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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
مﻘدمة
ﻻ ﺗــﺰال الﺠﻬــﻮد ﺗﺘﻮاﺻــﻞ ﻣﻨــﺬ زﻣــﻦ ليــﺲ بﺒﻌيــﺪ لربــﻂ ﻣﻔﻬــﻮم الﺘﻨميــة الﺒ�يــة أو
اﻹﻧســاﻧية بﺄبﻌــاد وﻣﻌايــ� أﻛــ� ﺗﺠســيﺪا لﻠحقــﻮق والحريــات اﻻقﺘﺼاديــة والسياﺳــية
وا�ﺪﻧيــة .وقــﺪ ﺗــﻢ ابﺘــﻜار وﺗﻄﻮيــر ﻋــﺪد ﻣــﻦ ا�قاييــﺲ واﻷدلــة الﻬادﻓــة لربــﻂ ا�ﻨﺠــﺰ الﺘﻨمﻮي
بمقــﺪار الحريــات الــﱵ يﻜﺘســﺒﻬا اﻹﻧســان ،وبمــﺪى قﺪرﺗــﻪ ﻋﻠــﻰ الﺘحــرر ﻣــﻦ الﻔاقــة والﺘميــ�
والﺘﻬميــﺶ اﻻقﺘﺼــادي والســياﳼ .ولﻌــﻞ أهــﻢ ﻣــا اﺳــﺘﻬﺪﻓﺘﻪ ا�حــاوﻻت ا�ﻌــا�ة لﺘحﺪيــﺚ
الﺘﻨميــة الﺒ�يــة ،هــﻮ إﻛســاب الﻌمﻠيــة الﺘﻨمﻮيــة ﻣﻀاﻣــ� أﻛــ� ﺷــمﻮﻻ ً وﻋمقــاً ﺗﺆهﻠﻬــا
لﻠﺘﻮﺟــﻪ ﻧحــﻮ القﻀــاء ﻋﻠــﻰ ﻧمــاذج الﻌﻨــﻒ واﻻﺳــﺘﺒﻌاد الــﱵ ﺗﺘﻌــرض لﻬــا �اﺋــﺢ اﺟﺘماﻋيــة
واﺳــﻌة ،وهــﻲ الﻨمــاذج الــﱵ ﺗ�ﺗــﺐ ﻋﻠيﻬــا ﻣﻌاﻧــاة إﻧســاﻧية وأ�ار ﺗﻨمﻮيــة ﻛﺒــ�ة ،وﺗﻈــﻞ
ﻣــﻊ ذلــﻚ ﺧــارج داﺋــرة اﻻهﺘمــام والﺘﻐيــ�.

وليــﺲ بﺨـ ٍ
ـاف أن ﺣقــﻮق وﺣريــات ا�ــرأة الﻌربيــة السياﺳــية واﻻقﺘﺼاديــة الﺨاﺿﻌــة ﻋــادة
لﻠقمــﻊ وا�ﺼــادرة هــﻲ بالﺘحﺪيــﺪ أﻛــ� ﺻــﻮر الﻌﻨــﻒ اﺳــﺘﺒﻌا ًدا ﻋــﻦ داﺋــرة الﻀــﻮء .وقــﺪ ﻛان
ذلــﻚ ﻣــﻦ أهــﻢ أﺳــﺒاب ﺗرﻛــ� ﺗقريــر الﺘﻨميــة اﻹﻧســاﻧية الﻌربيــة لﻠﻌــام  2002ﻋﻠــﻰ الﺒﻌــﺪ
ا�ﺆﺳســاﺗﻲ لﻠﺘﻨميــة الﺒ�يــة ،وﻣﻄالﺒﺘــﻪ ﻓﺘــﺢ بــاب اﻻﺟﺘﻬــاد لﺘﺪقيــﻖ وﺗحســ� أدلــة قيــاس
الﺘﻨميــة اﻹﻧســاﻧية ﻋﻠــﻰ ا�ســﺘﻮى الﻌربــﻲ ،وذلــﻚ بﺈدﻣــاج ﻣقيــاس الحريــة وﻣقيــاس ﺗمﻜــ�
الﻨــﻮع اﻻﺟﺘماﻋــﻲ ﺿمــﻦ ا�قاييــﺲ الــﱵ يﺠــرى ﺗﻄﻮيرهــا واﺳــﺘحﺪاﺛﻬا لﻬــﺬا الﻐــرض )فيصــل
املنــاور ب .(2015 :

وقــﺪ أوﺿــﺢ ذلــﻚ الﺘقريــر ﻣــا أﻛﺪﺗــﻪ أيﻀــا الﺘقاريــر الﺪوليــة لﻠﺘﻨميــة الﺒ�يــة ،وهــﻮ إﻣﻜاﻧيــة
القيــاس الﻜمــﻲ لﻌــﺪم ا�ســاواة ا�رﺗﺒﻄــة بﻨــﻮع الﺠﻨــﺲ ،وذلــﻚ باﺳــﺘﺨﺪام ﺛﻼﺛــة أبﻌــاد
أﺳاﺳــية لﻠﺘمﻜــ� ،وهــﻲ ا�ﺸــارﻛة ﻓــﻲ ﺻﻨــﻊ القــرار الســياﳼ ،وا�ﺸــارﻛة ﻓــﻲ ﺻﻨــﻊ القــرار
اﻻقﺘﺼــادي ﺛــﻢ الســيﻄرة ﻋﻠــﻰ ا�ــﻮارد .ﻛمــا أﻛــﺪ الﺘقريــر أن إدراج هــﺬه اﻷبﻌــاد ﺿمــﻦ
ا�ــﺆ�ات اﻷﺧــرى ا�ﻌﺘمــﺪة لقيــاس الﺘﻨميــة ،ﺳــيﺠﻌﻠﻬا أﻛــ� ﻣﺼﺪاقيــة ﻓــﻲ الﺘﻌﺒــ� ﻋــﻦ
ﺧﺼﻮﺻيــات الﻮاقــﻊ الﺘﻨمــﻮي الﻌربــﻲ.
ﻛﺬلــﻚ ﻓــﺈن الﻌﺪيــﺪ ﻣــﻦ الﺪراﺳــات ﺗﺆﻛــﺪ ﻋﻠــﻰ أن ﻣــﻦ بــ� ﻣــﺆ�ات ﺗقــﺪم ا�ﺠﺘمــﻊ ،ﻣســاهمة
ﻧســاﺋية ﻓــﻲ الﻨﺸــاط اﻻﺟﺘماﻋــﻲ واﻻقﺘﺼــادي ،وهﻨــاك آراء ﺗــرى أن أي ﺧﻄــة ﺗﻨمﻮيــة،
ﻻبــﺪ أن ﺗﻌﺘمــﺪ ﻓــﻲ ﺟﻬﻮدهــا ﻋﻠــﻰ ﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة بﺠاﻧــﺐ الرﺟــﻞ ،بﻮﺻﻔﻬــا ﻧﺼــﻒ القــﻮى
الﺒ�يــة ﻓــﻲ ا�ﺠﺘمــﻊ .لﺬلــﻚ ﻓــﺈن ﺗﺨﻠــﻒ ﻣﺠﺘمﻌﻨــا الﻌربــﻲ ،يﻌــﺰى إلــﻰ اقﺘﺼــاره ﻓــﻲ
ﻣﻬمﺸــا لــﺪور ا�ــرأة وﻣســﺘﺒﻌ ًﺪا ﻷهميــة هــﺬا الــﺪور.
ﻣﺠﻬﻮداﺗــﻪ الﺘﻨمﻮيــة ﻋﻠــﻰ قــﻮى الرﺟــﻞ،
ً
وﻣــﻦ هــﺬا ا�ﻨﻄﻠــﻖ ،ﻓــﺈن أﺣــﺪ أهــﻢ أﺳــﺒاب ﻣﻌﻮقــات الﺘﻨميــة ﻓــﻲ الﺒﻠــﺪان الﻌربيــة ،ﻛمــا أﺷــار
إليــﻪ ﺗقريــر الﺘﻨميــة اﻹﻧســاﻧية الﻌربيــة لﻠﻌــام  ،2002يﻜمــﻦ بﺸــﻜﻞ ﻋــام ﻓــﻲ ﺗﻬميــﺶ قﻀيــة
ا�ــرأة ودورهــا ﻓــﻲ الﻌمﻠيــة الﺘﻨمﻮيــة ،باﻹﺿاﻓــة إلــﻰ ﻧقــﺺ الحريــة وﻧقــﺺ ا�ﻌرﻓـــة.

3

ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
إن ﻋمﻠيــة الﺘﻨميــة هــﻲ ﻋمﻠيــة ﻣﺘﻜاﻣﻠــة ،ﺗﻬــﺪف لﻼرﺗقــاء بالﻌﻨــ� الﺒــ�ي دون ﺗميــ� بــ�
ﻓﺌاﺗــﻪ .لﺬلــﻚ يﻨﺒﻐــﻲ أن ﺗســﺘﻮﻋﺐ ﻓــﻲ ﺧﻄﻄﻬــا ﻛﻞ ﻓﺌــات ا�ﺠﺘمــﻊ ،ﻓﻨســﻖ القيــﻢ ﻣــﻦ ﺷــﺄﻧﻪ
ﻣحــﻮ ﺻــﻮرة ا�ــرأة الســﻠﺒية ،ا�ﻬمﺸــة ﺛقاﻓيــاً واﺟﺘماﻋيــاً واقﺘﺼاديــاً وﺳياﺳــياً ،وإﺣــﻼل
ﺻــﻮرة ا�ــرأة ا�ثقﻔــة الﻮاﻋيــة اﻹيﺠابيــة ،ا�ﺸــارﻛة ﻓــﻲ الحــرﻛات الﺘﻨمﻮيــة ا�ﺨﺘﻠﻔــة ﻣحﻠﻬــا.
ﻛمــا أﻧــﻪ با�ﺰيــﺪ ﻣــﻦ الﻮﻋــﻲ ا�ﺠﺘمﻌــﻲ ،يﺘﻀــﺢ اﻹﻃــار اﻻﺟﺘماﻋــﻲ لﻠﻌمــﻞ واﻹﻧﺘاﺟيــة،
والــﺪور اﻻﺟﺘماﻋــﻲ لﻠﻔــرد ،ﻓيســﻬﻞ بﺬلــﻚ ﺗحقيــﻖ أهــﺪاف السياﺳــات الﺘﻨمﻮيــة ،دوﻧمــا
ﺗﻔريــﻖ ﻓــﻲ ﺗﻮﻇيــﻒ القــﺪرات الﺒ�يــة لﺠميــﻊ ﻓﺌــات ا�ﺠﺘمــﻊ.

ﻓالﺘﻨميــة ا�ﺠﺘمﻌيــة ﻓــﻲ الﺠﻮهــر ،هــﻲ ﻧــﺰوع داﺋــﻢ ل�قية الحالة اﻹﻧســاﻧية لﻠﺒــ� ،ﺟماﻋات
وأﻓــراد ،رﺟــال وﻧســاء ،ﻣــﻦ أوﺿــاع ﺗﻌـ ّـﺪ ﻏــ� ﻣقﺒﻮلــة ﻓــﻲ ﺳــياق ﺣﻀــاري ﻣﻌــ� ،إلــﻰ
ﺣــاﻻت أرقــﻰ ﻣــﻦ الﻮﺟــﻮد الﺒــ�ي ،ﺗــﺆدي بﺪورهــا إلــﻰ ارﺗقــاء ﻣﻨﻈﻮﻣــة اﻛﺘســاب ا�ﻌرﻓــة.

وا�قﺼــﻮد بالﺘﻨميــة ا�ﺠﺘمﻌيــة هــﻲ ﺗﻠــﻚ الﺘﻨميــة الــﱵ ﺗســﺘﻬﺪف ا�ﺠﺘمــﻊ ا�حﻠــﻲ ،وﺗﺘــﻢ
ﻓيــﻪ ،وﺗﻮﻇﻔــﻪ ﻛﺄداة ﻓاﻋﻠــة ﻓــﻲ ﺗحقيــﻖ أهﺪاﻓﻬــا ،وبالﺘالــﻲ ﻓﻬــﻲ ﺗﺘﻀمــﻦ أﻧﻮاﻋــاً أﺧــرى
ﻣــﻦ الﺘﻨميــة ،ﻣــﻦ ﺣيــﺚ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬــا أو ﻣــﻦ ﺣيــﺚ القﻄــاع الــﺬي ﺗﺘــﻢ ﻓــﻲ إﻃــاره ،ﻛالﺘﻨميــة
اﻻﺟﺘماﻋيــة ،والﺘﻨميــة اﻻقﺘﺼاديــة ،وﺗﻨميــة ا�ــرأة والﻄﻔــﻞ والﺸــﺒاب ،وهــﻲ ﻓــﻲ الﻮقــﺖ ذاﺗــﻪ
ﺟــﺰء ﻣــﻦ ﻋمﻠيــة ﺗﻨميــة أﻛــرب ﻋﻠــﻰ ﻣســﺘﻮى ا�ﺠﺘمــﻊ ،أو الﺪولــة.
وﺗﺘﻀمﻦ الﺘﻨمية ا�ﺠﺘمﻌية الﻌﻨا� اﻷﺳاﺳية الﺘالية )رياض بﻦ جليلي ب:(2011 ،

 جوﻫرﻫــا :ﺗﻨميــة ﺗحــ�م ﺣقــﻮق اﻹﻧســان ،وأﺳــﺲ ا�ﺠﺘمــﻊ ا�ﺪﻧــﻲ ،ﺗح�ﻣﻬــا بﺪايــةباﻹقــرار بﻬــا بﺸــﻜﻞ يﺘﺪاﺧــﻞ ﻣــﻊ بﻨيــة الرباﻣــﺞ واﻷﻧﺸــﻄة الــﱵ ﺗﺘﻀمﻨﻬــا هــﺬه الﺘﻨميــة،
وﺗســاهﻢ ﻣﺨرﺟاﺗﻬــا ﻓــﻲ ﺗرﺳــيﺦ هــﺬه الحقــﻮق واﻷﺳــﺲ ،ﻣحﻮلــة إياهــا إلــﻰ واقــﻊ ﻓــﻲ
ﺣيــاة الﻨــاس ،ويﻌــرب ﻋــﻦ ذلــﻚ ﻋــادة باﻋﺘمــاد هــﺬه الﺘﻨميــة ﻋﻠــﻰ ﻣﺒــﺪأي املﺸــاركة
والتمكــني.

 ﻃبيعتهــا املﺰدوجــة :إذ يﻨﻈــر إليﻬــا ﻛﻌمﻠيــة وﻛمﺨرﺟــات ﻧاﺗﺠــة ﻋــﻦ ﺗحقيــﻖ أهــﺪافبراﻣﺠﻬــا ،ﻓالﺘﻨميــة ﻛﻌمﻠيــة ﺗﻬــﺪف إلــﻰ ﺗﻮﻋيــة الﻨــاس ،وﺣﻔﺰهــﻢ ﻧحــﻮ الﻌــﻮن الﺬاﺗــﻲ،
وﺗﻄﻮيــر قيــادة ﻣحﻠيــة ﻣســﺌﻮلة ،وﺗرﺳــﺦ القيــﻢ الﺪيمﻮقراﻃيــة بيﻨﻬــﻢ ،أﻣــا ﻣﺨرﺟــات
براﻣﺠﻬــا ﻓﺘمﺘــﺪ إلــﻰ ﺟﻮاﻧــﺐ ﺣيــاة الﻨــاس ا�ﺨﺘﻠﻔــة ،وﻓــﻲ الﻨﻮاﺣــﻲ اﻷﺳاﺳــية ا�رﺗﺒﻄــة
بحيــاة ا�ﺠﺘمــﻊ ا�حﻠــﻲ ا�ﻌــﲏ.
 التــوازن بــني الجﺰﺋيــة والكليــة :يﻌــاب أﺣياﻧــاً ﻋﻠــﻰ الﺘﻨميــة ا�ﺠﺘمﻌيــة بﺄﻧﻬــا ﻣحﻠيــةال�ﻋــة ،ﺗمﻨــﻊ اﻣﺘــﺪاد ﺗﺄﺛ�هــا ﻛﻌمﻠيــة إلــﻰ ا�ســﺘﻮى الﻮﻃــﲏ ،أي ﺗســاهﻢ بازديــاد
الﻔﺠــﻮة بــ� الﺨﺪﻣــة اﻻﺟﺘماﻋيــة ،والﺘﻐــ� اﻻﺟﺘماﻋــﻲ .ﻏــ� أن ذلــﻚ ﻻ يﻌــﲏ بالﻄﺒــﻊ،
أن اﻹﻣﻜاﻧيــة ﻏــ� واردة ﻹيﺠــاد ﺗــﻮازن بــ� هﺬيــﻦ الﺒﻌﺪيــﻦ ﻓــﻲ الﺘﻨميــة ا�ﺠﺘمﻌيــة،
وذلــﻚ بالربــﻂ بــ� الﺘﻨميــة ا�ﺠﺘمﻌيــة والﺘﻨميــة الﻮﻃﻨيــة ،ﻹﺣــﺪاث ﺗﻐــ� اﺟﺘماﻋــﻲ
بمﻌــﺪل ﻣﻼﺋــﻢ ،وﺿمــﻦ زﻣــﻦ ﻣﻌقــﻮل ،آﺧــﺬاً بﻌــ� اﻻﻋﺘﺒــار الســياق الــﺬي ﺗحــﺪث ﻓيــﻪ
الﺘﻨميــة ا�ﺠﺘمﻌيــة.
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
 املنظومــة املجتمعيــة ،أداة العمــل اﻷﺳاﺳــية فــي التنميــة املجتمعيــة :ﺗﺸــﻜﻞ ا�ﻨﻈﻮﻣــةا�ﺠﺘمﻌيــة إﻃــاراً يﻮﺣــﺪ بــ� ﻋمﻠيــة الﺘﻨﻈيــﻢ اﻻﺟﺘماﻋــﻲ لﻠمﺸــارﻛ� ،وﻣــا يﺸــمﻠﻪ ﻣــﻦ
ﻋﻼقــات داﺧﻠيــة وﻋﻼقــات ﺧارﺟيــة ،والرباﻣــﺞ الــﱵ ﺳــيقﻮﻣﻮن ﻋﻠــﻰ ﺗﻨﻔيﺬهــا .وﺣــﱴ
ﻓﻌالــة ،ﻓﺈﻧــﻪ يﻨﺒﻐــﻲ ﺗﻮﻓــ� ﻣﺠمﻮﻋــة ﻣــﻦ
يقــﻮم هــﺬا اﻹﻃــار بﻮﻇيﻔﺘــﻪ ا�ﻄﻠﻮبــة ﻛﺄداة ّ
ﺿماﻧــات الﻨﺠــاح اﻷﺳاﺳــية ،ﺗ�ﻛــﺰ ﻓــﻲ �وط الﺘﺄﺳــيﺲ ،ويﻨﺒﻐــﻲ أن يﺘمﺘــﻊ هــﺬا
اﻹﻃــار بﺼحــة ﺗﻨﻈيميــة ﻓــﻲ أداﺋــﻪ لرباﻣﺠــﻪ ،باﻹﺿاﻓــة إلــﻰ ﺗﻮﻓــ� �وط اﻻﺳــﺘمرار.
وﺗﺠــﺪر اﻹﺷــارة إلــﻰ ﻛــ�ة ا�ﻌايــ� الــﱵ ﺗﻌﺘمــﺪ ﻓــﻲ الﺘﻌــرف ﻋﻠــﻰ ا�ﻮقــﻊ الــﺬي ﺗحﺘﻠــﻪ
ا�ــرأة ﻓــﻲ أي ﻣــﻦ ا�ﺠﺘمﻌــات الﺒ�يــة ،وﻣــﻦ ﺧﻼلﻬــا يمﻜــﻦ الﺘﻌــرف ﻋﻠــﻰ واقﻊ وﻣســﺘﻮى
ﺗﻠــﻚ ا�ﺠﺘمﻌــات .ويمﻜــﻦ ﻓــﻲ هــﺬا الﺼــﺪد إيــراد ﺛﻼﺛــة ﻣﻌايــ� ﺟﻮهريــة ،ﺗﻌﺘــرب ﻣحﻄــات
ﻣرﻛﺰيــة ﻻﺧﺘﺒــار ﻣﻮقــﻊ ا�ــرأة وﻣﻜاﻧﺘﻬــا ﻓــﻲ ا�ﺠﺘمﻌــات الﻌربيــة ،وهــﻲ )ريــاض بــﻦ
ﺟﻠيﻠــﻲ ج:(2008 ،

 ﻃبيعــة ﻋﻼﻗــات اﻹﻧتــاج الســاﺋدة ،أي ﻣســﺘﻮى ﺗﻄــﻮر القــﻮى ا�ﻨﺘﺠــة ﻓــﻲ ا�ﺠﺘمــﻊ،ا�اديــة ﻣﻨﻬــا والﺒ�يــة ،بمــا ﻓــﻲ ذلــﻚ ﻣســﺘﻮى ﺗﻄــﻮر الﺘﻌﻠيــﻢ وا�ﻬــارة الﻔﻨيــة ،وﺗﻄــﻮر
الﻌﻠــﻮم والحيــاة الثقاﻓيــة ،أو ﻣــا يﻄﻠــﻖ ﻋﻠيــﻪ اليــﻮم بالﺘﻄــﻮر الﺒــ�ي أو اﻹﻧســاﻧﻲ.
 مســتوى الﺤيــاة الديموﻗراﻃيــة ،ﻣــﺪى ﺳــيادة دﺳــﺘﻮر ديمﻮقراﻃــﻲ وإﻃــار ﻣﺆﺳســاﺗﻲﺷـ ّـﻔاف ،وﺗمﺘــﻊ الﺸــﻌﻮب بالحريــة والﺪيمﻮقراﻃيــة وﺣقــﻮق اﻹﻧســان.

 دور املــرأة ومكاﻧتهــا فــي املجتمــﻊ إلــﻰ جاﻧــﺐ الرجــل ،بمﻌــﲎ ﻣﻜاﻧﺘﻬــا ﻓــﻲ الحيــاةالسياﺳــية واﻻقﺘﺼاديــة واﻻﺟﺘماﻋيــة والثقاﻓيــة ،وﻣــﺪى ﺗمﺘﻌﻬــا بحريﺘﻬــا وﺣقﻮقﻬــا
ﻛاﻣﻠــة ﻏــ� ﻣﻨقﻮﺻــة.

ﻛمــا ﺗﺸــ�ط ﻋمﻠيــة ا�ﺸــارﻛة الﻨســاﺋية ﻓــﻲ ﺣرﻛــة الﺘﻨميــة وﺗﻮﺟيﻬﻬــا بﺼﻔــة ﻋاﻣــة درﺟـ ًة
ﻣﻌيﻨــة ﻣــﻦ القــﻮة أو الﺘمﻜــ� ،إذ أن ا�ﺸــارك ﻓــﻲ الحيــاة اليﻮﻣيــة هــﻮ ﻋاﻣــﻞ لﺪيــﻪ القــﺪرة
ﻋﻠــﻰ الﻔﻌــﻞ واﻻﺧﺘيــار ،وﺗحقيــﻖ اﻷوﺿــاع واﻷهــﺪاف الــﱵ يرﻏﺒﻬــا ،وﻣــﻦ ﺛــﻢ ﻓــﺈن ا�ﺸــارﻛة
الحقيقيــة ﺗﻌــﲏ وﺗﻔــ�ض درﺟــة الﻔاﻋﻠيــة و�وط ﺗحققﻬــا ،وقــﺪرة ا�ــرأة ﻋﻠــﻰ ﺗحقيــﻖ
إرادﺗﻬــا وﺗﻄﻠﻌاﺗﻬــا ﻋﻠــﻰ الﺼﻌيــﺪ اﻻﺟﺘماﻋــﻲ ،ﻋﻠــﻰ أﺳــاس أن الســﻌﻲ ﻧحــﻮ القــﻮة ﻋﻨــ�
ﻛاﻣــﻦ ﻓــﻲ الﻔﻌــﻞ اﻻﺟﺘماﻋــﻲ ،وهــﻮ ﻣﺼــﺪر أﺳــاﳼ �قاوﻣــة الﺘﻨﻈيمــات وا�ﺆﺳســات
اﻻﺟﺘماﻋيــة الﻀاﻏﻄــة.
ويرﺗﺒــﻂ ﻣﻔﻬــﻮم الﺘمﻜــ� ﻓــﻲ الﺪراﺳــات اﻻﺟﺘماﻋيــة الحﺪيثــة بمﻔﻬﻮﻣــ� آﺧريــﻦ؛ ﺗحقيــﻖ
الــﺬات أو ﺣﻀــﻮر الــﺬات ،وهــﻮ ا�ﻔﻬــﻮم الــﺬي يﺸــ� إلــﻰ الﻮﻋــﻲ وا�ﻌرﻓــة والﺨــربة ،أو
القابﻠيــة ﻻﻣﺘــﻼك ﺗﻠــﻚ الﻌﻨــا� ال�وريــة لﻠمﺸــارﻛة ،وﻣقاوﻣــة الﻀﻐــﻮط اﻻﺟﺘماﻋيــة.
وﻧســﺘﻄيﻊ القــﻮل ﻓــﻲ هــﺬا الﺼــﺪد أن ا�ــرأة بﺼﻔــة ﻋاﻣــة ،وا�ــرأة الﻌربيــة بﺼﻔــة ﺧاﺻــة،
ﻣــا زالــﺖ ﺗسﺘﺸــﻌر الﻜثــ� ﻣــﻦ الﻀﻐــﻮط ا�ﺆﺳســية اﻻﺟﺘماﻋيــة ،الــﱵ ﺗﻌــﻮق ﻣﺸــارﻛﺘﻬا ﻓــﻲ
ﺣرﻛــة الﺘﻨميــة وﺻﻨــﻊ القــرار.
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ً
ﺃوﻻ :ﺣﻮل مﻔﻬﻮﻡ ﲤﻜﲔ اﳌرﺃﺓ
"الﺘمﻜــ�" هــﻮ ال�ﺟمــة الﻌربيــة الﺪارﺟــة �ﻔﻬــﻮم  ،Empowermentأﺣــﺪ ا�ﻔاهيــﻢ الﺸــاﺋﻌة
ﻓــﻲ ﺣقــﻞ دراﺳــات ا�ــرأة ،والــﺬي يﺸــﻜﻞ أﺣــﺪ أرﻛان ﻣﻨﻈﻮﻣــة ا�ﻔاهيــﻢ الﺘﻨمﻮيــة الﺠﺪيــﺪة
الــﱵ ﺗﺒﻨﺘﻬــا اﻷﻣــﻢ ا�ﺘحــﺪة ﻓــﻲ الربــﻊ اﻷﺧــ� ﻣــﻦ القــرن ا�ــاﴈ ورﻏــﻢ ذيﻮﻋــﻪ وﺗﺒﻨيــﻪ ﻣــﻦ
قﺒــﻞ الحــرﻛات الﻨســاﺋية وبﻌــﺾ الﺠﻬــات الﺪوليــة ،ﻓﺈﻧــﻪ يﻔﺘقــر إلــﻰ وﺟــﻮد ﺗﻌريــﻒ واﺿــﺢ
ﻣحــﺪد ﺣــﱴ ﻓــﻲ أدبيــات اﻷﻣــﻢ ا�ﺘحــﺪة ووﻓقــاً لﺘﻌريــﻒ ﺻﻨــﺪوق اﻷﻣــﻢ ا�ﺘحــﺪة اﻹﻧماﺋــﻲ
لﻠمــرأة )اليﻮﻧيﻔيــﻢ( ،يﻌــﲏ الﺘمﻜــ� :الﻌمــﻞ الﺠماﻋــﻲ ﻓــﻲ الﺠماﻋــات ا�قﻬــﻮرة أو ا�ﻀﻄﻬــﺪة
لﺘﺨﻄــﻲ أو ﻣﻮاﺟﻬــة أو الﺘﻐﻠــﺐ ﻋﻠــﻰ الﻌقﺒــات وأوﺟــﻪ الﺘمايــﺰ الــﱵ ﺗقﻠــﻞ ﻣــﻦ أوﺿاﻋﻬــﻢ أو
ﺗســﻠﺒﻬﻢ ﺣقﻮقﻬــﻢ )فهــد الﻔﻀالــة.(2013 ،
ﻛمــا يﻌــرف الﺒﻨــﻚ الﺪولــﻲ الﺘمﻜــ� بﺄﻧــﻪ ﺗﻮﺳــيﻊ قــﺪرات وإﻣﻜاﻧــات اﻷﻓــراد ﻓــﻲ ا�ﺸــارﻛة
والﺘﺄﺛــ� والﺘحﻜــﻢ والﺘﻌاﻣــﻞ ﻣــﻊ ا�ﺆﺳســات الــﱵ ﺗﺘحﻜــﻢ ﻓــﻲ ﺣياﺗﻬــﻢ ،إﺿاﻓــة إلــﻰ ﺗمﻠــﻚ
أيﻀــا ﻣــﻦ يــرى أن الﺘمﻜــ� ﻛﻌمﻠيــة ﺗﺘﻀمــﻦ
إﻣﻜاﻧيــة ﻣحاﺳــﺒة هــﺬه ا�ﺆﺳســات .وهﻨــاك ً
ﺗﻮﻓــ� الﻮﺳــاﺋﻞ الثقاﻓيــة والﺘﻌﻠيميــة الﻬادﻓــة ﺣــﱴ يﺘمﻜــﻦ اﻷﻓــراد ﻣــﻦ ا�ﺸــارﻛة ﻓــﻲ اﺗﺨــاذ
القــرارات والﺘحﻜــﻢ ﻓــﻲ ا�ــﻮارد الــﱵ ﺗحــﺖ أيﺪيﻬــﻢ.
هــﺬا ،وقــﺪ ُﻋﻨيــﺖ اﻷﻣــﻢ ا�ﺘحــﺪة بﻮﺿــﻊ ﻋــﺪد ﻣــﻦ ا�ــﺆ�ات الﻜميــة والقابﻠــة لﻠقيــاس �ﻔﻬــﻮم
الﺘمﻜــ� ،ﺣــﱴ يمﻜــﻦ قيــاس ﻣــﺪى ﺗمﻜــ� ا�ــرأة ﻓــﻲ ا�ﺠﺘمﻌــات ا�ﺨﺘﻠﻔــة ،وهــﻲ ﺗمثــﻞ ﻓــﻲ
الﻮقــﺖ ﻧﻔســﻪ أهــﻢ اﻻﺣﺘياﺟــات الﺘﻨمﻮيــة لﻠمــرأة ،وﻣــﻦ أهــﻢ هــﺬه ا�ــﺆ�ات )ﻋلــي ﻋبــد
الﻘــادر ب:(2007 ،
* ﻣﺸارﻛة الﻨساء ﻓﻲ ا�ﻮاقﻊ القيادية.

* ﻣﺸارﻛة الﻨساء ﻓﻲ الﻠﺠان وا�ﻮاقﻊ الﻌاﻣة.

* إﺗاﺣة ﻓرص الﺘﻌﻠيﻢ والﺘﺪريﺐ ﻏ� الﺘقﻠيﺪية أﻣام الﻨساء.
* ﻣﺸارﻛة الﻨساء ﻓﻲ ﻋمﻠية ﺻﻨﻊ واﺗﺨاذ القرارات.

* اﻛﺘساب الﻨساء ﻣﻬارات وﻣقﺪرات ﺗﻨﻈيمية ﻹﻧﺸاء ﻣﺠمﻮﻋات لﻠمﻄالﺒة بحقﻮقﻬﻦ.
ﻛمــا يﻌــﺪ الﺘمﻜــ� ﻧﻮﻋــاً ﻣــﻦ "الﺪﻋــﻢ الﺨارﺟــﻲ" ﻣمثـﻼً ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺳياﺳــات ﻋاﻣــة وإﺟراءات
ﺗســﺘﻬﺪف دﻋــﻢ ﻣﺸــارﻛة الﻨســاء ﻓــﻲ الحيــاة السياﺳــية واﻻقﺘﺼاديــة واﻻﺟﺘماﻋيــة ﻣــﻦ أﺟــﻞ
ﺗﺠــاوز وﺿﻌيــة اﻻﺳــﺘﻀﻌاف والﺘﻬميــﺶ الســاﺋﺪة .ويﺘﺠﻠــﻰ التمكــني ﻓــﻲ ذلــﻚ بﻌاﻣﻠــ�،
همــا )ﻋلــي ﻋبــد الﻘــادر أ:(2010 ،
* اﻷول الﻌمــﻞ ﻋﻠــﻰ إزالــة ا�ﻌﻮقــات ﻋﻠــﻰ اﺧﺘﻼﻓﻬــا )ﺗ�يﻌيــة ،وإداريــة ،واﺟﺘماﻋيــة،
وﻏ�هــا( الــﱵ ﺗﻌرقــﻞ ﻣﺸــارﻛة الﻨســاء.
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
* والثاﻧــﻲ يﺘمثــﻞ ﻓــﻲ ﺗقﺪيــﻢ الﺘســﻬيﻼت واﺗﺨــاذ اﻹﺟــراءات السياﺳــية والرباﻣــﺞ
الــﱵ ﺗﺪﻋــﻢ ﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة وﻓرﺻﻬــا ﺳــﻮاء ﻋﻠــﻰ ﺻﻌيــﺪ ﺗﺸــﻜيﻞ القــﺪرات أو اﺳــﺘﺨﺪام
وﺗﻮﻇيــﻒ ﺗﻠــﻚ القــﺪرات.
وبﺬلــﻚ يمﻜــﻦ ﺗحﺪيــﺪ أهــﻢ أﺷــﻜال ﺗمﻜــ� ا�ــرأة ﻣــﻦ ﺧــﻼل الﺠــﺪول رقــﻢ ) ،(1وأهــﻢ ا�ﺆ�ات
الــﱵ ﺗقيــﺲ ﻣــﺪى الﺘقــﺪم وال�اﺟــﻊ ﻓــﻲ ﻛﻞ ﺷــﻜﻞ ﻣــﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﺷــﻜال.
جدول رﻗﻢ ) :(1أﺷكال تمكني املرأة
ﻗطاع التمكني

املجاﻻت

يقــاس الﺘمﻜــ� الســياﳼ بحســﺐ
رأي الﺪاﻋــ� إليــﻪ ،بﻌــﺪد ا�قاﻋــﺪ
الرب�اﻧيــة ا�ﺘاﺣــة لﻠرﺟــال ﻣقارﻧــة
وأيﻀــا ﻣﺸــارﻛة الﻨســاء
بالﻨســاء،
ً
ﻓــﻲ ﻣﻨﻈمــات ا�ﺠﺘمــﻊ ا�ﺪﻧــﻲ؛
ﻛاﻷﺣــﺰاب ،والﻨقابــات ،وا�ﻨﻈمــات
اﻷهﻠيــة ،وﺗقﻠــﺪ ا�ﻨاﺻــﺐ الﻌﻠيــا ﻓــﻲ
الﺠﻬــاز اﻹداري لﻠﺪولــة وﻏ�هــا�

ﻧســﺒة الﻨســاء ﻓــﻲ ا�ﺟالــﺲ ا�حﻠيــة
وﻣراﻛــﺰ اﺗﺨــاذ القــرار ،ﻧســﺒة الﻨســاء ﻓــﻲ
الﺨﺪﻣــة ا�ﺪﻧيــة ،ﻧســﺒة الﻨســاء الﻠﻮاﺗــﻲ
يســﺠﻠﻦ لﻠﺘﺼﻮيــﺖ واﻻﻧﺘﺨــاب ،ﻧســﺒة
الﻨســاء الﻠﻮاﺗــﻲ يحــﻖ لﻬــﻦ الﺘﺼﻮيــﺖ ﻣــﻦ
الﺠﻨســ� ،ﻧســﺒة الﻨســاء ﻓــﻲ ﻣﺠالــﺲ
الﻨــﻮاب واﻷﻋيــان�

اﻻقﺘﺼادي

يﻌــﲏ الﺘمﻜــ� اﻻقﺘﺼــادي لﻠمــرأة
الﺘﻮزيــﻊ الﻨســﱯ لــﻜﻞ ﻣــﻦ الرﺟــﻞ
وا�ــرأة ﻓــﻲ الﻮﻇاﺋــﻒ اﻹداريــة
والﺘﻨﻈيميــة وا�ﻬﻨيــة ،والﺘﻮزيــﻊ
الﻨســﱯ لﻠﺪﺧــﻞ ا�ﻜﺘســﺐ بﻮاﺳــﻄة
اقﺘﺼاديــا ﻣــﻦ
الســﻜان الﻨﺸــﻄ�
�
الﺠﻨســ� ،واﻷﺟــﻮر الﻨســﺒية لﻺﻧــاث
ﻣقارﻧــة بالﺬﻛــﻮر�

الﺘﻐــ� ﻓــﻲ ﻧســﺒة ﻣﻌــﺪﻻت الﺘﻮﻇيــﻒ،
الﻔــرق ﻓــﻲ ا�رﺗﺒــات واﻷﺟــﻮر بــ�
الﻨســاء والرﺟــال ،الﻨســﺒة ا�ﺌﻮيــة
لﻠمﻠﻜيــة ،الﻨســﺒة ا�ﺌﻮيــة لﻠم�وﻓــات
ﻋﻠــﻰ الﺼحــة والﺘﻌﻠيــﻢ ،الﻨســﺒة ا�ﺌﻮيــة
لﻠﻔــرص ا�ﺘﻮاﻓــرة لﻠمــرأة لﺘﻄﻮيــر قــﺪراﺗﻬا
الﺘقﻨيــة ﻛالﺨﺪﻣــات الﻔﻨيــة ا�قﺪﻣــة ﻣــﻦ
قﺒــﻞ الحﻜﻮﻣــة أو ا�ﺼــادر ﻏــ� الحﻜﻮﻣية�

اﻻﺟﺘماﻋﻲ

يﻌــﲏ الﺘمﻜ� اﻻﺟﺘماﻋــﻲ أن ﺗمارس
ا�ــرأة ﻛﻞ ﺻﻼﺣياﺗﻬــا وقﺪراﺗﻬــا ﻓــﻲ
ﺳــﺒيﻞ بﻨــاء ﺛقاﻓــة اﺟﺘماﻋيــة ﺗحــﺪ
ﻣــﻦ ﺗﻬميــﺶ واﻻقﺼــاء الــﺬي ﺗﻌاﻧــﻲ
ﻣﻨــﻪ�

ﻋــﺪد الﻨســاء ﻓﻲ ﻣﻨﻈمــات ا�ﺠﺘمﻊ ا�ﺪﻧﻲ،
ﻣقارﻧــة الﻨســاء الﻠﻮاﺗــﻲ ﻓــﻲ ﻣﻮاقــﻊ اﺗﺨــاذ
القــرار بالﻌــﺪد الﻜﻠــﻲ لﻸﻓــراد ،ا�ﺸــاريﻊ
والﺪواﺋــر الرﺳــمية وﻏــ� الرﺳــمية ،ﺣريــة
اﺗﺨــاذ القــرار ﻓيمــا يﺘﻌﻠــﻖ باﻹﻧﺠــاب،
وﺧارﺟيــا با�قارﻧة
داﺧﻠيــا
ﺣريــة الحرﻛــة
ً
ً
ﻣــﻊ الرﺟــال�

السياﳼ

املؤ�ات

ا�ﺼﺪر :ﺟﺪول ﺗﻢ إﻋﺪاده ﻣﻦ قﺒﻞ الﺒاﺣﺚ بﻨاء ﻋﻠﻰ ﻣﺼادر ﻋﺪة.
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
هــﺬا ،وقــﺪ وﺿحــﺖ الﻌﺪيــﺪ ﻣــﻦ اﻷدبيــات واﻻﺗﻔاقيــات وا�ﻮاﺛيــﻖ الﺪوليــة أهــﺪاف ﺗمﻜــ�
ا�ــرأة ،والــﱵ ﺗمثــﻞ ﻛﺬلــﻚ أهــﻢ اﻻﺣﺘياﺟــات الﺘﻨمﻮيــة لﻬــا ،وﻣــﻦ أهــﻢ ﺗﻠــﻚ اﻷهــﺪاف ﻣــا يﻠــﻲ
)ﻋلــي ﻋبــد الﻘــادر ج:(2006 ،
 فــي مجــال التعليــﻢ :يــربز هــﺬا الﻬــﺪف ﻣــﻦ ﺧﻼل الﻮﺻﻮل إلــﻰ اﻣرأة ﻣﺘﻌﻠمــة ذات ﻛﻔاءةوﻣﻬــارات ﺗﺨﺼﺼيــة وقــادرة ﻋﻠــﻰ ﻣﻮاﺻﻠــة الﺘﻌﻠــﻢ ا�ســﺘمر إلــﻰ أقــﴡ ﺣــﺪ يســمﺢ بــﻪ
ﻣيﻮلﻬــا وقﺪراﺗﻬــا ورﻏﺒاﺗﻬــا ﻓــﻲ ﺟميــﻊ ﻣراﺣﻠﻬــا الﻌمريــة ،لﺘحقيــﻖ الﻨمــﻮ ا�ﻬــﲏ ا�ســﺘﺪام
لﻠمﺸــارﻛة الﻔﻌالــة ﻓــﻲ بﻨــاء ا�ﺠﺘمﻌﻮﺗحقيــﻖ الﺘﻨميــة ا�ســﺘﺪاﻣة ،وذلــﻚ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻧﻈــام
ﺗربــﻮي ﻣﺘﻄــﻮر بالﻨســﺒة لﺠميــﻊ ﻣراﺣــﻞ الﺘﻌﻠيــﻢ �ــا قﺒــﻞ اﻻبﺘﺪاﺋــﻲ واﻻبﺘﺪاﺋــﻲ والثاﻧــﻮي
وبﻨﻮﻋيــة ﻋاليــة ﻣحﻔــﺰة وﺟاذبــة لﻠﺘﻌﻠــﻢ لﻠمــرأة ﻓــﻲ ﺟميــﻊ ﻣراﺣﻠﻬــا الﻌمريــة ،اﻹﻧــاث
ﻣﻠﺘحقــات برباﻣــﺞ الﺘﻌﻠيــﻢ الﻌالــﻲ بﺠميــﻊ ﺗﺨﺼﺼاﺗــﻪ ﺧاﺻــة الــﱵ ﺗﺘﻀــﺢ ﻓيﻬــا ﻓﺠــﻮة
الﻨــﻮع اﻻﺟﺘماﻋــﻲ بﻨســﺐ ﻣ�ايــﺪة ،الﺘﻌﻠيــﻢ والﺘﺪريــﺐ ا�ﻬــﲏ ﻣﺘﻨــﻮع وﻣﺘﻮاﻓــر بﻔــرص
ﻣﺘﻜاﻓﺌــة بــ� الﺠﻨســ� وﻓ ًقــا �ﺘﻄﻠﺒــات ﺳــﻮق الﻌمــﻞ.

 فــي مجــال ﻋنــﻒ املــرأة :يــربز هــﺬا الﻬــﺪف ﻣــﻦ ﺧــﻼل الﻮﺻــﻮل إلــﻰ اﻣــرأة ﻣﺘمﺘﻌــةبالحمايــة ﻣــﻦ الﻌﻨــﻒ القاﺋــﻢ ﻋﻠــﻰ أﺳــاس الﻨــﻮع اﻻﺟﺘماﻋــﻲ ،آﻣﻨة وﻣســﺘقرة ﻓــﻲ اﻷ�ة
والﻌمــﻞ وا�ﺠﺘمــﻊ ،بمســاهمة ﻓاﻋﻠــة ﻣــﻦ القﻄاﻋــات ا�ﻌﻨيــة ﻛاﻓــة ،باﻋﺘﺒــار ﻣﻨاهﻀــة
الﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ ا�ــرأة ﻣســﺆلية وﻃﻨيــة ﺗﺸــارﻛية ،وذلــﻚ ﻣــﻦ ﺧــﻼل إﻣــرأة ﻣﺘمﺘﻌــة بالحمايــة
الﻨﻔســية واﻻﺟﺘماﻋيــة والﺘ�يﻌيــة ﻣــﻦ الﻌﻨــﻒ القاﺋــﻢ ﻋﻠــﻰ أﺳــاس الﻨــﻮع اﻻﺟﺘماﻋــﻲ
ﻓــﻲ اﻷ�ة والﻌمــﻞ وا�ﺠﺘمــﻊ؛ ﻓــﻲ ﺟميــﻊ ﻣراﺣﻠﻬــا الﻌمريــة ،ﻧﻬــﺞ اﻹدارات وا�ﻨﻈمــات
والﺸــﺒﻜات ا�ﻌﻨيــة بمﻨاهﻀــة الﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ ا�ــرأة؛ قاﺋــﻢ ﻋﻠــﻰ ﺣقــﻮق اﻹﻧســان وﻓــﻖ
ا�ﻨحﯩالﺘﺸــارﻛﻲ باﻋﺘﺒــار ذلــﻚ )ﻣســﺆلية وﻃﻨيــة ﺗﺸــارﻛية(.
 فــي مجــال البيﺌــة والتﻐــري املناخــي :يــربز هــﺬا الﻬــﺪف ﻣــﻦ ﺧــﻼل الﻮﺻــﻮل إلــﻲ إﻣــرأةﻓاﻋﻠــة وﻣﺘمﻜﻨــة ﻣــﻦ ا�حاﻓﻈــة ﻋﻠــﻰ الﺒيﺌــة وﺗﻨميــة ﻣﻮاردهــا ،وذلــﻚ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻣﻌــارف
وﻣﻬــارات ا�ــرأة الﺸــابة ﻓــﻲ ا�ﺪرﺳــة والﺠاﻣﻌــة ﻣﺘﻨاﻣيــة لﻠحﻔــاظ ﻋﻠــﻰ ﺳــﻼﻣة الﺒيﺌــة،
إﻣــرأة ﻣﺸــارﻛة بﺸــﻜﻞ ﻓاﻋــﻞ وﻣﺘﻨــامٍ ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺣقــﻮل إدارة وﺣمايــة قﻄــاع الﺒيﺌــة،
السياﺳــات واﻻﺳــ�اﺗيﺠيات والقــرارات الﻮﻃﻨيــة ا�ﺘﺼﻠــة بالﺘﻐــ� ا�ﻨاﺧــﻲ ﺗراﻋــﻲ
اﺣﺘياﺟــات ا�ــرأة.
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
ً
ﺛاﻧيا :ﺗﻄﻮر ﺇﺷﻜالية النﻮﻉ اﻻﺟتﻤاﻋﻲ والتنﻤية
يﻌــﲏ ﻣﻔﻬــﻮم الﻨــﻮع اﻻﺟﺘماﻋــﻲ ﻣﺨﺘﻠــﻒ اﻷدوار والحقــﻮق وا�ســﺌﻮليات الــﱵ ﺗﻌــﻮد لﻠﻨســاء
والرﺟــال والﻌﻼقــات القاﺋمــة بيﻨﻬــﻢ .وﻻ يقﺘــ� ا�ﻔﻬــﻮم ﻋﻠــﻰ الﻨســاء والرﺟــال ،وإﻧما يﺸــمﻞ
الﻄريقــة الــﱵ ﺗحــﺪد بﻬــا ﺧﺼاﺋﺼﻬــﻢ وﺳــﻠﻮﻛياﺗﻬﻢ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻣســار الﺘﻌايــﺶ اﻻﺟﺘماﻋــﻲ.
ويرﺗﺒــﻂ الﻨــﻮع اﻻﺟﺘماﻋــﻲ ﻋمﻮﻣــا بحــاﻻت الﻼﻣســاواة ﻓــﻲ الﻨّ ﻔــﻮذ وﻓــﻲ إﻣﻜاﻧيــة اﻻﺳــﺘﻔادة
ﻣــﻦ الﺨيــارات وا�ــﻮارد .وﺗﺘﺄﺛــر ا�ﻮاقــﻊ ا�ﺨﺘﻠﻔــة لﻠﻨســاء والرﺟــال بالحقاﺋــﻖ الﺘاريﺨيــة
والﺪيﻨيــة واﻻقﺘﺼاديــة والثقاﻓيــة.
والرﺟــال بﻄــرق ﻣﺨﺘﻠﻔــة ﺣســﺐ اﺧﺘــﻼف ا�ﺠﺘمﻌات .وﺗﺸـ ّـﻜﻞ
ويﺘــﻢ ﺗﻌريــﻒ ﻋﻼقــات الﻨّ ســاء ّ
والرﺟــال ﻣــا يسـ ّـمﻰ ﻋﻼقــات الﻨّ ــﻮع اﻻﺟﺘماﻋــﻲ الــﱵ
هــﺬه الﻌﻼقــات الــﱵ يﺘقاﺳــمﻬا الﻨّ ســاء ّ
ا�ﺆﺳســات ﻣثــﻞ اﻷ�ة والﻨّ ﻈــﻢ القاﻧﻮﻧيــة والســﻮق .وﺗﺘمثــﻞ
ﻣﺘﻨﻮﻋــة ﻣــﻦ
ﺗﺸـ ّـﻜﻠﻬا ﻣﺠمﻮﻋــة
ّ
ّ
ﻋﻼقــات الﻨــﻮع اﻻﺟﺘماﻋــﻲ ﻓــﻲ ﻋﻼقــات قــﻮى ﺗراﺗﺒيــة بــ� الﻨســاء والرﺟــال ﺗميــﻞ إلــﻰ
ﺗﻜريــﺲ دوﻧيــة الﻨســاء .وﻏالﺒــا ﻣــا ﺗُقﺒــﻞ ﺗﻠــﻚ الﻌﻼقــات ال�اﺗﺒيــة ﻋﻠــﻰ أﻧﻬــا ﻃﺒيﻌيــة ﻋﻠــﻲ
الرﻏــﻢ ﻣــﻦ أﻧﻬــا ﻣحـ ّـﺪدة اﺟﺘماﻋيــا وﻣﺘﻮﻃﻨــة ﺛقاﻓيــا وقابﻠــة لﻠﺘﻐــ� ﻋــرب الﺰﻣــﻦ .وﺗﺸــﻜﻞ
ﻋﻼقــات الﻨــﻮع اﻻﺟﺘماﻋــﻲ ديﻨاﻣيﻜيــة ﺗﺘمــ� بالــ�اع والﺘﻌــاون ﻓــﻲ ﻧﻔــﺲ الﻮقــﺖ وﺗﺘﺨﻠﻠﻬا
ﻣحــاور أﺧــرى ﻣــﻦ اﻻﻋﺘﺒــارات ا��اﻛمــة الــﱵ ﺗﺸــمﻞ الﻄاﺋﻔــة والﻄﺒقــة والﻌمــر والحالــة
اﻻﺟﺘماﻋيــة وا�ﻮقــﻊ داﺧــﻞ اﻷ�ة )ريــا الﺤســﻦ.(2010 ،
وباﻋﺘﺒــار ﻣــا ﺳــﺒﻖ ذﻛــره ،ﻓــﺈن أي ﺗحﻠيــﻞ ﻣــراع �ﺘﻄﻠﺒــات الﻨــﻮع اﻻﺟﺘماﻋــﻲ يﻌــﲏ الﻄريقــة
ا�ﻨﻬﺠيــة ﻓــﻲ ﺗﻨــاول ﺗﺄﺛــ�ات الﺘﻨميــة ا�ﺨﺘﻠﻔــة ﻋﻠــﻰ الﻨســاء والرﺟــال .ويﺘﻄﻠــﺐ أي ﺗحﻠيــﻞ
ﻣــراع �ﺘﻄﻠﺒــات الﻨــﻮع اﻻﺟﺘماﻋــﻲ ﻓﺼــﻞ الﺒياﻧــات ﺣســﺐ الﺠﻨــﺲ وﻓﻬــﻢ ﻛيﻔيــة ﺗقســيﻢ
الﻌمــﻞ وﻣﻜاﻓﺄﺗــﻪ .ويﺘﻌــ� أن يﺘــﻢ الﺘحﻠيــﻞ ا�راﻋــﻲ �ﺘﻄﻠﺒــات الﻨــﻮع اﻻﺟﺘماﻋــﻲ ﻓــﻲ ﺟميــﻊ
ﻣراﺣــﻞ ﻋمﻠيــة الﺘﻨميــة ،ويﺘﻌــ� ﻋﻠــﻰ ا�ــرء أن الﺘســاؤل ﻋــﻦ ﻛيﻔيــة ﺗﺄﺧــ� أي ﻧﺸــاط أو
قــرار أو ﻣﺨﻄــﻂ ﻣﻌــ� بﺸــﻜﻞ ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﻋﻠــﻰ الﻨســاء والرﺟــال.
هــﺬا وقــﺪ ﺷــﻬﺪ الﻌالــﻢ ﻣﻨــﺬ بﺪايــة ﺗســﻌيﻨيات القــرن ا�ــاﴈ ﺗحــﻮﻻت ﻛــربى ،ﻣــﻦ ﺣيــﺚ
اﻻهﺘمــام بمحــﻮر الﻨــﻮع اﻻﺟﺘماﻋــﻲ والﺘﻨميــة .وﻛان يﻨﻈــر إلــﻰ هــﺬا ا�حــﻮر ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻣﺆﺗمــر
ا�ﻜســيﻚ ﻓــﻲ ﻋــام  1975وﻣﺆﺗمــر ﻛﻮبﻨﻬاﺟــﻦ ﻓــﻲ ﻋــام  1980وﻣﺆﺗمــر ﻧ�وبــﻲ ﻓــﻲ ﻋــام
 1985ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ ﻣﻮﺿــﻮع ﻓﺌــة ﺿﻌيﻔــة )ا�ــرأة( بحاﺟــة إلــﻰ دﻋــﻢ اﺟﺘماﻋــﻲ .وقــﺪ ﺗﻮﺣــﺪت
ﻛﻞ هــﺬه ا�ﺆﺗمــرات ﻓــﻲ ﻋــﺪم ﺗرﻛ�هــا ﻋﻠــﻰ إﺷــﻜالية ا�ﺸــارﻛة اﻻقﺘﺼاديــة لﻠمــرأة وبﻨــاء
قﺪراﺗﻬــا الﺘﻨمﻮيــة ا�ﺘﻜاﻣﻠــة .وﻣــﻊ ﺗﻄﺒيــﻖ براﻣــﺞ الﺘﻜيــﻒ الﻬيﻜﻠــﻲ لﻼقﺘﺼــاد ﻓــﻲ ﻋقــﺪ
الثماﻧيﻨيــات ﻓــﻲ ﻋــﺪد ﻛﺒــ� ﻣــﻦ الــﺪول الﻌربيــة ،وﻣــا ﺻاﺣﺒﺘــﻪ ﻣــﻦ ﺗحﺪيــات إقﺘﺼاديــة،
ﺗﻄــﻮرت ﻣﻨﻬﺠيــة دراﺳــة قﻀايــا ا�ــرأة ،واﺗﺠﻬــﺖ إلــﻰ ال�ﻛــ� ﺷــيﺌا ﻓﺸــيﺌاً ﻋﻠــﻰ قﻀايــا
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
الﺘﻨميــة بمﻔﻬﻮﻣﻬــا الﺸــمﻮلﻲ .وبــرز هــﺬا الﺘﻮﺟــﻪ ﻓــﻲ ﺗســﻌيﻨات القــرن ا�ــاﴈ ﻣــﻦ ﺧــﻼل
ا�ﺆﺗمــرات الﺪوليــة الــﱵ ﺗﻌرﺿــﺖ إلــﻰ قﻀايــا ا�ــرأة ،الــﱵ ﻧﺨــﺺ بالﺬﻛــر ﻣﻨﻬا :ﻣﺆﺗمــر الﺒيﺌة
والﺘﻨميــة ﻓــﻲ ريﻮديﺠاﻧــ�و ﻋــام  ،1992ﻣﺆﺗمــر ﺣقــﻮق اﻹﻧســان بﻔييﻨــا ﺳــﻨة  ،1993ﻣﺆﺗمــر
الســﻜان والﺘﻨميــة ﻓــﻲ ﻣــ� ﻋــام  ، 1994ﻣﺆﺗمــر القمــة اﻻﺟﺘماﻋيــة بﻜﻮبﻨﻬاﺟــﻦ ﻋــام 1995
بﻠﻮﻏــا إلــﻰ ﻣﺆﺗمــر بﻜــ� ﻋــام  ،1995وﻏ�هــا ﻣــﻦ ﻣﺆﺗمــرات وﻓﻌاليــات .وﻓــﻲ هــﺬا ا�ﺆﺗمــر
اﻷﺧــ� أﺟمﻌــﺖ ﻛﻞ الــﻮرش ا�ﻨﻌقــﺪة ﻓــﻲ ا�ﺆﺗمــر اﻷﺧــ� ﻋﻠــﻰ أهميــة ﻋــﺪد ﻣــﻦ ا�ﻮاﺿيــﻊ
الــﱵ ﺗﺨــﺺ اﻷوﺿــاع اﻻقﺘﺼاديــة لﻠمــرأة وﺗﺄﻧيــﺚ الﻔقــر والﺒﻄالــة وقﻀايــا ا�ﻠﻜيــة .ﺗﻄــرح
ورقــة ﻋمــﻞ بﻜــ� الــﺬي ﺧــرج بﻬــا ا�ﺆﺗمــر ﺧﻄــة ﻣﺘﻜاﻣﻠــة لﺘمﻜــ� ا�ــرأة ،ﺗﺪﻋــﻮ هــﺬه الﻮرقــة
الحﻜﻮﻣــات وﺟميــﻊ الﺠﻬــات ا�ﺆﺛــرة إلــﻰ ﺗﺸــﺠيﻊ اﻋﺘمــاد ﺳياﺳــة ﻓﻌالــة وواﺿحــة ﺗرﻣــﻲ
إلــﻰ إدﻣــاج رؤيــة ﺣــﻮل الﻨــﻮع اﻻﺟﺘماﻋــﻲ ﻓــﻲ ﺟميــﻊ السياﺳــات والرباﻣــﺞ ،بحيــﺚ يســﺒﻖ
اﺗﺨــاذ القــرارات ﺗحﻠيــﻞ ﻵﺛارهــا ﻋﻠــﻰ ﻛﻞ ﻣــﻦ ا�ــرأة والرﺟــﻞ .باﻹﺿاﻓــة إلــﻰ ذلــﻚ ،واﻓقــﺖ
أﻛــ� ﻣــﻦ  186دولــة ﻋﻠــﻰ ﻣيثــاق اﻷﻣــﻢ ا�ﺘحــﺪة ﺣــﻮل القﻀــاء ﻋﻠــﻰ ﻛﻞ أﻧــﻮاع الﺘميــ� ﺿــﺪ
ا�ــرأة.
وقــﺪ ﻣثــﻞ ﻣﺆﺗمــر بﻜــ� ﺗحــﻮﻻ ً ﻧﻮﻋيــا ﻓــﻲ ﻣﻌالﺠــة قﻀايــا ا�ــرأة اﻻقﺘﺼاديــة ودﻋــﻢ رؤيــة
ا�ــرأة وﻋﻼقــات الﻨــﻮع اﻻﺟﺘماﻋــﻲ ا�ﻨاديــة بﺈﻋــادة ﺗﻮزيــﻊ ﻋﻼقــات القــﻮى ﻓــﻲ ا�ﺠﺘمــﻊ
وا�ق�ﺣــة ﻵليــات ﻣﺘﻨﻮﻋــة لﺘحقيــﻖ هــﺬا الﻬــﺪف .ﻛمــا ﻃــرح وﻷول ﻣــرة أﺟﻨــﺪة ﻣﻮﺣــﺪة
لﻠمــرأة ﺷــماﻻ وﺟﻨﻮبــا ،ﻣﺆﻛــﺪا بﺬلــﻚ ﻋﻠــﻰ أن القﻀايــا الﺨﺼﻮﺻيــة لﻠمــرأة ﻻ ﺗﻐيــﺐ ﻓــﻲ أي
ﻣﺠﺘمــﻊ ﻣــﻦ ا�ﺠﺘمﻌــات رﻏــﻢ ﺗﻔاوﺗﻬــا الﻜﺒــ� ﻓــﻲ درﺟــة الﻨمــﻮ واﻷهميــة )املعهــد العربــي
للتخطيــط.(2015 ،
وارﺗﺒﻄــﺖ إﺷــﻜالية الﻨــﻮع اﻻﺟﺘماﻋــﻲ والﺘﻨميــة بﻄــرح قﻀيــﱵ ا�ــرأة ﻣــﻦ ﻧاﺣيــة والﺘﻨميــة
ﻣــﻦ ﻧاﺣيــة أﺧــرى .ﻓا�ــرأة ﺗﻄــرح قﻀايــا اﻹﻧســان ﻋاﻣــة ،ﻛمــا ﺗﻄــرح قﻀايــا ﻧﻮﻋيــة الﺘﻄــﻮر
اﻻﺟﺘماﻋــﻲ ورﻓاهيــة الحيــاة و�وط الﺘﺠــﺪد الﺬاﺗــﻲ اﻻقﺘﺼــادي واﻻﺟﺘماﻋــﻲ والســياﳼ
وﺗحريــر اﻹﻧســان ﻣــﻦ اﻻﺳــﺘﻐﻼل والﻔقــر وا�ــرض واﻷﻣيــة ،ﻛمــا أﻧﻬــا ﺗرﺗﺒــﻂ بالﻔﻌــﻞ
اﻻﺟﺘماﻋــﻲ بمﻔﻬﻮﻣــﻪ الﻌــام وا�ﺘﻨــﻮع وا�ﺘﻌﻠــﻖ بالقــﻮى الﺒ�يــة داﺧــﻞ ا�ﺠﺘمــﻊ وﻣســاهمﺘﻬا
ﻓــﻲ أﺧــﺬ القــرار .لﺬلــﻚ ﻓــﺈن ﻣﻮقــﻊ ا�ــرأة بﻬــﺬا ا�ﻨﻈــﻮر الﺸــمﻮلﻲ يﻄــرح ﻣراﺟﻌــة ﺟﺬريــة
لﻨﻈــام ﺗقســيﻢ الﻌمــﻞ الﺘقﻠيــﺪي بــ� الرﺟــﻞ وا�ــرأة داﺧــﻞ ا�ﺠﺘمــﻊ ،ﻛمــا يﻀمﻦ رؤيــة ﻣﺠﺪدة
لﻠﺘــﻮازن ا�ﺠﺘمﻌــﻲ ﻣﺒﻨيــة ﻋﻠــﻰ الﺘﻜاﻣــﻞ وال�اﻛــة.
أﻣــا الﺘﻨميــة ﻓﺘﻄــرح إﺷــﻜالية بﻨــاء القــﺪرات والﻬيــاﻛﻞ والﻨﻈــﻢ بﻄريقــة ﺗﺪﻓــﻊ الــﺪول ﻣــﻦ
ﺣالــة الﺘﺨﻠــﻒ إلــﻰ ﺣالــة الﺘقــﺪم ،وﻻ يمﻜــﻦ لقﻀايــا الﺘﻨميــة أن ﺗﻄــرح بﺼﻔــة ﺷــمﻮلية ،دون
وﺿــﻊ اﻹﻧســان رﺟــﻼ واﻣــرأة ﻓــﻲ ﺻــﺪارة اﻻهﺘمــام ﻛقــﻮة لﺘحقيــﻖ الﺘﻨميــة وقــﺪرة ﻋﻠــﻰ
ﺗســي�ها ،وﻛﻄــرف ﻣﺆهــﻞ ﻻقﺘســام ﻧﺘاﺋﺠﻬــا ﺣســﺐ آليــات ﺗﻮزيــﻊ ﻋادلــة .ﻓالﺘﻨميــة بﻬــﺬه
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
الرؤيــة ،ﺗﺠﻌــﻞ ﻣــﻦ أهﺪاﻓﻬــا اﻷﺳاﺳــية ﺗحســ� أوﺿــاع الﻨســاء وﺗﻮﻓــ� الﻔــرص ا�ﺘﻜاﻓﺌــة
لﻬــﻢ ﻣــﻊ الرﺟــال ﻓــﻲ ا�ﺸــارﻛة اﻻقﺘﺼاديــة ،ﻛمــا ﺗﻮﻓــر ﻓرﺻــاً ﻣﺘﻜاﻓﺌــة لﻠرﺟــال ﻣــﻊ الﻨســاء
ﻓــﻲ ا�ﺸــارﻛة اﻻﺟﺘماﻋيــة ويﻜــﻮن الﺘﻜاﻣــﻞ ﺿمــﻦ الﺘــﻮازن.
وﻣــﻦ ﺧــﻼل الرؤيــة الﺸــمﻮلية �ﺸــارﻛة ا�ــرأة ﻓــﻲ الﺘﻨميــة ،ﻓﺈﻧﻪ يمﻜﻦ اﻹﺷــارة إلــﻰ ا�ﻌﻮقات
اﻷﺳاﺳــية الــﱵ ﺗقــﻒ دون ا�ﺸــارﻛة الﻜاﻣﻠــة لﻠمــرأة ﻓــﻲ الﺘﻨميــة بمﻔﻬﻮﻣﻬــا الﺸــاﻣﻞ) ،(1وهــﻲ
)ﻫبة ﻧصــار:(2004 ،

* معوﻗــات التنﺸــﺌة اﻻجتماﻋيــة :إن ﻋمﻠيــة الﺘﻨﺸــﺌة اﻻﺟﺘماﻋيــة )(Socialization
ﻣــﻦ أهــﻢ الﻌمﻠيــات ﺗﺄﺛــ�اً ﻋﻠــﻰ اﻷﻓــراد ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﻣراﺣﻠﻬــﻢ الﻌمريــة� ،ــا لﻬــا ﻣــﻦ دور
أﺳــاﳼ ﻓــﻲ ﺗﺸــﻜيﻞ ﺷــﺨﺼياﺗﻬﻢ وﺗﻜاﻣﻠﻬــا ،وهــﻲ إﺣــﺪى ﻋمﻠيــات الﺘﻌﻠــﻢ الــﱵ ﻋــﻦ ﻃريقﻬــا
يﻜﺘســﺐ اﻷﻓــراد الﻌــادات والﺘقاليــﺪ واﻻﺗﺠاهــات والقيــﻢ الســاﺋﺪة ﻓــﻲ بيﺌﺘﻬــﻢ اﻻﺟﺘماﻋيــة
الــﱵ يﻌيﺸــﻮن ﻓيﻬــا ،وﺗﺘــﻢ ﻋمﻠيــة الﺘﻨﺸــﺌة اﻻﺟﺘماﻋيــة ﻣــﻦ ﺧــﻼل وﺳــاﺋﻂ ﻣﺘﻌــﺪدة ،وﺗﻌــﺪ
اﻷ�ة أهــﻢ هــﺬه الﻮﺳــاﺋﻂ ،ﻓاﻷﻓــراد يﺘﻠقــﻮن ﻋﻨﻬــا ﻣﺨﺘﻠــﻒ ا�ﻬــارات وا�ﻌــارف اﻷوليــة
وﺗﻌــﺪ بمثابــة الرقيــﺐ ﻋﻠــﻰ وﺳــاﺋﻂ الﺘﻨﺸــﺌة اﻷﺧــرى .ووﻓقــا لﻬــﺬا الﺘﻌريــﻒ ،ﻓــﺈن ﻣﻌﻮقــات
الﺘﻨﺸــﺌة اﻻﺟﺘماﻋيــة ﺗرﺗﺒــﻂ با�ﺨﻠﻔــات الثقاﻓيــة لﻌﺪيــﺪ ﻣــﻦ الحﻀــارات الــﱵ اﻋﺘــربت ا�ــرأة
ﻛاﺋﻨــا دوﻧيــا .وبــرزت هــﺬه الﻨﻈــرة الــﱵ ﺗرﻛــﺖ ﻣﺨﻠﻔاﺗﻬــا ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻵيــة الﻜريمــة ،ﺣيــﺚ
ـودا وﻫــو كظيــﻢ يتــوارى مــﻦ
قــال ﺗﻌالــﻰ "وإذا بــرش أحدﻫــﻢ باﻷﻧــﱺ ﻇــل وجهــﻪ مسـ ً
الﻘــوم مــﻦ ﺳــوء مــا بــرش بــﻪ أيمســكﻪ ﻋلــﻰ ﻫــون أم يدﺳــﻪ فــي الــ�اب أﻻ ﺳــاء مــا
يﺤكمــون" )ﺳــﻮرة الﻨحــﻞ( .وإن ﻧﻈــرة الحــﺰم الــﱵ ﻋالــﺞ بﻬــا اﻹﺳــﻼم قﻀايــا ا�ــرأة ﺗﺘﻄﻠﺐ
ﻋمــﻼ ﻣﺘﻮاﺻــﻼ وآليــات ﻣﺘﺠــﺪدة قــادرة ﻋﻠــﻰ ﺟﻌــﻞ الﻔﺘــاة ﻓــﻲ اﻷ�ة ﻣﺼــﺪر اﻋــ�از وقــﺪرة
ﻣﺸــارﻛة وﻋﻨــ� ﺗــﻮازن ،ﻓيﺘــﻢ إﻋﺪادهــا ﻣﻨــﺬ ﻣراﺣــﻞ ﻃﻔﻮلﺘﻬــا ا�ﺒﻜــرة لﻠﺪوريــﻦ اﻻﺟﺘماﻋــﻲ
واﻻقﺘﺼــادي بﺼﻔــة ﻣﺘﻜاﻣﻠــة ﻣــﻊ أدوار الرﺟــﻞ لﻀمــان ال�اﻛــة والﺘﻜاﻣــﻞ.
* معوﻗــات إﻧعكاﺳــات اﻹﺻﻼحــات اﻻﻗتصاديــة ﻋلــﻰ مﺸــاركة املــرأة :لقــﺪ ﻃرﺣــﺖ
ﻓــﻲ ﻓــ�ة ﺛماﻧيﻨيــات القــرن ا�ــاﴈ ﻣراﺟﻌــات اقﺘﺼاديــة ﻣﻬمــة ﻣــﻦ أﺟــﻞ الﺘﻜييــﻒ الﻬيﻜﻠــﻲ
لﻼقﺘﺼــاد ،وﻃرﺣــﺖ بﻌﺪهــا براﻣــﺞ إﻋــﺪاد ا�ﻨﻈﻮﻣــات اﻻقﺘﺼاديــة لﻼﻧﻔﺘــاح ﻋﻠــﻰ الﻌالــﻢ
الﺨارﺟــﻲ ،وﺗﻄــرح اليــﻮم قﻀايــا اﻷﺳــﻮاق ا�ﻔﺘﻮﺣــة والﻔﻀــاءات الﺘﺠاريــة ا�ﺸــ�ﻛة
وا�ﺒــادﻻت الحــرة وﻣــا يﺼاﺣﺒﻬــا ﻣــﻦ ﺗﻨــﻮع أﻓــﻖ الﺘﻨميــة وﺗﻮﺳــﻊ ﻣﺠاﻻﺗﻬــا وﺗﻌــﺪد ﻓرﺻﻬــا
ﻣــﻦ ﻧاﺣيــة ،وﻣــا يﻨﻌﻜــﺲ ﻋﻨﻬــا أيﻀــا ﻣــﻦ ﻣﻨاﻓســة ﺷــﺪيﺪة وﺗﻬميــﺶ لﻠقــﻮى الﺒ�يــة ذات

) (1ﺗﻌــرف الﺘﻨميــة بمﻔﻬﻮﻣﻬــا الﺸــاﻣﻞ ﻋﻠــﻰ أﻧﻬــا »ﻋمﻠيــة لﺘﻮﺳــيﻊ الحريــات الحقيقيــة الــﱵ يﺘمﺘــﻊ بﻬــا الﺒــ� ليﻌيﺸــﻮا
الحيــاة الــﱵ يرﻏﺒــﻮن ﻓــﻲ ﺗحقيقﻬــا« ،وﻷﻏــراض ﻓﻬــﻢ الﻮاقــﻊ ا�ﺸــاهﺪ وﺗحﻠيﻠــﻪ ﺗــﻢ اﺳــﺘﻨﺒاط ﺧمــﺲ ﺣريــات وﺳــاﺋﻠية ذات
ﻋﻼقــة بالسياﺳــات ا�ﻼﺋمــة ﻷﻏــراض الﺘﻨميــة ﺗﺸــﺘمﻞ ﻋﻠــﻰ الحريــات السياﺳــية ،والﺘســﻬيﻼت اﻻقﺘﺼاديــة ،وال�ﺗيﺒــات
اﻻﺟﺘماﻋيــة ،وﺿماﻧــات الﺸــﻔاﻓية ،واﻷﻣــان اﻻﺟﺘماﻋــﻲ .ودون الﺪﺧــﻮل ﻓــﻲ ﺗﻔاﺻيــﻞ ﻓﻠســﻔية يﻬمﻨــا ﻣﻼﺣﻈــة أن هــﺬه
الحريــات الﻮﺳــاﺋﻠية ﺗﻜمــﻞ وﺗﻌﻀــﺪ بﻌﻀﻬــا الﺒﻌــﺾ بحيــﺚ يﻌــﲏ إﺣــراز الﺘقــﺪم ﻓــﻲ أي ﻣﻨﻬــا ﺗحســ� ﺣالــة الحريــات
اﻷﺧــرى؛ ﻣمــا يﻌــﲏ بالﺘالــﻲ اﻻرﺗقــاء برﻓــاه اﻹﻧســان.
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
القــﺪرات ا�حــﺪودة وإقﺼــاء لﻠمﻨاﻃــﻖ الﻔقــ�ة ﻏــ� القــادرة ﻋﻠــﻰ اﻻﻧﺪﻣــاج اﻻقﺘﺼــادي ﻓــﻲ
ا�ﻨﻈﻮﻣــة الﻮﻃﻨيــة واﻹقﻠيميــة والﺪوليــة ﻣــﻦ ﻧاﺣيــة أﺧــرى .و ﻓــﻲ هــﺬا الﺼــﺪد ،يمﻜــﻦ ذﻛــر
أربﻌــة ﻣﻌﻮقــات أﺳاﺳــية ﻧﺘﺠــﺖ ﻋــﻦ اﻻﻧﻌﻜاﺳــات الســﻠﺒية لﻌــﺪم ﺗﻬيﺌــة القــﻮى الﺒ�يــة
الﻨســﻮية لﻺﺻــﻼح اﻻقﺘﺼــادي:
 لقــﺪ ﺗﻌرﺿــﺖ ا�ﻨﻈﻮﻣــة اﻻقﺘﺼاديــة إلــﻰ ﺗﻐيــ�ات أﺳاﺳــية ﺟﻌﻠــﺖ القــﺪرات الﺬاﺗيــةوالﻜﻔــاءات ا�ﻬﻨيــة ﺗﺘﻄــﻮر بﺼﻔــة ﻛﺒــ�ة ،لﺘﺘﻜيــﻒ ﻣــﻊ ا�ﺘﻄﻠﺒــات اﻻقﺘﺼاديــة الﺠﺪيــﺪة
ﻓــﻲ ﻣســﺘﻮى ﻣﻨﻈﻮﻣــة وآليــات وﻣراﻛــﺰ الﻌمــﻞ ،وهــﻮ ﻣــا ﺟﻌــﻞ القــﻮى الﺒ�يــة اﻷقــﻞ
ﺗﻜﻮيﻨــا هــﻲ القــﻮى ا�ﻬــﺪدة أﻛــ� بالﺘﻬميــﺶ والﺒﻄالــة ،وﻓــﻲ هــﺬا اﻹﻃــار ﺗﻌرﺿــﺖ ا�ــرأة
إلــﻰ أﻛــ� ﻣــﻦ ذلــﻚ.
 ﻃرﺣــﺖ براﻣــﺞ اﻹﺻــﻼح اﻻقﺘﺼــادي ﻣراﺟﻌــة قﻄاﻋيــة �ﻨﻈﻮﻣــة اﻹﻧﺘــاج ﻣــﻦ أﺟــﻞﺧيــارات ﺟﺪيــﺪة ﺿمــﻦ ا�ﻨاﻓســة الﺪوليــة ،وقــﺪ ﺗﻌرﺿــﺖ ﻓــﻲ هــﺬا اﻹﻃــار قﻄاﻋــات
الﻨســيﺞ وا�ﻼبــﺲ وبﻌــﺾ ا�ﻨﺘﻮﺟــات اﻹلﻜ�وﻧيــة ا�ﻌﺘمــﺪة ﻋﻠــﻰ ﻣﻨﻈﻮﻣــة اﻹﻧﺘــاج
اﻵلــﻲ وبﻌــﺾ الﺼﻨاﻋــات الﻐﺬاﺋيــة إلــﻰ ﺗﻐيــ�ات ﺟﺬريــة �ﻮاﺟﻬــة ا�ﻨاﻓســة إلــﻰ
إﻋــادة هيﻜﻠــة القــﻮى الﻌاﻣﻠــة باﻋﺘمــاد القــﺪرات الﻌاليــة وإقﺼــاء القــﺪرات الﻀﻌيﻔــة.
وقــﺪ وﺟــﺪت قــﻮى اﻹﻧﺘــاج الﻨســاﺋية ﻓــﻲ هــﺬه القﻄاﻋــات ﺻﻌﻮبــات ﻛﺒــ�ة لﻠﺘﺄقﻠــﻢ ﻣــﻊ
اﻷوﺿــاع الﺠﺪيــﺪة ،ﻣمــا أدى إلــﻰ اﻧحﺼــار الﻌمالــة ﻓيﻬــا .ويﻄــرح هــﺬا الﻮﺿــﻊ دﻋــﻢ
ﻣﻮاقــﻊ ا�ــرأة ﺿمــﻦ براﻣــﺞ اﻹﺻــﻼح القﻄاﻋيــة ،وذلــﻚ بﺈقــرار ﻣﻨﻈﻮﻣــات ﺧﺼﻮﺻيــة
ﻓــﻲ الﺘﺪريــﺐ وإﻋــادة الﺘﺄهيــﻞ والﺪﻋــﻢ اﻻﺟﺘماﻋــﻲ لﻠمــرأة ﺿمــﻦ هــﺬه الرباﻣــﺞ ،وذلــﻚ
ﺣــﱴ ﻻ يﻨﻌﻜــﺲ اﻹﺻــﻼح الــ�وري لﻠقﻄاﻋــات اﻹﻧﺘاﺟيــة ﻋﻠــﻰ ا�ﺸــارﻛة اﻻقﺘﺼاديــة
لﻠمــرأة.

 ﺗﻄﻠﺒــﺖ براﻣــﺞ الﺘﻜييــﻒ الﻬيﻜﻠــﻲ واﻹﺻــﻼح اﻻقﺘﺼــادي إﻋــادة ﺗﻮزيــﻊ ا��اﻧيــاتوالﻀﻐــﻂ ﻋﻠــﻰ الﻨﻔقــات الﻌمﻮﻣيــة ،ﻣمــا أدى ﻓــﻲ ﻛثــ� ﻣــﻦ اﻷﺣيــان إلــﻰ ﺗﻌــرض ﻧﻔقــات
الﺼحــة والﺘﻌﻠيــﻢ واﻹﺣاﻃــة اﻻﺟﺘماﻋيــة إلــﻰ الﻀﻐــﻂ ،وهــﻲ قﻄاﻋــات ﻣﺆﺛــرة بﺸــﻜﻞ
ﻛﺒــ� ﻋﻠــﻰ ﺗﺸــﻐيﻞ ا�ــرأة ﻣــﻦ ﻧاﺣيــة وﻣﻨﻌﻜســة أﻛــ� ﻋﻠــﻰ أوﺿاﻋﻬــا اﻻﺟﺘماﻋيــة ﻣــﻦ
ﻧاﺣيــة أﺧــرى ،وبالﺘالــﻲ ﻓقــﺪ ﺗقﻠﺼــﺖ إﻣﻜاﻧيــات إدﻣــاج ا�ــرأة ﻓــﻲ القﻄــاع الﻌمﻮﻣــﻲ
ﻓــﻲ ﻇــرف ﺗﺰايــﺪت ﻓيــﻪ ﻣســاهمﺘﻬا ﻓــﻲ اﻷﻧﻈمــة الﺘﻌﻠيميــة وﺧاﺻــة داﺧــﻞ الﺠاﻣﻌــات،
وبالﺘالــﻲ ﻓقــﺪ ﻛاﻧــﺖ ﺣﻈــﻮظ اﻧﺪﻣاﺟﻬــا اﻻﺟﺘماﻋــﻲ أقــﻞ ﻣــﻦ ﺣﻈــﻮظ الرﺟــﻞ بﻨﻔــﺲ
القــﺪرات .وﻧﻼﺣــﻆ ﻓــﻲ هــﺬا اﻹﻃــار أن ﻛﻞ الــﺪول الﻌربيــة ﺗﻌيﺶ اليﻮم ﺗحﺪيــات اﻻﻧﺪﻣاج
ﻓــﻲ اﻻقﺘﺼــاد الﺪولــﻲ وﺗﻄﺒيــﻖ اﺗﻔاقيــات ﻣﻨﻈمــة الﺘﺠــارة الﻌا�يــة ﻣــﻊ ﺗﻌــ� ا�حيــﻂ
اﻹقﻠيمــﻲ ﻋﻠــﻰ الﺘﻔاﻋــﻞ ﻣﻌﻬــا .ويﻄــرح هــﺬا ا�ﻮﺿــﻮع دﻋــﻢ الرباﻣــﺞ الﺨﺼﻮﺻيــة ﻹدﻣاج
ا�ــرأة الﻌربيــة ﻓــﻲ أﺳــﻮاق الﻌمــﻞ ،ﺣــﱴ ﺗﺘﻨاﺳــﺐ ﻣســاهمﺘﻬا ﻓــﻲ ا�ﻨﻈﻮﻣــات الﺘﻌﻠيميــة
وﺧاﺻــة ﻣﻨﻬــا الﺠاﻣﻌيــة الــﱵ ﺗﺘﻌــﺪى ﻓيﻬــا ﻧســﺒة الﻨســاء  50با�اﺋــة ،ﻣــﻊ ﻣســاهمﺘﻬا ﻓﻲ
ا�ﻨﻈﻮﻣــات ﺧاﺻــة ﻓــﻲ القﻄاﻋــات ا�ﻨﻈمــة والﻮاﻋــﺪة ﻣثــﻞ قﻄــاع الﺨﺪﻣــات.
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
 ﺗﺘﻄﻠــﺐ براﻣــﺞ اﻹﺻــﻼح اﻻقﺘﺼــادي دﻋمــا لﻠقﻄاﻋــات ا�ﺠــﺪدة ،وﺧاﺻــة ذات ا�حﺘــﻮىالﺘقــﲏ ودﻋــﻢ ﻣﺠــال الﺨﺪﻣــات ا��ﻓيــة والﺪراﺳــية والﺘﺪريﺒيــة وﻏ�هــا ،وﻛﻠﻬــا قﻄاﻋات
ﺗﺘﻄﻠــﺐ قــﺪرات ذاﺗيــة ﻣﺘﻄــﻮرة .ورﻏــﻢ اﻛﺘســاح ا�ــرأة لﻠﺘﻌﻠيــﻢ الﺠاﻣﻌــﻲ ﻓــﻲ ﻣﻌﻈــﻢ
الــﺪول الﻌربيــة وبﺼﻔــة ﻧاﺟحــة ،ﻓﻬــﻲ ﻣــا زالــﺖ ﺗﺠــﺪ ﻣﻌﻮقــات ﻛﺒــ�ة لﻼﻧﺪﻣــاج ﺿمــﻦ
هــﺬه القﻄاﻋــات.

* معوﻗــات ﺻعوبــة اﻷوﺿــاع اﻻجتماﻋيــة واﻧعكاﺳــاتها ﻋلــﻰ املــرأة داخــل الــدول
العربيــة :لقــﺪ ﻣثــﻞ ﺗﺼاﻋــﺪ ﻣﻌــﺪﻻت الﺒﻄالــة وﺿﻌــا إﺟﺘماﻋيــا ﺻﻌﺒــا ﻓــﻲ ﻣﻌﻈــﻢ الــﺪول
الﻌربيــة وهــﻲ ﺗﻌﺘــرب القﻀيــة اﻷولــﻰ ا�ﻄروﺣــة أﻣــام الرﺟــال والﻨســاء ﻓــﻲ هــﺬه ا�ﺠﺘمﻌات،
ﻛمــا أﻧﻬــا القﻀيــة اﻷﺳاﺳــية لﻀمــان ال�اﻛــة الﻔاﻋﻠــة بــ� ا�ــرأة والرﺟــﻞ ﻓــﻲ ا�ﺠﺘمﻌــات
الﻌربيــة.
* معوﻗــات ﻧﻘــﺺ ﺷــﻔافية اﻹدارة اﻻﻗتصاديــة والﺤكــﻢ الرﺷــيد واملﺸــاركة فــي أخــﺬ
الﻘــرار :إن ﺗﻨﻈيــﻢ الحيــاة اﻻقﺘﺼاديــة وﺗيســ� إدارﺗﻬــا وﺷــﻔاﻓية آلياﺗﻬــا يســاهﻢ ﻓــﻲ ﺗمﻮقﻊ
ا�ــرأة داﺧــﻞ ا�ﻨﻈﻮﻣــة اﻻقﺘﺼاديــة ،ﻷﻧــﻪ بقــﺪر ﻣــا ﺗﺘقﻠــﺺ ﻃــرق الﻌمــﻞ الﻬاﻣﺸــية وﻏــ�
ا�ﻌﻠﻨــة وﻏــ� ا�قﻨﻨــة بقــﺪر ﻣــا ﺗﺠــﺪ ا�ــرأة ﻣﺪﺧــﻼ لﻠمﺸــارﻛة ،وبقــﺪر ﻣــا ﺗﺘﻄــﻮر ا�ﻌﻠﻮﻣــة
اﻻقﺘﺼاديــة ،وﺧاﺻــة ﺣــﻮل ا�ﻨﻈﻮﻣــة الﺘﺠاريــة وا�اليــة ،وﺗﺘﻮﺿــﺢ أﺳــﺲ ا�ﻌاﻣــﻼت ﻓيﻬــا
بقــﺪر ﻣــا يﺘيــ� لﻠمــرأة ا�ﺸــارﻛة الﻔاﻋﻠــة ﻓيﻬــا .ولﻬــﺬا ﻓــﺈن ﺗحســ� ﻃــرق اﻷداء اﻻقﺘﺼــادي
وﺿمــان ﺷــﻔاﻓية ا�ﻌاﻣــﻼت وﺗﻮﻓــ� أﺳــﺲ الحﻜــﻢ الرﺷــيﺪ ،يمﻨــﺢ الســﻼم لــرأس ا�ــال،
ويﻮﻓــر اﻻﺳــﺘقرار لﻠمﻨﻈﻮﻣــة اﻻقﺘﺼاديــة ويمﻜــﻦ ا�ــرأة ﻣــﻦ ﻓــرص ﻣﺸــارﻛة أﻛــرب.
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ً
ً
ﺛالﺜا :ﺃوﺿاﻉ اﳌرﺃﺓ العربية وﻓﻘا ﳌﺆﺷرات بيﺌة ﲤﻜﲔ اﳌرﺃﺓ العاﳌية

يرﻛــﺰ هــﺬا الﺠــﺰء ﻣــﻦ الﺪراﺳــة ﻋﻠــﻰ ﻣﻨاقﺸــة أهــﻢ ا�ــﺆ�ات الﺪوليــة ﻓــﻲ ﻣﺠــال ﺗمﻜــ�
ا�ــرأة ،بﻬــﺪف الﻮقــﻮف ﻋﻠــﻰ أهــﻢ اﻻﺣﺘياﺟــات الﺘﻨمﻮيــة لﻬــا ،بﻬــﺪف ﺻياﻏــة ﻋــﺪد ﻣــﻦ
ا�ق�ﺣــات الﻬادﻓــة إلــﻰ إدﻣــاج ﺗﻠــﻚ اﻻﺣﺘياﺟــات ﻓــﻲ اﻹﻃــار الﺘﻨمــﻮي الﻌــام �ﺨﺘﻠــﻒ الــﺪول
الﻌربيــة ،وذلــﻚ ﻋﻠــﻰ الﻨحــﻮ الﺘالــﻲ:
)أ( دليل التنمية البرشية:

قــام برﻧاﻣــﺞ اﻷﻣــﻢ ا�ﺘحــﺪة اﻹﻧماﺋــﻲ ،ﻓــﻲ إﻃــار ﺗقريــر الﺘﻨميــة الﺒ�يــة ﻓــﻲ الﻌالــﻢ الــﺬي
بــﺪأ إﺻــﺪاره ﻋــام  ،1990بﺘﻄﻮيــر ﻣــﺆ� لﻠﺘﻨميــة الﺒ�يــة ا�رﺗﺒــﻂ بﻨــﻮع الﺠﻨــﺲ ،وﻣــﺆ�
الﺘمﻜــ� الﺠﻨــﺪري ﻋــام  .1995يســﺘﺨﺪم ﻣــﺆ� الﺘﻨميــة الﺒ�يــة ا�رﺗﺒــﻂ بﻨــﻮع الﺠﻨــﺲ
ﻧﻔــﺲ ا�ﺘﻐــ�ات الــﱵ ﺗســﺘﺨﺪم ﻓــﻲ دليــﻞ الﺘﻨميــة الﺒ�ية وهﻲ ﻣســﺘﻮى ا�ﻌيﺸــة وا�ســﺘﻮى
الﺼحــﻲ وا�ســﺘﻮى الﺘﻌﻠيمــﻲ .أﻣــا بالﻨســﺒة إلــﻰ اﻻﺧﺘــﻼف بيﻨﻬمــا ﻓيﻜمــﻦ ﻓــﻲ ﺗﻌﺪيــﻞ
ﻣﺘﻮﺳــﻂ إﻧﺠــاز ﻛﻞ بﻠــﺪ وﻓقــاً لﺪرﺟــة الﺘﻔــاوت ﻓــﻲ اﻹﻧﺠــاز بــ� ا�ــرأة والرﺟــﻞ باﺳــﺘﺨﺪام
ﺻيﻐــة ﺗرﺟيحيــة ﺗﻌــرب ﻋــﻦ درﺟــة ابﺘﻌــاد ﻣﺘﻮﺳــﻂ اﻹﻧﺠــاز ﻋــﻦ اﻧﻌــﺪام ا�ســاواة ،وذلــﻚ
باﻓــ�اض ﻣﻌاﻣــﻞ لﺘﺠﻨــﺐ ﻋــﺪم ا�ســاواة بــ� الﻨﻮﻋــ� ﻓــﻲ ا�ﺠﺘمــﻊ .أﻣــا ﻣــﺆ� الﺘمﻜــ�
الﺠﻨــﺪري ﻓيســﺘﺨﺪم ﻣﺘﻐــ�ات ﻣرﺗﺒﻄــة با�ﺸــارﻛة السياﺳــية واﻻقﺘﺼاديــة والﺪﺧــﻞ.

هــﺬا ،وقــﺪ ﺗﺰاﻣــﻦ إﻧﺸــاء ﻣــﺆ� الﺘﻨميــة ا�رﺗﺒــﻂ بﻨــﻮع الﺠﻨــﺲ ) (GDIوﻣــﺆ� الﺘمﻜــ�
الﺠﻨــﺪري ) (GDIﻣــﻊ اﻻﻋــ�اف الﺪولــﻲ ا��ايــﺪ بﺄهميــة رﺻــﺪ الﺘقــﺪم ا�حــرز ﻓــﻲ القﻀــاء
ﻋﻠــﻰ الﻔﺠــﻮة بــ� الﺠﻨســ� ﻓــﻲ ﻛﻞ ﻧﻮاﺣــﻲ الحيــاة ،ﺣيــﺚ أﺳــﻬمﺖ هــﺬه ا�ــﺆ�ات إﺳــﻬاﻣاً
ﻛﺒــ�اً ﻓــﻲ الﻨقــاش ،لﻜــﻦ القيــﻮد ا�ﻔاهيميــة وا�ﻨﻬﺠيــة دﻋــﺖ ﻓــﻲ  2010إلــﻰ اﻋﺘمــاد ﻣــﺆ�
ﺟﺪيــﺪ هــﻮ )ﻣــﺆ� ﻋــﺪم الﻌﺪالــة بــ� الﺠﻨســ�( لﻸﺳــﺒاب الﺘاليــة )برﻧامــﺞ اﻷمــﻢ املتﺤــدة

اﻹﻧماﺋــي:(2014 ،

 إن ﻣــﺆ�  GDIهــﻮ ﻓــﻲ الحقيقــة ﺗﻌﺪيــﻞ ﻋﻠــﻰ  HDIيﺄﺧــﺬ بﻌــ� اﻻﻋﺘﺒــار الﺘﻔــاوت بــ�الﺠﻨســ� ﻓــﻲ ﻣﻜﻮﻧاﺗــﻪ اﻷﺳاﺳــية والــﱵ ﻻ يمﻜــﻦ ﺗﻔســ�ها بمﻌــﺰل ﻋــﻦ  .HDIباﻹﺿاﻓــة
ﻓــﺈن الﻔــرق بــ� ﻣســﺘﻮيات  HDIو  GDIﺗﺒــﺪو ﺻﻐــ�ة ﻷن الﺘﻔاوﺗــات ﻓــﻲ ا�ﻜﻮﻧــات الثﻼث
ﺿﻌيﻔــة ،ﻣمــا يﻌﻄــﻲ اﻧﻄﺒاﻋــا ﻣﻀﻠــﻼ بــﺄن الﻔﺠــﻮة بــ� الﺠﻨســ� ليســﺖ ذات ﺻﻠــة.

 باﻹﺿاﻓــة إلــﻰ ذلــﻚ ﻓــﺈن ﻓﺠــﻮة الﺪﺧــﻞ بــ� الﺠﻨســ� ﺗقـ ّـﺪر ،ﻓــﻲ ﺣــاﻻت ﻋﺪيــﺪة  ،ﻧﻈــراًﻻﻧﻌــﺪام الﺒياﻧــات ،بﻄريقــة ﻏــ� واقﻌيــة ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﺣﺘســاب ﻓﺠــﻮة ﺗقـ ّـﺪر بـــــ ) (%25ﻣــﻦ
دﺧــﻞ الﺬﻛــﻮر.
ﺗح�هــا لﻠــﺪول ا�رﺗﻔﻌــة
 ﻛمــا أن اﻻﻋﺘمــاد ﻋﻠــﻰ ﻣﻜــﻮن الﺪﺧــﻞ ﻓــﻲ  HDIو  GDIيســﺒﺐ ّالﺪﺧــﻞ ،ﻣمــا قــﺪ يــﴘء إلــﻰ الــﺪول ﻣﻨﺨﻔﻀــة الﺪﺧــﻞ ﺣــﱴ ﻣــﻊ درﺟــة ﻋاليــة ﻣــﻦ ا�ســاواة
بــ� الﺠﻨســ�.
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 ﻣــﻦ هﻨــا ﺟــاء ﻣــﺆ�  GIIﻣــﻦ أﺟــﻞ اﻋﺘمــاد ﻣﻨﻬﺠيــة وﻣﻜﻮﻧــات ﻣﺨﺘﻠﻔــة ﺗﻌﻜﺲ أﻛــ� الﻔﺠﻮةبــ� الﺠﻨســ� وهــﻲ ﻣﺠــال الﺼحة الﻨﻔاﺳــية وا�ﺸــارﻛة ﻓﻲ ﺳــﻮق الﻌمــﻞ والﺘمﻜ�.
ويمﻜﻦ ﺗﻮﺿيﺢ ﺗﻠﻚ الﻔروقات أﻋﻼه ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﺷﻜال الﺘالية:
ﺷكل رﻗﻢ ) :(1مكوﻧات دليل التنمية البرشية

ا�ﺼﺪر :برﻧاﻣﺞ اﻷﻣﻢ ا�ﺘحﺪة اﻹﻧماﺋﻲ ،دليﻞ الﺘﻨمية الﺒ�ية.2014 ،
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ﺷكل رﻗﻢ ) :(2مؤ� ﻋدم العدالة بني الجنسني

ا�ﺼﺪر :برﻧاﻣﺞ اﻷﻣﻢ ا�ﺘحﺪة اﻹﻧماﺋﻲ ،دليﻞ الﺘﻨمية الﺒ�ية.2014 ،

وبﺬلــﻚ يمﻜﻨﻨــا ﻣﻨاقﺸــة أوﺿــاع ا�ــرأة الﻌربيــة ﻓــﻲ ﻣﺠــال ﻋــﺪم ا�ســاواة بــ� الﺠﻨســ�
وﻓقــاً �ــﺆ� ) ،(GIIوذلــﻚ ﻣــﻦ ﺧــﻼل الﺠــﺪول رقــﻢ ) ،(2وﻓقــاً لﺒياﻧــات ﻋــام .2014
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ال�تيﺐ حسﺐ مؤ� التنمية البرشية

ﻧسبة وفيات اﻷمهات ﻋﻦ كل  100000مولود حي

الﻘيمة

ال�تيﺐ

58

2.5

16.5

55.6

ذكور
44.0

إﻧاث

30.0

76.4

27.6

17.5

73.1

61.3

46.6

91.0

18.8

74.4

80.4

39.4

87.2

32.8

46.1

25.1

70.6

56.3

43.4

82.8

18.2

75.5
81.8

 19-15ﺳنة(

الجنسني

حصة املرأة مﻦ املﻘاﻋد في ال�ملان

البلد

مؤ� ﻋدم

املساواة بني

معدل مواليد املراﻫﻘات )لكل  1000امراة بني

جدول رﻗﻢ ) :(2مؤ� ﻋدم املساواة بني الجنسني )(GLL

ﻧسبة السكان

الﺬيﻦ التﺤﻘوا
بالتعليﻢ

اﻻبتداﺋي )25

ﺳنة فما فوق(

إﻧاث

ﻧسبة املساﻫمة
في ﻗوة العمل
) 15ﺳنة فما
فوق(

ذكور

55

ليﺒيا

0.215

40

40

اﻻﻣارات

0.244

43

12

44

الﺒحريﻦ

0.253

46

20

13.8

90

ﺗﻮﻧﺲ

0.265

48

56

4.6

26.7

46

الﻜﻮيﺖ

0.288

50

14

14.5

6.2

55.6

34

السﻌﻮدية

0.321

56

24

10.2

19.9

60.5

70.3

56

ﻋمان

0.348

64

32

10.6

9.6

47.2

57.1

28.6

65

لﺒﻨان

0.413

80

25

12.0

3.1

38.8

38.9

22.8

70.5

93

الﺠﺰاﺋر

0.425

81

97

10.0

25.8

20.9

27.3

15.0

71.9

129

ا�ﻐرب

0.460

92

100

35.8

11.0

20.1

36.3

43.0

57.4

77

اﻷردن

0.488

101

63

26.5

12.0

69.5

78.5

15.3

66.2

31

قﻄر

0.524

113

7

9.5

0.1

66.7

59.0

50.8

95.6

120

الﻌراق

0.542

120

63

68.7

25.2

22.0

42.7

14.7

69.7

118

ﺳﻮريا

0.556

125

70

41.6

12.0

29.0

38.9

13.4

72.7

110

ﻣ�

0.580

130

66

43.0

2.8

43.4

59.3

23.6

74.6

166

ﺳﻮدان

0.628

140

730

84.0

24.1

12.8

18.2

31.2

76.0

161

ﻣﻮريﺘاﻧيا

0.644

142

510

73.3

19.2

8.0

20.8

28.6

79.0

154

اليمﻦ

0.733

152

200

47.0

0.7

7.6

24.4

25.2

71.8

ا�ﺼﺪر :برﻧاﻣﺞ اﻷﻣﻢ ا�ﺘحﺪة اﻹﻧماﺋﻲ ،دليﻞ الﺘﻨمية الﺒ�ية.2014 ،
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يﺘﻀــﺢ ﻣــﻦ الﺠــﺪول رقــﻢ ) ،(2بــﺄن ﺗرﺗيــﺐ الــﺪول الﻌربيــة وﻓقــاً لﻬــﺬا ا�ــﺆ� يــ�اوح ﻣــا
بــ�  40لﻠيﺒيــا و 152لﻠيمــﻦ ،ﻣمــا يﺪلــﻞ ﻋﻠــﻰ ﺗﻔــاوت الــﺪول الﻌربيــة ﻋﻠــﻰ ﻣســﺘﻮى هــﺬا
ا�ــﺆ� .ﻛمــا يﻮﺿــﺢ الﺠــﺪول أيﻀــاً ﺗﺼــﺪر ﻛﻞ ﻣــﻦ قﻄــر واﻹﻣــارات والﻜﻮيــﺖ ا�ــﺆ� الﻔرﻋــﻲ
الﺨــاص بـــــــ "ﻧســﺒة وﻓيــات اﻷﻣﻬــات ﻋــﻦ ﻛﻞ  100000ﻣﻮلــﻮد ﺣــﻲ" ﺣيــﺚ ﺣققــﺖ ﺗﻠــﻚ
الــﺪول ﻣﻌــﺪﻻت وﻓيــات ﻣﻨﺨﻔﻀــة ﻧﺘيﺠــة ﺗﻄــﻮر ﻣســﺘﻮى ﺧﺪﻣــات الﺼحــة اﻻﻧﺠابيــة ﻓيﻬــا،
ﺣيــﺚ بﻠــﻎ ا�ــﺆ� لﺘﻠــﻚ الــﺪول  7و 12و  14ﻋﻠــﻰ الﺘﻮالــﻲ ،بيﻨمــا ﺗﺼــﺪر ﻛﻞ ﻣــﻦ ليﺒيــا
وﺗﻮﻧــﺲ وقﻄــر ا�ــﺆ� الﻔرﻋــﻲ الﺨــاص بــــــــ "ﻣﻌــﺪل ﻣﻮاليــﺪ ا�راهقــات )لــﻜﻞ  1000اﻣــرأة
بــ�  19-15ﺳــﻨة(" ،ويﻌــﻮد ذلــﻚ لﻌمﻠيــة ﺗﺄﺧــر ﺳــﻦ الــﺰواج ﻓــﻲ ﺗﻠــﻚ الــﺪول ،ﺣيــﺚ بﻠﻐــﺖ
قيــﻢ ﺗﻠــﻚ الــﺪول  2.5و  4.6و  9.5ﻋﻠــﻰ الﺘﻮالــﻲ ،أﻣــا بالﻨســﺒة لﻠمــﺆ� الﻔرﻋــﻲ الﺨــاص بــــــ
ﻋاﻣــا ﻓــﻲ هــﺬا ا�ــﺆ�
"ﺣﺼــة ا�ــرأة ﻣــﻦ ا�قاﻋــﺪ ﻓــﻲ الرب�ــان" ،ﻧﺠــﺪ بــﺄن هﻨــاك
ً
اﻧﺨﻔاﺿــا ً
ﺣيــﺚ ﺗﺼــﺪر ﻛﻞ ﻣــﻦ ﺗﻮﻧــﺲ والﺠﺰاﺋــر والﻌــراق بﻨســﺐ  26.7و  25.8و  25.5ﻋﻠــﻰ الﺘﻮالــﻲ،
أﻣــا ﻓيمــا يﺨــﺺ ﻧســﺒة الســﻜان الﺬيــﻦ الﺘحقــﻮا بالﺘﻌﻠيــﻢ اﻻبﺘﺪاﺋــﻲ ) 25ﺳــﻨة ﻓمــا ﻓــﻮق( ﻣــﻦ
اﻹﻧــاث ،ﻧﺠــﺪ بــﺄن أوﺿــاع الــﺪول الﻌربيــة ﻣﺘﻔاوﺗــﻪ ﺣيــﺚ بﻠﻐــﺖ الﻨســﺒة ﻓــﻲ الﺒحريــﻦ ﻧحــﻮ
) (%74.4واﻻﻣــارات ) (%73.1بيﻨمــا ﺗﻨﺨﻔــﺾ الﻨســﺒة بﺸــﻜﻞ ﻛﺒــ� ﻓــﻲ اليمــﻦ لﺘﺼــﻞ إلــﻰ
) (%7.6ﻣقابــﻞ ) (%24.4لﻠﺬﻛــﻮر ،وﻓــﻲ ﻣﻮريﺘاﻧيــا ) (%8ﻣقابــﻞ ) (%20.8لﻠﺬﻛــﻮر .ﻛمــا أن
أوﺿــاع ﻣســاهمة ا�ــرأة ﻓــﻲ قــﻮة الﻌمــﻞ ﺗﻌــﺪ ﻣﻨﺨﻔﻀــة هــﻲ اﻷﺧــرى )ﻧســﺒة ا�ســاهمة ﻓــﻲ
قــﻮة الﻌمــﻞ  15 -ﺳــﻨة ﻓمــا ﻓــﻮق( ﺣيــﺚ ﻛاﻧــﺖ أﻋﻠــﻰ ﻧســﺒة ﻓــﻲ قﻄــر بـــــــ )(%50ﻣقابــﻞ
) (%95.6لﻠﺬﻛــﻮر ،وﻓــﻲ اﻻﻣــارات ) (%46.6ﻣقابــﻞ ) (%91لﻠﺬﻛــﻮر ،وﻓــﻲ الﻜﻮيــﺖ )(%43.4
ﻣقابــﻞ  82.8لﻠﺬﻛــﻮر ،وﺗﻨﺨﻔــﺾ هــﺬه الﻨســﺒة �ﻌــﺪﻻت ﻛارﺛيــة ﻓــﻲ ﺳــﻮريا والﻌــراق واﻻردن
والســﻌﻮية ﻋﻠــﻰ الﺘﻮالــﻲ .ويﺘﻀــﺢ ﻣــﻦ الﺠــﺪول رقــﻢ ) (3ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﻣﻌــﺪل الــﺪول الﻌربيــة
ﻋﻠــﻰ ﻣســﺘﻮى ﻣﺨﺘﻠــﻒ ا�ــﺆ�ات الﻔرﻋيــة �ــﺆ� ﻋــﺪم ا�ســاواة بــ� الﺠﻨســ� ).(GLL
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جدول رﻗﻢ ) :(3متوﺳط معدل الدول العربية ﻋلﻰ مستوى مختلﻒ املؤ�ات الﻔرﻋية
ملؤ� ﻋدم املساواة بني الجنسني )(GLL
الﻘيمة

املؤ�

ﻣﺆ� ﻋﺪم ا�ساواة ب� الﺠﻨس� )(2014

0.546

ﻣﻌﺪل ﺧﺼﻮبة ا�راهقات

45.4

164

ﻣﻌﺪل وﻓيات اﻷﻣﻬات ﻋﻨﺪ الﻮﻻدة

ﻋﺪد ا�قاﻋﺪ ﻓﻲ الرب�اﻧات الﻮﻃﻨية )الﻨساء (%

13.8

ﻧسﺒة السﻜان الﺬيﻦ الﺘحقﻮا بالﺘﻌﻠيﻢ اﻻبﺘﺪاﺋﻲ
) 25ﺳﻨة ﻓما ﻓﻮق(

إﻧاث )(32.9
ذﻛﻮر )(46.4

ﻣﻌﺪل ا�ﺸارﻛة ﻓﻲ قﻮة الﻌمﻞ

إﻧاث )(24.7
ذﻛﻮر )(73.2

ا�ﺼﺪر :برﻧاﻣﺞ اﻷﻣﻢ ا�ﺘحﺪة اﻹﻧماﺋﻲ ،دليﻞ الﺘﻨمية الﺒ�ية.2014 ،

ﺣققــﺖ الــﺪول الﻌربيــة بﺸــﻜﻞ ﻋــام ﻧﺘاﺋــﺞ ﻣ�اﺟﻌــة ﻋﻠــﻰ ﻣســﺘﻮى ﻣﺨﺘﻠــﻒ ا�ــﺆ�ات
الﻔرﻋيــة �ــﺆ� ﻋــﺪم ا�ســاواة بــ� الﺠﻨســ� ) ،(GLLﺣيــﺚ ﺣققــﺖ ﻋﻠــﻰ ﻣســﺘﻮى ﻣــﺆ�
ﻋــﺪم ا�ســاواة بــ� الﺠﻨســ� ) (2014بﺸــﻜﻞ ﻋــام ﻧﺘيﺠــة بﻠﻐــﺖ  ،0.546ﻣقابــﻞ 0.450
لﻠمﺘﻮﺳــﻂ الﻌا�ــﻲ )ﻛﻠمــا قﻠــﺖ القيمــة ﻛﻠمــا ﻛان ا�ســﺘﻮى أﻓﻀــﻞ( ،بيﻨمــا بﻠــﻎ ﻣﻌــﺪل وﻓيــات
اﻷﻣﻬــات ﻋﻨــﺪ الــﻮﻻدة  164ﻋــﻦ ﻛﻞ  100000ﻣﻮلــﻮد ﺣــﻲ ،بيﻨمــا ﻛان ا�ﺘﻮﺳــﻂ الﻌا�ــﻲ ،145
أﻣــا بالﻨســﺒة �ﻌــﺪل ﺧﺼﻮبــة ا�راهقــات ﻓﺒﻠــﻎ  45.4ﻓــﻲ الــﺪول الﻌربيــة )لــﻜﻞ  1000اﻣــرأة
بــ�  19-15ﺳــﻨة( ،ﻓــﻲ ﻣقابــﻞ  47.4ﻋﻠــﻰ ا�ســﺘﻮى الﻌا�ــﻲ ،وبالﻨﻈــر إلــﻰ ﻋــﺪد ا�قاﻋــﺪ
ﻓــﻲ الرب�اﻧــات الﻮﻃﻨيــة بالﻨســﺒة لﻠمــرأة الﻌربيــة ﻓقــﺪ بﻠــﻎ ا�ﺘﻮﺳــﻂ ) ،(%13.8ﻣقابــﻞ
 21.1ﻋﻠــﻰ ﻣســﺘﻮى الﻌالــﻢ ،ﻛمــا ﻛاﻧــﺖ ﻧســﺒة الســﻜان الﺬيــﻦ الﺘحقــﻮا بالﺘﻌﻠيــﻢ اﻻبﺘﺪاﺋــﻲ
) 25ﺳــﻨة ﻓمــا ﻓــﻮق( بالــﺪول الﻌربيــة ) (%32.9لﻺﻧــاث و ) (%46.4لﻠﺬﻛــﻮر ،ﻣقابــﻞ
) (%54.1لﻺﻧــاث و ) (%62.2لﻠﺬﻛــﻮر ﻋﻠــﻰ ا�ســﺘﻮى الﻌا�ــﻲ ،وبالﻨســﺒة �ﻌــﺪل ا�ﺸــارﻛة
ﻓــﻲ قــﻮة الﻌمــﻞ ﻓــﻲ الــﺪول الﻌربيــة ﻛاﻧــﺖ ) (%24.7لﻺﻧــاث و ) (%73.2لﻠﺬﻛــﻮر ،ﻣقابــﻞ
) (%50.6لﻺﻧــاث و  76.7لﻠﺬﻛــﻮر ﻋﻠــﻰ ﻣســﺘﻮى الﻌالــﻢ ،ويﻮﺿــﺢ الﺠــﺪول رقــﻢ ) (4ﻣقارﻧــة
ﻧﺘاﺋــﺞ الــﺪول الﻌربيــة بﺄقاليــﻢ أﺧــرى ﻋﻠــﻰ ﻣســﺘﻮى ﻣﺨﺘﻠــﻒ ا�ــﺆ�ات الﻔرﻋيــة �ــﺆ� ﻋــﺪم
ا�ســاواة بــ� الﺠﻨســ� ).(GLL
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مؤ� ﻋدم
املساواة بني
الجنسني لسنة
2014

الﺪول الﻌربية

0.546

..

164

45.4

13.8

32.9

46.4

24.7

73.2

�ق آﺳيا
وا�حيﻂ الﻬادي

0.331

..

72

21.2

18.7

54.6

66.4

62.8

79.3

0.317

..

31

30.8

18.2

70.4

80.6

45.5

70.2

0.416

..

74

68.3

25.3

53.3

53.9

53.7

79.8

0.539

..

202

38.7

17.8

28.4

49.9

30.7

80.7

أﻓريقيا ﺟﻨﻮب
الﺼحراء الﻜربى

0.578

..

474

109.7

21.7

21.9

31.9

63.6

76.3

الﻌالﻢ

0.450

..

145

47.4

21.1

54.1

64.2

50.6

76.7

الﻘيمة

أوروبا وآﺳيا
الﻮﺳﻄﻰ

أﻣريﻜا الﻼﺗيﻨية
وﻣﻨﻄقة الﺒحر
الﻜاريﱯ
ﺟﻨﻮب آﺳيا

ال�تيﺐ

معدل وفيات اﻷمهات ﻋند
الوﻻدة

معدل خصوبة املراﻫﻘات

الﺘﻨمية الﺒ�ية
ا�ﻨﺨﻔﻀة

0.587

..

427

92.3

20.0

14.3

28.9

55.7

78.4

الﺘﻨمية الﺒ�ية
ا�ﺘﻮﺳﻄة

ا�ﺼﺪر :برﻧاﻣﺞ اﻷﻣﻢ ا�ﺘحﺪة اﻹﻧماﺋﻲ ،دليﻞ الﺘﻨمية الﺒ�ية.2014 ،

20

إﻧاث

0.513

..

186

43.4

17.5

34.2

51.4

38.7

80.0

الﺘﻨمية الﺒ�ية
ا�رﺗﻔﻌة

ذكور

0.315

..

42

28.8

18.8

60.2

69.1

57.1

77.1

الﺘﻨمية الﺒ�ية
الﻌالية ﺟﺪا

إﻧاث

0.197

..

16

19.2

26.7

86.1

87.7

52.3

69.0

الدول والجهات

ذكور

ﻋدد املﻘاﻋد في ال�ملاﻧات
الوﻃنية ) %النساء(

السكان
البالﻐني ملرحلة
التعليﻢ الﺜاﻧوي
ﻋلﻰ اﻷﻗل

معدل املﺸاركة
في ﻗوة العمل

جدول رﻗﻢ ) :(4متوﺳط معدل الدول العربية ﻋلﻰ مستوى مختلﻒ املؤ�ات الﻔرﻋية
ملؤ� ﻋدم املساواة بني الجنسني ) ،(GLLمﻘارﻧة بﺄﻗاليﻢ أخرى

”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
)ب( مؤ� الﻔجوة بني الجنسني للمنتدى اﻻﻗتصادي العاملي:

يﻬــﺪف هــﺬا ا�ــﺆ� إلــﻰ قيــاس ﺣﺠــﻢ وﻧﻄــاق الﺘﻔــاوت القاﺋــﻢ ﻋﻠــﻰ ﻣســﺘﻮى الﻨــﻮع
اﻻﺟﺘماﻋــﻲ ،وﺗﺘﺒــﻊ الﺘقــﺪم الــﺬي ﺗحــرزه الــﺪول ﻓــﻲ ﻣحاربــة هــﺬا الﺘﻔــاوت ،وذلــﻚ ﻣــﻦ
ﺧــﻼل أربﻌــة ﻣــﺆ�ات ﻓرﻋيــة هــﻲ "الﺘﻌﻠيــﻢ ،وا�ﺸــارﻛة اﻻقﺘﺼاديــة ،والﺘمﻜــ� الســياﳼ،
والﺼحــة" ،ﻛمــا يﻬــﺪف هــﺬا ا�ــﺆ� لﺨﻠــﻖ وﻋــﻲ أﻛــرب بــ� الــﺪول ﻧحــﻮ الﺘحﺪيــات الــﱵ
ﺗﺘﻌﻠــﻖ بالﻔﺠــﻮة بــ� اﻹﻧــاث والﺬﻛــﻮر ،وا�ســاﻋﺪة ﻋﻠــﻰ ﺗﺼميــﻢ ﺗﺪابــ� وﺳياﺳــات ﻓﻌالــة
لســﺪ هــﺬه الﻔﺠــﻮة.

هــﺬا وقــﺪ ﻛﺸــﻔﺖ ﻧﺘاﺋــﺞ الﺘقريــر الﻌا�ــﻲ لﻠﻔﺠــﻮة بــ� الﺠﻨســ� لﻌــام  ،2014ﻋــﻦ ﺗقــارب
ﻛﺒــ� بــ� ﻣﺨﺘﻠــﻒ الــﺪول الﻌربيــة ،ﺣيــﺚ اﺣﺘﻠــﺖ الﻜﻮيــﺖ ا�رﺗﺒــة اﻷولــﻰ ﻋربيــاً بقيمــة
ﺗســاوي  ،0.646ﻓــﻲ ﺣــ� اﺣﺘﻠــﺖ اليمــﻦ ا�رﺗﺒــة اﻷﺧــ�ة ﻋا�يــاً بقيمــة ﺗســاوي. 0.515
ويﻮﺿــﺢ الﺸــﻜﻞ رقــﻢ ) (3ﻧﺘاﺋــﺞ ﻣــﺆ� الﻔﺠــﻮة بــ� الﺠﻨســ� )ا�ــﺆ� اﻹﺟمالــﻲ( لﺒﻌــﺾ
الــﺪول الﻌربيــة ﻣقارﻧــة بــﺪول أﺧــرى.
الﺸكل رﻗﻢ) :(3مؤ� الﻔجوة بني الجنسني )املؤ� اﻹجمالي( لبعﺾ الدول العربية
مﻘارﻧة بدول أخرى

ا�ﺼﺪر :ﺗقرير ا�ﻨﺘﺪى اﻻقﺘﺼادي الﻌا�ﻲ لسﻨة  2014ﺣﻮل ﻣﺆ� الﻔﺠﻮة ب� الﺠﻨس�.
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وﻓيمــا يﺨــﺺ بُﻌــﺪ ا�ﺸــارﻛة اﻻقﺘﺼاديــة )ﻛمــا يﺘﻀــﺢ ﻣــﻦ الﺸــﻜﻞ رقــﻢ  (4ﻓقــﺪ اﺣﺘﻠــﺖ قﻄــر
ا�رﺗﺒــة اﻷولــﻰ ﻋربيــاً بقيمــة قــﺪرت بــــــ ،0.6197ﻓــﻲ ﺣــ� ﺗحﺼﻠــﺖ ﺳــﻮريا ﻋﻠــﻰ ا�رﺗﺒــة
اﻷﺧــ�ة بـــــ 0.2975ﻛمــا هــﻮ ﻣﻮﺿــﺢ ﻓــﻲ الﺸــﻜﻞ رقــﻢ ) .(4ويﻌــﻮد هــﺬا الــ�دي ﻓــﻲ
ا�ســﺘﻮى إلــﻰ ﺿﻌــﻒ ﻣﻌــﺪل ﻣســاهمة ا�ــرأة ﻓــﻲ قــﻮة الﻌمــﻞ ،وإلــﻰ ﺿﻌــﻒ ﻣﻌــﺪل ﻣﺸــارﻛة
ا�ــرأة ﻓــﻲ الﻮﻇاﺋــﻒ الﺘ�يﻌيــة ،ووﻇاﺋــﻒ ﻛﺒــار ا�ســﺆل� وا�ﺪيريــﻦ.
الﺸكل رﻗﻢ ) :(4مؤ� الﻔجوة بني الجنسني )املؤ�ات الﻔرﻋية( لبعﺾ الدول العربية
مﻘارﻧة بدول أخرى

ا�ﺼﺪر :ﺗقرير ا�ﻨﺘﺪى اﻻقﺘﺼادي الﻌا�ﻲ لسﻨة  2014ﺣﻮل ﻣﺆ� الﻔﺠﻮة ب� الﺠﻨس�.
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ﺗقاربــا ﻛﺒــ�ًا بــ� الــﺪول الﻌربيــة بقيمــة ﺗقــﺪر بــــــ  .0.9401وقــﺪ
ﻛمــا يﻈﻬــر ﻣــﺆ� الﺘﻌﻠيــﻢ
ً
اﺣﺘﻠــﺖ اﻷردن ا�رﺗﺒــة اﻷولــﻰ ﻋربيــاً بقيمــة  ،0.9906ﻏــ� أن ا�رﺗﺒــة اﻷﺧــ�ة ﺗحﺼﻠــﺖ
ﻋﻠيﻬــا اليمــﻦ بقيمــة ﺗســاوي  ،0.7068ويﻌــﻮد هــﺬا اﻻرﺗﻔــاع بمــﺆ� الﺘﻌﻠيــﻢ إلــﻰ اهﺘمــام
الــﺪول الﻌربيــة بﻬــﺬا ا�ﺠــال ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺳــﻦ قﻮاﻧــ� إلﺰاﻣيــة الﺘﻌﻠيــﻢ ،وإرﺳــاء براﻣــﺞ لﺘﻌﻠيــﻢ
الﻜﺒــار وﻣحــﻮ اﻷﻣيــة.

أﻣــا ﻓــﻲ ﻣﺠــال الﺼحــة بــ� الــﺪول الﻌربيــة إذ ﺗحﺼﻠــﺖ ﺳــﻮريا ﻋﻠــﻰ أﻋﻠــﻰ ﻧســﺒة لﻠمــﺆ�
بقيمــة ﺗســاوي  ،0.9791ﻓــﻲ ﺣــ� ﺗحﺼﻠــﺖ قﻄــر ﻋﻠــﻰ أقــﻞ ﻧســﺒة بقيمــة قــﺪرت بـــــــ
 ،0.9522ويﻌــﻮد هــﺬا اﻻرﺗﻔــاع با�ــﺆ� إلــﻰ إﻋﻄــاء أهميــة إلــﻰ ﺻحــة ا�ــرأة وابﺘﻌادهــا
ﻋــﻦ ﻣﺨاﻃــر الحيــاة .ﻣمــا أدى إلــﻰ ارﺗﻔــاع ﻣﻌــﺪل الحيــاة الﺼحيــة ا�ﺘﻮقــﻊ لــﺪى الﻨســاء
ﻣقارﻧــة بالرﺟــال.

ﻣﻠحﻮﻇــا ﻓــﻲ ﻣســاهمة ا�ــرأة
أﻣــا ﻓــﻲ ﻣﺠــال الﺘمﻜــ� الســياﳼ ﻓﺘﻈﻬــر الﺒياﻧــات ﺿﻌ ًﻔــا
ً
ﻓــﻲ الحيــاة السياﺳــية ،وﺧاﺻــة ﻓــﻲ ﺗقﻠﺪهــا لﻠمﻨاﺻــﺐ الﻮزاريــة ورﺋاﺳــة الﺪولــة .ﻋربيــاً
بﻠــﻎ ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﻣــﺆ� الﺘمﻜــ� الســياﳼ لﻠمــرأة القيمــة  ، 0.0734وﺗﻌــﻮد هــﺬه الﻔﺠــﻮة
بالﺨﺼــﻮص إلــﻰ الثقاﻓــة الســاﺋﺪة لــﺪى ا�ﺠﺘمــﻊ الﻌربــﻲ بﺈﻋﻄــاء القــﺪوة لﻠرﺟــال ﻣــﻦ ﺟﻬــة،
وإلــﻰ اﻷﻋــراف والﺘ�يﻌــات الــﱵ ﺗحــرم ا�ــرأة ﻓــﻲ بﻌــﺾ الــﺪول ﻣــﻦ ﺗقﻠــﺪ ﻣﻨﺼــﺐ رﺋاﺳــة
الﺪولــة ﻣــﻦ ﺟﻬــة أﺧــرى ،هــﺬا وقــﺪ اﺣﺘﻠــﺖ الﺠﺰاﺋــر ا�رﺗﺒــة اﻷولــﻰ ﻋربيــاً بقيمــة ﺗســاوي
 0.1772ﻓــﻲ ﺣــ� ﺗحﺼﻠــﺖ لﺒﻨــان ﻋﻠــﻰ ا�رﺗﺒــة اﻷﺧــ�ة بقيمــة بﻠﻐــﺖ .0.01

)ج( الﻔجوة بني الجنسني واﻷداء اﻹﻗتصادي:

ﺗقــﻮم ﺗﻨاﻓســية الــﺪول أﺳاﺳــاً ﻋﻠــﻰ الﻌاﻣــﻞ الﺒــ�ي  -وﻣســﺘﻮى ﺗﻌﻠيمــﻪ وإﻧﺘاﺟيﺘــﻪ وبمــا أن
ا�ــرأة ﺗﺸــﻜﻞ ﻧﺼــﻒ قــﻮة الﻌمــﻞ ﻓــﺈن ﺳــﺪ الﻔﺠــﻮة بــ� ا�ــرأة والرﺟــﻞ هــﻲ ﻣســﺄلة ﻛﻔــاءة
اقﺘﺼاديــة قﺒــﻞ أن ﺗﻜــﻮن ﻣســﺄلة ﺣقﻮقيــة .وﺗﻈﻬــر اﻷﺷــﻜال الﺘاليــة الﻌﻼقــة بــ� ﻣــﺆ�
الﻔﺠــﻮة بــ� الﺠﻨســ� ﻣــﻊ ﻣــﺆ� الﺘﻨاﻓســية الﻌا�يــة لﻌــام  ،2014-2013وﻣــﻊ الﻨاﺗــﺞ
ا�حﻠــﻲ اﻹﺟمالــﻲ لﻠﻔــرد وﻣــﻊ ﻣــﺆ� الﺘﻨميــة الﺒ�يــة وﺟــﻮد ﺗرابــﻂ بــ� ﻣســﺘﻮى ا�ســاواة
بــ� الﺠﻨســ� واﻷداء اﻻقﺘﺼــادي والﺒــ�ي.
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( :العﻼﻗة بني مؤ� الﻔجوة بني الجنسني ومؤ� التنافسية العاملي
ﺷكل رﻗﻢ )):(5

ا�ﺼﺪر :ﺗقرير ا�ﻨﺘﺪى اﻻقﺘﺼادي الﻌا�ﻲ لسﻨة  2014ﺣﻮل ﻣﺆ� الﻔﺠﻮة ب� الﺠﻨس�.

ﺷكل رﻗﻢ ) :(6العﻼﻗة بني مؤ� الﻔجوة بني الجنسني ومتوﺳط الدخل

ا�ﺼﺪر :ﺗقرير ا�ﻨﺘﺪى اﻻقﺘﺼادي الﻌا�ﻲ لسﻨة  2014ﺣﻮل ﻣﺆ� الﻔﺠﻮة ب� الﺠﻨس�.
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
ﺷكل رﻗﻢ ) :(7العﻼﻗة بني مؤ� الﻔجوة بني الجنسني ومؤ� التنمية البرشية

ا�ﺼﺪر :ﺗقرير ا�ﻨﺘﺪى اﻻقﺘﺼادي الﻌا�ﻲ لسﻨة  2014ﺣﻮل ﻣﺆ� الﻔﺠﻮة ب� الﺠﻨس�.

ﻧﻼﺣــﻆ ﻣــﻦ اﻷﺷــﻜال الســابقة أن وﺟــﻮد ارﺗﺒــاط ﻻ يثﺒــﺖ الســﺒﺒية ،وهــﻮ يﺘﻔــﻖ ﻣــﻊ أدلــة
ﻣ�ايــﺪة ﻋﻠــﻰ أن ﺗمﻜــ� ا�ــرأة يﻌــﲏ اﺳــﺘﺨﺪام أﻛــ� ﻛﻔــاءة لﻠــرأس ا�ــال الﺒــ�ي ﻣــا يﻌــﺰز
ﻣــﻦ ﻣســﺘﻮى اﻹﻧﺘاﺟيــة والﻨمــﻮ اﻻقﺘﺼــادي؛ بمﻌــﲎ آﺧــر زيــادة القــﺪرة الﺘﻨاﻓســية لﻠﺒﻠــﺪ
ﺗﻌﺘمــﺪ ﻣــﻦ بــ� أﻣــﻮر أﺧــرى ،ﻋﻠــﻰ ﻛيﻔيــة اﻻﺳــﺘثمار ﻓــﻲ ﺗﻌﻠيــﻢ الﺒﻨــاء وﺗﻬيﺌﺘﻬــﻢ وﻣــﺪى
ﻣﺸــارﻛﺘﻬﻢ الﻔﻌﻠيــة ﻓــﻲ ا�ﺠــاﻻت اﻻقﺘﺼاديــة والســياﺣية والقياديــة ،.ويﺘﺒــ� ﻣــﻦ اﻷﺷــﻜال
الســابقة بــﺄن هﻨــاك أربــﻊ ﻣﺠمﻮﻋــات ﻣــﻦ الــﺪول ،وهــﻲ:
 الﺪول الﱵ ﺗمﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺳﺪ الﻔﺠﻮة الﺘﻌﻠيمية وا�ﺸارﻛة اﻻقﺘﺼادية. الــﺪول الــﱵ ﺗمﻜﻨــﺖ ﻣــﻦ ﺳــﺪ الﻔﺠــﻮة الﺘﻌﻠيميــة وبقيــﺖ ا�ﺸــارﻛة اﻻقﺘﺼاديــة ﻓيﻬــاﺿﻌيﻔــة.
 الﺪول الﱵ ﻻ ﺗﺰال ﺗرزح ﺗحﺖ ﻓﺠﻮة ﺗﻌﻠيمية ﻋريﻀة وﻣﺸارﻛة اقﺘﺼادية ﻋريﻀة. الــﺪول الــﱵ ﻻ ﺗــﺰال ﺗﺸــﻜﻮ ﻣــﻦ ﻓﺠــﻮة ﺗﻌﻠيميــة ﻋريﻀــة ولﻜــﻦ ﺗﺘمﺘــﻊ بمســﺘﻮياتﻣرﻣﻮقــة ﻣــﻦ ا�ﺸــارﻛة اﻻقﺘﺼاديــة لﻠمــرأة.
ويﺘﻀﺢ ﻣﻦ ذلﻚ اﻵﺗﻲ )فيصل املناور أ:(2014 ،

املجموﻋــة اﻷولــﻰ ﺣققــﺖ اﺳــﺘثمارات ﻣﻬمــة ﻓــﻲ ﻣﺠــال الﺼحــة والﺘﻌﻠيــﻢ لﻠمــرأة ،وﻧــرى
ﻋمﻮﻣــاً الﻌاﺋــﺪ ﻋﻠــﻰ هــﺬا اﻻﺳــﺘثمار ﻓــﻲ ﻣســﺘﻮى ﻋــالٍ ﻣــﻦ ﻣﺸــارﻛﺘﻬﻦ ﻓــﻲ الﻌمــﻞ والسياﺳــة.
وﺗﺸــمﻞ دول أوروبــا الﺸــمالية والﻮﻻيــات ا�ﺘحــﺪة والﻔﻠﺒــ� وﻛﻨــﺪا واﺳــ�اليا وﻧيﻮزلﻨــﺪا.
ﻣــﻊ ذلــﻚ ﻻ ﺗــﺰال ﺗﺸــﻜﻮ هــﺬه الــﺪول ﻣــﻦ بﻌــﺾ الثﻐــرات ﻓــﻲ ﻣســﺘﻮيات ﻋــﺪة ﻣثــﻞ اﻷﺟــﻮر
وا�ﻨاﺻــﺐ القياديــة الﻌﻠيــا ،وقــﺪ ﺳــاﻋﺪت ﻣســﺘﻮيات ا�ﺸــارﻛة اﻻقﺘﺼاديــة ا�رﺗﻔﻌــة لﻺﻧــاث
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ﻓــﻲ هــﺬه الــﺪول ﻋﻠــﻰ دﻓــﻊ الﻨمــﻮ ﻣــﻦ ﺧــﻼل دﻓــﻊ اﻻبﺘــﻜار واﻷﻓــﻜار الﺠﺪيــﺪة الــﱵ ﺗﺰدهــر
ﻓــﻲ بيﺌــة ﻣﺘﻨﻮﻋــة باﻹﺿاﻓــة إلــﻰ اﻻﺳــﺘﻔادة ﻣــﻦ الســﻠﻮك ا�ﻨﻀﺒــﻂ والقــرارات الﻮاﻋيــة
واﻷقــﻞ ﻣﺨاﻃــرة لﻠﻨســاء ﻓــﻲ هيــاﻛﻞ القيــادة الﻮﺳــﻄﻰ وبﻌــﺾ ا�ﻨاﺻــﺐ الﻌﻠيــا ،ﻛمــا يﺘﺒــ�
ﻓــﻲ بﻌــﺾ الــﺪول ا�ﺘقﺪﻣــة ﻣــﻊ زيــادة أﻋــﺪاد الﻨســاء ا�ﺘﺨرﺟــات ﻣــﻦ الﺠاﻣﻌات،هﻨــا ﺗــربز
إﺷــﻜالية ا�ﻔاﺿﻠــة بــ� ا�ســ�ة ا�ﻬﻨيــة وﻣﺘﻄﻠﺒاﺗﻬــا واﻷ�ة ﻣــا يﺪﻋــﻮ إلــﻰ إيﺠاد ﺳياﺳــات
ﺗﻀمــﻦ إزالــة الحﻮاﺟــﺰ الــﱵ ﺗحــﻮل دون دﺧــﻮل ا�ــرأة الﻌمــﻞ واﻻرﺗقــاء ﻓــﻲ الســﻠﻢ الﻮﻇيﻔــﻲ.
باﻹﺿاﻓــة إلــﻰ وﺿــﻊ ﺳياﺳــات ﺗﻀــﻊ ﺣــﺪاً لﻠممارﺳــات الــﱵ ﺗﺨــﻞ بﺈﻋﻄــاء ﻓــرص ﻣﺘﻜاﻓﺌــة
لﻠﺠﻨســ� ﻻﻋﺘــﻼء ا�ﻨاﺻــﺐ القياديــة.

أﻣــا املجموﻋــة الﺜاﻧيــة ﻓﺒالرﻏــﻢ ﻣــﻦ اﺳــﺘثماراﺗﻬا ا�ﻬمــة ﻓــﻲ الﺼحــة والﺘﻌﻠيــﻢ لﺼالــﺢ ا�رأة
ﻓــﻼ ﻧــرى ﻋاﺋــﺪاً ﻋﻠــﻰ هــﺬه اﻻﺳــﺘثمارات بســﺒﺐ اﻻﺧﻔــاق ﻓــﻲ إزالــة الﻌﻮاﺋــﻖ الــﱵ ﺗحــﻮل
دون زيــادة ﻣﻬمــة ﻓــﻲ ﻣســﺘﻮى ﻣﺸــارﻛة اﻹﻧــاث ﻓــﻲ الﻌمــﻞ ،وقــﺪ أﻇﻬــرت بﻌــﺾ الﺪراﺳــات
أن ﺳــﺪ هــﺬه الﻔﺠــﻮة ﺗﺰيــﺪ ﻣﻌــﺪل الﻨمــﻮ بـــ ) (%16ﻓــﻲ ﺣالــة اليابــان ﻋﻠــﻰ ﺳــﺒيﻞ ا�ثــال .ﻛما
يﺒــ� ﺗقريــر اﻷﻣــﻢ ا�ﺘحــﺪة أن ﺗقييــﺪ ﻓــرص ﻋمــﻞ الﻨســاء يﻜﻠــﻒ إقﻠيــﻢ آﺳــيا ودول ا�حيــﻂ
الﻬــادي بــ�  42و 46ﻣﻠيــار دوﻻر ﺳــﻨﻮياً ،ﻛمــا ﺗﻈﻬــر دراﺳــة لﻠﺒﻨــﻚ الﺪولــﻲ أن الحﻮاﺟــﺰ ﻓــﻲ
وﺟــﻪ ﺗحســ� ﻣﺸــارﻛة الﻨســاء ﻓــﻲ الﻌمــﻞ ﺗحــﻮل دون اﻻﺳــﺘﻔادة ﻣــﻦ اﻻﺳــﺘثمارات الﻬاﺋﻠــة
ﺧــﻼل الﻌقــﻮد ا�اﺿيــة ﻓــﻲ ﺗﻌﻠيــﻢ الﺒﻨــات ﻓــﻲ ﻣﻨﻄقــة الــ�ق اﻷوﺳــﻂ وﺷــمال إﻓريقيــا .ﻛمــا
ﺗﻈﻬــر دراﺳــة أﺧــرى أن زيــادة ﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة ﻓــﻲ الﻌمــﻞ يرﺗﺒــﻂ بﺘﻮﺳــﻊ الﻄﺒقــة ا�ﺘﻮﺳــﻄة
وﺳــﻠﻮك إﻧﻔاقــﻲ ﻣﺨﺘﻠــﻒ لــﺪى ا�ــرأة يــﺆدي إلــﻰ زيــادة ﻣﻌــﺪﻻت اﻻدﺧــار وﺗحــﻮل ﻧمــﻂ
اﻹﻧﻔــاق اﻷ�ي ﻣــا قــﺪ يســﺘﺪﻋﻲ اﺳــﺘﻌﺪاداً ﺗﺪريﺠيــاً لﺒﻌــﺾ الﺼﻨاﻋــات ﻛاﻷﻏﺬيــة والرﻋايــة
الﺼحيــة والﺘﻌﻠيــﻢ ورﻋايــة اﻷﻃﻔــال وا�ﻼبــﺲ وﻏ�هــا.

وﻓــﻲ املجموﻋتــني الﺜالﺜــة والرابعــة ﻻ ﺗــﺰال اﻻﺳــﺘثمارات اﻷﺳاﺳــية ﻓــﻲ الﺼحــة والﺘﻌﻠيﻢ
دون ا�ســﺘﻮى باﻹﺿاﻓــة إلــﻰ الحقــﻮق اﻷﺳاﺳــية ،بمــا ﻓــﻲ ذلــﻚ اﻷﻃــر القاﻧﻮﻧيــة ﺣــﻮل
ا�ــ�اث والحقــﻮق اﻹﻧﺠابيــة وﻣﻜاﻓحــة الﻌﻨــﻒ بﺄﻧﻮاﻋــﻪ.

وﺗحﺘــﻮي ا�ﺠمﻮﻋــة الثالثــة ﻋﻠــﻰ دول ﻛاليمــﻦ وباﻛســﺘان والﻬﻨــﺪ وبﻨﺠﻼديــﺶ وﻧﺒــال .ﻓــﻲ
ﺣــ� ﺗحﺘــﻮي ا�ﺠمﻮﻋــة الرابﻌــة ﻋﻠــﻰ ا�ــﻼوي وﻣﻮزﻣﺒيــﻖ وبرﻧــﺪي وﻏاﻧــا وﻻوس والــﱵ
ﺗﺸــﻜﻮ ﻣــﻦ ﻓﺠــﻮة ﺗﻌﻠيميــة هاﺋﻠــة وﺗﺘمﺘــﻊ بمﺸــارﻛة ﻧســاﺋية بالﻌمــﻞ يﻌﺘمــﺪ بﻬــا ،ولﻜــﻦ
ﻓــﻲ اﻷﻋمــال ﻣﺘﺪﻧيــة ا�ﻬــارات وﻛﺬلــﻚ ﺗﺘمﺘــﻊ الﻨســاء بﻨﻔــاذ أﻋﻠــﻰ لﻠمﻠﻜيــة والﺪﺧــﻞ واﺗﺨــاذ
القــرارات .ويﺒــﺪو أن الﻨســاء ﻓــﻲ هــﺬه الــﺪول يســﺘثمرن أﻛــ� ﻣــﻦ الرﺟــال ﻓــﻲ ﺗﻌﻠيــﻢ اﻷبﻨــاء.
وهﻨــاك أدلــة ﻣــﻦ الﻬﻨــﺪ ﺗﺸــ� إلــﻰ أن الﻨســاء الﻶﺗــﻲ يﺸــﻐﻠﻦ ﻣﻨاﺻــﺐ ﻓــﻲ الحﻜﻮﻣــات
ا�حﻠيــة ﺣققﻨــا ﻧﺘاﺋــﺞ أﻓﻀــﻞ لﻠمﺠﺘمﻌــات ا�حﻠيــة ﺧاﺻــة ﻓيمــا يﺘﻌﻠــﻖ بالﺘــ�ف ﻓــﻲ
ا��اﻧيــة ،باﻹﺿاﻓــة إلــﻰ الحﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ ﻣﺰيــﺪ ﻣــﻦ ا�ــﻮارد.

26

”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
ويﺘﺒــ� ﻛﺬلــﻚ أن الــﺪول الــﱵ ﺗﻌاﻧــﻲ ﻣــﻦ ﺷــيﺨﻮﺧة الســﻜان هــﻲ الــﺪول الــﱵ ﺗﺘمﺘــﻊ اﻷﻛــ�
بمﺸــارﻛة اقﺘﺼاديــة لﻠﻨســاء با�قابــﻞ يﺒــﺪو ﻓــﻲ بﻌــﺾ الﺪول إﻧــﻪ إذا وﺟﺪت ﺗرﺗيﺒات ﺗســمﺢ
بمﺸــارﻛة الﻨســاء ﻓــﻲ الﻌمــﻞ واﻹﻧﺠــاب ﻓــﺈن ﻣﻌــﺪﻻت ا�ﺸــارﻛة اﻻقﺘﺼاديــة والﺨﺼﻮبــة
ﺗﺒــﺪو ﻋاليــة .وﺗﺒــﺪو هــﺬه ال�ﺗيﺒــات ﻓــﻲ ﻏايــة اﻷهميــة �ﺠابﻬــة ا�ﺸــاﻛﻞ ا��ﺗﺒــة ﻋﻠــﻰ
ﺷــيﺨﻮﺧة الســﻜان.
ﻋمﻮﻣــاً يﺘﺒــ� أن ﻋمــﻖ وﺗﻔاﺻيــﻞ الﻔﺠــﻮة بــ� الﻨســاء والرﺟــال هــﻲ ﻧﺘيﺠــة لﻠﻌﺪيــﺪ ﻣــﻦ
ا�ﺘﻐــ�ات اﻻﺟﺘماﻋيــة واﻻقﺘﺼاديــة والثقاﻓيــة ،وﻓــﻲ ﻧﻔــﺲ الﻮقــﺖ يرﺗﺒــﻂ ﻣــﺪى هــﺬه
الﻔﺠــﻮة بﺈﻃــار السياﺳــات وال�ﺗيﺒــات ا�ﺘﺒﻌــة .ﻣــﻦ هﻨــا ﺗــربز الحاﺟــة لﻠقيــام بﺪراﺳــات
لﻔﻬــﻢ السياﺳــات الﻔﻌالــة وإﻣﻜاﻧيــة ﺗﻄﻮيﻌﻬــا �ﺨﺘﻠــﻒ الــﺪول.
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ً
رابعــا :اﳋاﲤــة :ﳓــﻮ مﺰﻳــد مــﻦ اإلﺟــراءات لتﻤﻜــﲔ اﳌــرﺃﺓ وادمــاﺝ اﺣتياﺟاﺗﻬــا يف
العﻤﻠيــة التنﻤﻮﻳــة

إن مﺸارﻛة ﺠميﻊ ﻓﺌات ا�ﺠﺘمﻊ )ﻣﻨﻈــﻮر الﻨــﻮع اﻻﺟﺘماﻋــﻲ( ﻓﻲ الﻌمﻝ ﻓــﻲ ا�ﻨﻈﻮﻣــة
الﺘﻨمﻮيــة ﻣــﻦ ﺧــﻼل ا�ﺆﺳســات الﻌاﻣــة ،يﻌﺘــرب أﺣــﺪ أهــﻢ ﻋﻮاﻣــﻞ ﻧﺠــاح ﻋمﻠيــة ﺗمﻜــ� ا�ــرأة
وإدﻣــاج اﺣﺘياﺟاﺗﻬــا ﻓــﻲ الﻌمﻠيــة الﺘﻨمﻮيــة ،وهــﻮ ﻣــا يﺆﻛــﺪ ﻓــﻲ الﻮقــﺖ ﻧﻔســﻪ ﻋﻠــﻰ دور ا�ــرأة
ﻛ�يــﻚ ﻓﻌــال وﻣﺆﺛــر ﻓــﻲ ﻋمﻠيــة ﺻﻨــﻊ القــرار الﺘﻨمــﻮي.

هــﺬا ،وﻋﻨــﺪ القيــام بﺘﺼميــﻢ ﻣﺨﺘﻠــﻒ السياﺳــات واﻹﺟــراءات الﺪاﻋمــة لﺘمﻜــ� ا�ــرأة وإدﻣــاج
اﺣﺘياﺟاﺗﻬــا ﻓــﻲ الﻌمﻠيــة الﺘﻨمﻮيــة ،اﻷﺧــﺬ باﻻﻋﺘﺒــار ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻷﻣــﻮر ا�ﻬمــة لﻀمــان ﻧﺠــاح
ﺗﻠــﻚ السياﺳــات ،وذلــﻚ ﻋﻠــﻰ الﻨحــﻮ الﺘالــﻲ:

 اﻷيديولوجيــة الســاﺋدة فــي املجتمــﻊ :وهــﻲ ﻣﺠمﻮﻋــة اﻷﻓــﻜار وا�ﻌﺘقــﺪات الﺨﻠقيــة والﺪيﻨيــةوالسياﺳــة الــﱵ ﺗمثــﻞ الــ�اث الثقاﻓــﻲ والحﻀــاري لﻠمﺠﺘمــﻊ ،وﺗﻌﺘــرب بمثابــة الﻔﻠســﻔة
ا�حــﺪدة وا�ﻮﺟﻬــة لســﻠﻮك أﻓــراد ا�ﺠﺘمــﻊ بــﻜﻞ ﻓﺌاﺗــﻪ وقﻄاﻋاﺗــﻪ وأﺟﻬــﺰة وﺗﻨﻈيماﺗــﻪ
اﻻﺟﺘماﻋيــة واﻻقﺘﺼاديــة والسياﺳــية...إلﺦ.
وأﺣﻼﻣــا وﻏايــات وﻧﺘاﺋــﺞ يﻜــﻮن
ـاﻻ
 اﻷﻫــداف اﻻﺳــ�اتيجية بعيــدة املــدى :والــﱵ ﺗمثــﻞ آﻣـ ًً
ﻣــﻦ ا�ﻄﻠــﻮب الﻮﺻــﻮل إليﻬــا وﺗحقيقﻬــا ﻋﻠــﻰ ا�ــﺪى الﺒﻌيــﺪ ،وذلــﻚ بﻬــﺪف زيــادة ﻣﻌــﺪل
الرﻓــاه اﻻﺟﺘماﻋيمــﻦ ﺧــﻼل ﺧﺪﻣــات وبراﻣــﺞ وﻣ�وﻋــات الﺘﻨميــة اﻻﺟﺘماﻋيــة واﻻقﺘﺼاديــة،
وذلــﻚ ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺗحقيــﻖ أهــﺪاف اﺳــ�اﺗيﺠية ﻣحــﺪدة ﻛﺘحقيــﻖ الﺘــﻮازن بــ� ا�ســﺘﻮي�
اﻹقﻠيمــﻲ وا�حﻠــﻲ ،وﺗحقيــﻖ أﻋﻠــﻰ درﺟــات الﺘﻨســيﻖ بــ� اﻷﺟﻬــﺰة ا�ســﺌﻮلة ﻋــﻦ الﺘﺨﻄيــﻂ
ﻣﻨﻌــا لﻠﺘﻀــارب ،وإﺷــﺒاع أﻛــرب قــﺪر ﻣمﻜــﻦ ﻣــﻦ ﺣاﺟــات اﻷﻓــراد ﻓــﻲ ا�ﺠﺘمــﻊ ،وﺗحقيــﻖ ﻧمــﻮ
ً
ﻣﺘــﻮازن بــ� ﻛﻞ قﻄاﻋــات الﻨﺸــاط اﻻﺟﺘماﻋــﻲ واﻻقﺘﺼــادي والثقاﻓــﻲ وا�ــادي ﻓــﻲ ا�ﺠﺘمــﻊ،
وﺗحقيــﻖ الﻌﺪالــة اﻻﺟﺘماﻋيــة )ﻋﺪالــة ﺗﻮزيــﻊ الﻔــرص( ،واﻻﺳــﺘقرار الســياﳼ.

 مجــاﻻت العمــل وﻗطاﻋــات النﺸــاط :وهــﻲ ﺗﻠــﻚ ا�ﺠــاﻻت الــﱵ ﺗحــﺪد لﻠرباﻣــﺞ وا��وﻋــاتاﻻﺟﺘماﻋيــة واﻻقﺘﺼاديــة ﻓﺌــات ا�ﻮاﻃﻨــ� )ا�ســﺘﻔيﺪيﻦ( الﺬيــﻦ ﺗســﺘﻬﺪﻓﻬﻢ ﺗﻠــﻚ الرباﻣــﺞ
وا��وﻋــات وﻛﺬلــﻚ ﺗحﺪيــﺪ اﻷﺟﻬــﺰة الــﱵ يﺘــﻢ ﻣــﻦ ﺧﻼلﻬــا الﻌمــﻞ ﻋﻠــﻰ ﺗﺨﻄيــﻂ وﺗﻨﻔيــﺬ
هــﺬه الرباﻣــﺞ.
 اﻻتجاﻫــات واملبــادئ العامــة :وهــﻲ الــﱵ ﺗﻠــﺰم وﺗﻮﺟــﻪ الﻌمــﻞ اﻻﺟﺘماﻋــﻲ ،وﺗﻮﺿــﺢ وﺗﻨﻈﻢوﺗحــﺪد ﻃــرق وأﺳــاليﺐ اﻷداء والﺘﻨﻔيــﺬ وا�ﺘابﻌــة والﺘقييــﻢ ،وﻛﺬلــﻚ ﺗﻠــﺰم هــﺬه اﻻﺗﺠاهــات
وﺗﻮﺟــﻪ براﻣــﺞ وﻣ�وﻋــات الﺘﻨميــة )قﻮاﻋــﺪ الﻌمــﻞ(.

هــﺬا ،وقــﺪ ﺗﻮﺻﻠــﺖ الﺪراﺳــة إلــﻰ الﻌﺪيــﺪ ﻣــﻦ النتاﺋــﺞ بﺸــﺄن ﺗمﻜــ� ا�ــرأة ﻛﺄﺣــﺪ آليــات
ادﻣــاج اﺣﺘياﺟــات ا�ــرأة ﻓــﻲ ﻣﺠــال الﺘﻨميــة الﺒ�يــة ،ﻛان أبرزهــا:
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 ﺗــربز ﻣﺨﺘﻠــﻒ ا�ــﺆ�ات الﺪوليــة بﺸــﺄن ﻋــﺪم ا�ســاواة بــ� الﺠﻨســ� بــﺄن هﻨــاك ﺗﻔاو ًﺗــابــ� ﻣﺨﺘﻠــﻒ الــﺪول الﻌربيــة ،ﻣمــا يــﺪل ﻋﻠــﻰ ﺗﻔــاوت أيﻀــاً ﻣســﺘﻮى ﻛﻔــاءة وﻓﻌاليــة أداء
السياﺳــات ا�ﻌﻨيــة بﺘحقيــﻖ ا�ســاواة بــ� الﺠﻨســ�.
 ﻛمــا ﺗــربز ا�ــﺆ�ات ا�ﺘﻌﻠقــة بﺒﻌــﺪ ا�ﺸــارﻛة اﻻقﺘﺼاديــة بــﺄن هﻨــاك ﻓﺠــﻮة ﻛﺒــ�ة بــ�الــﺪول الﻌربيــة ودول أﺧــرى أﻛــ� ﺗقﺪﻣــاً ،ﻣمــا يــﺪل ﻋﻠــﻰ ﺿﻌــﻒ ﻣﺸــارﻛة الﻨســاء وإدﻣاﺟﻬــﻢ
ﻓــﻲ الﻌمﻠيــة الﺘﻨمﻮيــة.

 هﻨــاك ﺗراﺟــﻊ ﻛﺒــ� ﻓــﻲ ﻣﺠــال الﺘمﻜــ� الســياﳼ لﻠمــرأة الﻌربيــة ،وﺿﻌــﻒ آﺧــر ﻓــﻲﻣﺠــال ﻣســاهمﺘﻬا ﻓــﻲ الحيــاة السياﺳــية ،وﺗﻌــﻮد هــﺬه الﻔﺠــﻮة إلــﻰ الثقاﻓــة الﻌاﻣــة لــﺪى
ا�ﺠﺘمــﻊ الﻌربــﻲ بﺈﻋﻄــاء القيــادة لﻠرﺟــال ﻣــﻦ ﺟﻬــة ،وإلــﻰ اﻷﻋــراف والﺘ�يﻌــات الــﱵ
ﺗحــرم ا�ــرأة ﻓــﻲ بﻌــﺾ الــﺪول ﻣــﻦ ﺗقﻠــﺪ ﻣﻨﺼــﺐ رﺋاﺳــة الﺪولــة ﻣــﻦ ﺟﻬــة أﺧــرى.
 ﻛمــا أﺣــرزت الــﺪول الﻌربيــة ﺗقﺪﻣــاً ﻣﻠحﻮﻇــاً ﻋﻠــﻰ ﻣســﺘﻮى ﻣــﺆ�ات الﺘﻌﻠيــﻢ والﺼحــة،وﺗحقيــﻖ قــﺪر ﻛﺒــ� ﻣــﻦ ا�ســاواة بــ� الﺠﻨســ� ،ويﻌــﻮد هــﺬا اﻻرﺗﻔــاع بالﻨســﺒة �ــﺆ�ات
الﺘﻌﻠيــﻢ إلــﻰ اهﺘمــام الــﺪول الﻌربيــة بﻬــﺬا ا�ﺠــال ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺳــﻦ قﻮاﻧــ� إلﺰاﻣيــة الﺘﻌﻠيــﻢ،
وإرﺳــاء براﻣــﺞ لﺘﻌﻠيــﻢ الﻜﺒــار وﻣحــﻮ اﻷﻣية�أﻣــا ﻓــﻲ ﻣﺠــال الﺼحــة ﻓيﻌــﻮد هــﺬا اﻻرﺗﻔــاع
با�ــﺆ� إلــﻰ إﻋﻄــاء أهميــة إلــﻰ ﺻحــة ا�ــرأة وابﺘﻌادهــا ﻋــﻦ ﻣﺨاﻃــر الحيــاة .ﻣمــا أدى إلــﻰ
ارﺗﻔــاع ﻣﻌــﺪل الحيــاة الﺼحيــة ا�ﺘﻮقــﻊ لــﺪى الﻨســاء ﻣقارﻧــة بالرﺟــال.

وﻓــﻲ إﻃــار ﻣﻨاقﺸــة أهــﻢ اﻹﺟــراءات والسياﺳــات الﻬادﻓــة إلــﻰ ﺗمﻜــ� ا�ــرأة وادﻣــاج
اﺣﺘياﺟاﺗﻬــا ﻓــﻲ الﻌمﻠيــة الﺘﻨمﻮيــة ،يقــ�ح الﺒاﺣــﺚ التوﺻيــات الﺘاليــة:
)أ( ﻋلــﻰ املســتوى الســياﳼ :ﺗﺪﻋيــﻢ ﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة ﻓــﻲ هيــاﻛﻞ اﻷﺣــﺰاب السياﺳــية
والحــرﻛات الﻮﻃﻨيــة ،الﻌمــﻞ ﻋﻠــﻰ زيــادة ا�قاﻋــﺪ الــﱵ ﺗﺸــﻐﻠﻬا ا�ــرأة ﻓــﻲ ا�ﺠالــﺲ
ا�حﻠيــة والﺒﻠﺪيــات ،ﺗﺄهيــﻞ ا�ــرأة ﻣﻬﻨيــاً لﺸــﻐﻞ ﻣﻨاﺻــﺐ بر�اﻧية،ﺗﺪﻋيــﻢ ﺗمثيــﻞ ا�ــرأة
ﻓــﻲ ا�ﻨاﺻــﺐ الحﻜﻮﻣيــة الﻌﻠيــا )الســﻠﻄة الﺘﻨﻔيﺬيــة( ،ﺗﺸــﺠيﻊ ﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة ﻓــﻲ
اﻻﻧﺘﺨابــات الﺘ�يﻌيــة )الﺘﺼﻮيــﺖ  ،وال�ﺷــﺢ( ،ﺗﺸــﺠيﻊ ا�ــرأة ﻋﻠــﻰ الﺘمســﻚ بحقﻬــا
ﻓــﻲ ال�ﺷــيﺢ وال�ﺷــﺢ لﻠمﻨاﺻــﺐ السياﺳــية واﻹداريــة ﻋﻠــﻰ أﺳــاس الﻜﻔــاءة ،ﺗﺪﻋيــﻢ
ﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة ﻓــﻲ ﻣﻮاقــﻊ ﺻﻨــﻊ القــرار الســياﳼ ،ﻣســاﻧﺪة وﺗﺪﻋيــﻢ ﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة ﻓــﻲ
الحيــاة الﻌاﻣــة ،إبــراز الﻨمــاذج الﻨســﻮية الﻨاﺟحــة ،إبــراز وﺗرويــﺞ ودﻋــﻢ ﺣقــﻮق ا�ــرأة
السياﺳــية ،ا�ســاهمة ﻓــﻲ ﺗحقيــﻖ ا�ســاواة السياﺳــية وﺣريــة اﻻﺧﺘيــار ،ﺗﻮﻋيــة ا�ــرأة
بﻮاﺟﺒاﺗﻬــا السياﺳــية ﻓــﻲ ا�ﺠﺘمــﻊ ،الﻌمــﻞ ﻋﻠــﻰ الﺘﻨﻮيــر القاﻧﻮﻧــﻲ ﻓــﻲ ﻣﺠــال ا�ﻄالﺒــة
بالحقــﻮق ،ﺗﺒﺼــ� ا�ــرأة بمﻮاﻃــﻦ الﻔســاد وا�حســﻮبية ،ﺗﻮﻋيــة ا�ــرأة بقﻀايــا ا�ﺠﺘمــﻊ،
ﺗﺸــﺠيﻊ ﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة ﻓــﻲ ﻣﻨﻈمــات ا�ﺠﺘمــﻊ ا�ﺪﻧــﻲ ،والﺠمﻌيــات اﻷهﻠيــة ،والﻨقابــات،
واﻻﺗحــادات ،وﻏ�هــا.
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)ب( ﻋلــﻰ املســتوى التعليمــي :ﺗقﺪيــﻢ دروس ﺗقﻮيــة لﺰيــادة ﺗﻌﻠيــﻢ ا�ــرأة ﻓــﻲ ﻣراﺣــﻞ
الﺘﻌﻠيــﻢ ا�ﺨﺘﻠﻔــة ،الﻌمــﻞ ﻋﻠــﻰ ﺗﻨميــة ﻣﻬــارات الحاﺳــﻮب ووﺳــاﺋﻂ ا�ﻌرﻓــة لﻠمــرأة،
إﻛســاب ا�ــرأة ﻣﻬــارات الﺒحــﺚ الﻌﻠمــﻲ وﺣــﻞ ا�ﺸــﻜﻼت ،ﺗﻨميــة ﻣﻬــارات الﺘﻌﻠمالﺬاﺗــﻲ
لــﺪى ا�ــرأة ،ﺗﻄﻮيــر القــﺪرات الﻌﻠميــة لــﺪى ا�ــرأة ،إﻃــﻼع ا�ــرأة ﻋﻠــﻰ أهــﻢ ﻣﺸــﻜﻼﺗﻬا
الﺘﻌﻠيميــة وﺳــﺒﻞ ﺣﻠﻮلﻬــا ،لﻌمــﻞ ﻋﻠــﻰ الﺘﻄﻮيــر الﻌﻠمــﻲ لﻠحــاﻻت الﺨاﺻــة ،ﻋمــﻞ ﻋﻠــﻰ
ﺗقﻠيــﺺ ﺗــ�ب ا�ــرأة ﻣــﻦ الﺘﻌﻠيــﻢ ،ﺗســﻬيﻞ ﺣﺼــﻮل ا�ــرأة ﻋﻠــﻰ ا�ﻨــﺢ والﺒﻌثــات
الﺨارﺟيــة ،الﻌمــﻞ ﻋﻠــﻰ ﺗﻮﺟيــﻪ ا�ــرأة ﻧحــﻮ الﺘﺨﺼﺼــات الﻌﻠميــة وا�ﻬﻨيــة ،ﺗﺪﻋيــﻢ
ﺣقــﻮق ا�ــرأة الﺘﻌﻠيميــة ﻓــﻲ ا�ﺠﺘمــﻊ ،اﻻهﺘمــام بمحــﻮ اﻷﻣيــة وﺗﻌﻠيــﻢ الﻜﺒــار ﻣﻦ الﻨســاء،
ﺗﺸــﺠيﻊ ا�ــرأة ﻋﻠــﻰ اقﺘحــام ﻓــروع ﻣﻌرﻓيــة ﻛاﻧــﺖ ﺣﻜــراً ﻋﻠــﻰ الﺬﻛــﻮر ،ﻣســاﻋﺪة ا�ــرأة
بﺘﻬيﺌــة دور الحﻀاﻧــة وريــاض اﻷﻃﻔــال ﻷبﻨاﺋﻬــا ،الﻌمــﻞ ﻋﻠــﻰ زيــادة الﻮﻋــﻲ الﺪيــﲏ
لــﺪى ا�ــرأة ،ﺗﻮاﻓــر ﻣﻜﺘﺒــات لﺰيــادة ﻣﻌرﻓــة ا�ــرأة ﻓــﻲ الﺠﻮاﻧــﺐ الﻌﻠميــة ا�ﺨﺘﻠﻔــة.
)ج( ﻋلــﻰ املســتوى اﻻﻗتصــادي :ﺗﻮﻋيــة ا�ــرأة بحقﻮقﻬــا ﻓــﻲ الﻌمــﻞ ﺣســﺐ القاﻧــﻮن
الســاري ،ﺗﻌﺪيــﻞ اﻻﺗﺠاهــات ا�ﺠﺘمﻌيــة الســﻠﺒية ﻧحــﻮ إﻋﻄــاء ا�ــرأة ﻧﺼيﺒﻬــا ﻣــﻦ
اﻹرث ،ﺗﻌريــﻒ ا�ــرأة بﺄﺣــﻜام اﺳــﺘقﻼليﺘﻬا ﻓــﻲ الﺬﻣــة ا�اليــة ،ﺣــﺚ ا�ــرأة ﻋﻠــﻰ ﺗرﺷــيﺪ
اﻻﺳــﺘﻬﻼك ﻓــﻲ ا�ــﻮارد الﻄﺒيﻌيــة ،اﻻهﺘمــام بــاﻷ� الــﱵ ﺗﻌﻮلﻬــا اﻣــرأة لﻠحــﺪ ﻣــﻦ ﻓقرهــا،
ﻣحاربــة الﺘميــ� ﻓــﻲ اﻷﺟــﻮر بــ� الرﺟــﻞ وا�ــرأة لﻨﻔــﺲ الﻮﻇيﻔــة ،ﺗﺪريــﺐ ا�ــرأة ﻋﻠــﻰ
إدارة ا��وﻋــات الﺼﻐــ�ة ،زيــادة قــﺪرة ا�ــرأة ﻋﻠــﻰ اﺗﺨــاذ القــرارات اﻻقﺘﺼاديــة
الﺨاﺻــة بــاﻷ�ة ،ا�ســاهمة ﻓــﻲ ﺗحســ� ﻣســﺘﻮى ا�ﻌيﺸــة لﻠمــرأة ﻣــﻦ ﺧــﻼل ا�ﺸــاريﻊ
الﺼﻐــ�ة ،ﺗرﺳــيﺦ اﺗﺠاهــات الﻌﺪالــة ﻓــﻲ ﻣﻨــﺢ ﻓــرص الﻌمــﻞ أﻣــام ا�ــرأة ،ﺗﺪﻋيــﻢ زيــادة
ﻧﺼيــﺐ ا�ــرأة ﻣــﻦ الﺪﺧــﻞ القﻮﻣــﻲ ،زيــادة ﻧســﺒة الﻨســاء ا�ســﺘﻔيﺪات ﻣــﻦ قــروض ﻣﻜاﻓحــة
الﺒﻄالــة ،ﺗﺪﻋيــﻢ زيــادة ﻣﺘﻮﺳــﻂ اﻷﺟــرة اليﻮﻣيــة لﻠمــرأة ،الﻌمــﻞ ﻋﻠــﻰ ﺗقﻠيــﺺ ﻣﻌــﺪﻻت
الﺒﻄالــة بــ� الﻨســاء ،ﺗﺪﻋيــﻢ اﻣﺘــﻼك ﺣســابات ﻣ�ﻓيــة ،ﺗﻌﻠيــﻢ ا�رأة أﺳــاليﺐ ووﺳــاﺋﻞ
لﺘســﻮيﻖ ا�ﻨﺘﺠــات ﻓــﻲ اﻷﺳــﻮاق ا�حﻠيــة والﺨارﺟيــة.

)د( ﻋلــﻰ املســتوى اﻻجتماﻋــي :إﻛســاب ا�ــرأة ﻣﻬــارات إداريــة ﻓــﻲ ﻣﺠــال اﻷ�ة
)اﻹدارة اﻷ�يــة( ،إﻛســاب ا�ــرأة ﺟمﻠــة ﻣــﻦ ا�ﻬــارات الحياﺗيــة ،إﻛســاب ا�ــرأة ﻣﻬــارات
إدارة الــﺬات والﺘﺨﻄيــﻂ لﻠمســﺘقﺒﻞ ،ﺗحســ� ﻣســﺘﻮى ﺷــﻌﻮر ا�ــرأة بﺬاﺗﻬــا واﺣ�اﻣﻬــا
لﻨﻔســﻬا ،زيــادة ﺣريــة ا�ــرأة ﻓــﻲ اﺧﺘيــار ﻣﻬﻨﺘﻬــا وﻋمﻠﻬــا ،ﺗﻨميــة ﻣﻔﻬــﻮم اﻹيﺠابيــة
وال�اﻛــة الﺰوﺟيــة لــﺪى ا�ــرأة ،زيــادة وﻋــﻲ ا�ــرأة بحقﻮقﻬــا الﺰوﺟيــة ،ﺗﺪﻋيــﻢ ﻣﺸــارﻛة
ا�ــرأة ﻓــﻲ اﺗﺨــاذ وﺻﻨــﻊ القــرارات داﺧــﻞ اﻷ�ة ،ﺗﺪريــﺐ ا�ــرأة ﻋﻠــﻰ أﺳــاليﺐ الﺘﻨﺸــﺌة

اﻻﺟﺘماﻋيــة الﺼحيحــة والســﻠيمة ،ﺗﻮﻋيــة ا�ــرأة بمﻔﻬــﻮم اﻷ�ة وﻣقﻮﻣﺘﻬــا واﻷدوار
ا�ﻨاﻃــة بﻬــا ،ﺗﻌﻠيــﻢ ا�ــرأة الﻀﻮابــﻂ اﻻﺟﺘماﻋيــة لﻠﻌمــﻞ ﺧــارج ا�ــ�ل ،إﻛســاب ا�ــرأة
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
ﻣﻬــارات اﻻﻧﺪﻣــاج اﻹيﺠابــﻲ ﻓــﻲ ا�ﺠﺘمــﻊ والﺘﻜيــﻒ الﺒﻨّ ــاء ،ﺗﻌﺰيــﺰ أدوار الﻨســاء ﻓــﻲ
ﺧﺪﻣــة ا�ﺠﺘمــﻊ والﻌمــﻞ الﺘﻄﻮﻋــﻲ ،ﺗﻮﻋيــة ا�ــرأة بمﻮقﻌﻬــا ﻓــﻲ الﺘ�يﻌــات والقﻮاﻧــ�
الﻮﻃﻨيــة ،ﺗﻮﻋيــة ا�ــرأة با�ﺸــﻜﻼت اﻻﺟﺘماﻋيــة )ﻣﺨاﻃــر الﺘﻜﻨﻮلﻮﺟيــا ،ﺳــﻠﻮﻛيات ﺳــﻠﺒية
ﻓــﻲ ا�ﺠــال اﻷﻣــﲏ( ،ﺗﻮﻋيــة ا�ــرأة باﻷﻧمــاط الســﻠﺒية ﻓــﻲ الثقاﻓــة ا�ﺠﺘمﻌيــة ،ا�ســاهمة
ﻓــﻲ القﻀــاء ﻋﻠــﻰ ﻛﻞ أﺷــﻜال الﺘميــ� ﺿــﺪ ا�ــرأة ،ا�ســاهمة ﻓــﻲ ﺗحســ� ﺻــﻮرة ا�ــرأة
ﻓــﻲ اﻹﻋــﻼم ،ﺗﺪﻋيــﻢ ﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة ﻓــﻲ اﻷﺟﻬــﺰة اﻷﻣﻨيــة ،ا�ســاهمة ﻓــﻲ ﻧــ� الﻮﻋــﻲ
ﺣــﻮل الﻈﻮاهــر اﻻﺟﺘماﻋيــة )ﻣثــﻞ الﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ الﻨســاء(.
)ﻫــــ( ﻋلــﻰ املســتوى الصﺤــي :ﺗﻌريــﻒ ا�ــرأة بﺄهــﻢ ا�ﺸــﻜﻼت الﺼحيــة الــﱵ ﺗﻮاﺟﻬﻬــا
واﺧﺘيــار أﻧســﺐ الﻄــرق ﻓــﻲ الﺘﻌاﻣــﻞ ﻣﻌﻬــا ،الﻌمــﻞ ﻋﻠــﻰ زيــادة الﻮﻋــﻲ الﺒيــ� لﻠمــرأة،
ﺣــﺚ ا�ــرأة ﻋﻠــﻰ الــﻮﻻدات الــﱵ ﺗﺘــﻢ ﺗحــﺖ إ�اف ﻋﻨــا� ﺻحيــة ﻣﺪربــة ،ا�ســاهمة
ﻓــﻲ الﺘﻌريــﻒ بﻮﻓيــات اﻷﻣﻬــات ﻷﺳــﺒاب الحمــﻞ والــﻮﻻدة ،ﺗﺒﺼــ� ا�ــرأة بﺄهميــة الﻐــﺬاء
ا�ﺘــﻮازن ،زيــادة وﻋــﻲ ا�ــرأة ﺣــﻮل الﺼحــة اﻹﻧﺠابيــة وﺗﻨﻈيــﻢ اﻷ�ة ،ﺗﺰويــﺪ ا�ــرأة
بمﻌﻠﻮﻣــات ﺣــﻮل الﺼحــة الﻨﻔســية لﺠميــﻊ أﻓــراد اﻷ�ة ،ﺗﺪريــﺐ ا�ــرأة ﻋﻠــﻰ ﻣﻬــارات
اﻹﺳــﻌاف اﻷوليــة ،ﺗقﺪيــﻢ اﻻﺳﺘﺸــارات الﺘثقيﻔيــة والﺘﺪريﺒيــة ﻓــﻲ الﻠياقــة واﻷﻧاقــة،
ﺗﻨميــة اﻻﺗﺠاهــات اﻹيﺠابيــة ﻧحــﻮ أﻧمــاط الحيــاة الﺼحيــة لــﺪى ا�ــرأة ،ﺗﻮﻋيــة ا�ــرأة
بــ�ورة اﺳــﺘﺨﺪام ا�راﻓــﻖ الﺼحيــة ا�ﻼﺋمــة ،ﺗﺪريــﺐ ا�ــرأة ﻋﻠــﻰ ﺳــﺒﻞ ﺗﺠﻨــﺐ الحــﻮادث
ا��ليــة ،ﺗحﺬيــر ا�ــرأة ﻣــﻦ اﺳــﺘﺨﺪام ﻣﺼــادر الحيــاة ﻏــ� ا�ﺄﻣﻮﻧــة ،ﺗســﻬيﻞ ﺣﺼــﻮل
ا�ــرأة ﻋﻠــﻰ الﺨﺪﻣــات الﺼحيــة ﻣــا قﺒــﻞ الــﻮﻻدة ،ﺗﺪريــﺐ ا�ــرأة ﻋﻠــﻰ ﻣﻬــارات ﺻﻨــﻊ
الﻄﻌــام الﺼحــﻲ ا�ﺘــﻮازن ،ا�ســاهمة ﻓــﻲ دﻋــﻢ الرﻋايــة الﺼحيــة اﻷوليــة لﻠمــرأة ﻓــﻲ
ﺟميــﻊ ﻣراﺣﻠﻬــا الﻌمريــة ،ا�ســاهمة ﻓــﻲ ﺗﻮﻓــ� الرﻋايــة الﺼحيــة لﻠحﻮاﻣــﻞ ،ﺗﺪريــﺐ ا�ــرأة
ﻋﻠــﻰ إﻋــادة اﺳــﺘﺨﺪام ا�ــﻮاد الﺒيﺌيــة ،ﺗﺪﻋيــﻢ وإﻋاﻧــة ا�ــرأة لﻠﻮﺻــﻮل لﻠمراﻓــﻖ الﺨاﺻــة
بالرﻋايــة الﺼحيــة ا�ﻼﺋمــة.

أﻣــا ﻓيمــا يﺨــﺺ أهــﻢ آليــات ﺗﻨﻔيــﺬ السياﺳــات ا�ق�ﺣــة الﻬادﻓــة إلــﻰ ﺗمﻜــ� ا�ــرأة وادﻣــاج
اﺣﺘياﺟاﺗﻬــا ﻓــﻲ الﻌمﻠيــة الﺘﻨمﻮيــة ،يقــ�ح الﺒاﺣــﺚ اﻵليــات الﺘﻨﻔيﺬيــة الﺘاليــة:
)أ( ﻋلــﻰ مســتوى املؤﺳســات الﺤكوميــة :ﺗﻌﺰيــﺰ ال�اﻛــة بــ� الﻠﺠــان الﻮﻃﻨية لﺸــﺌﻮن
ا�ــرأة والــﻮزارات والﺪواﺋــر الحﻜﻮﻣيــة؛ ﻋﻠــﻰ أﺳــاس ﻣﺒــﺪأ الﺘﻜاﻣــﻞ بــ� ﻣﺨﺘﻠــﻒ الﺠﻬــات
ا�ﻌﻨيــة ،وﺗرﺳــيﺦ قﻮاﻋــﺪ ال�اﻛــة والﺘﻨســيﻖ الﻔاﻋــﻞ ﻣــﻊ ﻣﺨﺘﻠــﻒ هــﺬه ا�ﺆﺳســات،
وبمــا يســاﻋﺪ ﻋﻠــﻰ ﺗحﻮيــﻞ وﺗرﺟمــة ﻣﺨﺘﻠــﻒ السياﺳــات والﺘﻮﺟﻬــات واﻻﺳــ�اﺗيﺠيات
إلــﻰ براﻣــﺞ ﻋمــﻞ واﺿحــة وﻣحــﺪدة؛ يﺘــﻢ إدﻣاﺟﻬــا ﻓــﻲ براﻣــﺞ وﺧﻄــﻂ ﻋمــﻞ ا�ﺆﺳســات
واﻷﺟﻬــﺰة الحﻜﻮﻣيــة الﺘﻨﻔيﺬيــة ،وﺗســﻠيﻂ الﻀــﻮء ﻋﻠــﻰ اﻷﺛــر اﻹيﺠابــﻲ لﻬــﺬه الــ�اﻛات،
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
والﻌمــﻞ ﻋﻠــﻰ اﻋﺘمــاد وإقــرار )ﺳياﺳــة ﺗﺪقيــﻖ الﻨــﻮع اﻻﺟﺘماﻋــﻲ( ﻛسياﺳــة ﺣﻜﻮﻣيــة
ﻣســﺘمرة وﻣﻨﺘﻈمــة ،ﺣيــﺚ ﺗقــﻮم الﻠﺠــان الﻮﻃﻨيــة لﺸــﺌﻮن ا�ــرأة بمﺘابﻌــة ﺗﻄﺒيقﻬــا
ﻛﺄداة ﻣــﻦ أدوات ا�ﺘابﻌــة والرقابــة والﺘقييــﻢ والﺘﻄﻮيــر ﻹدﻣــاج الﻨــﻮع اﻻﺟﺘماﻋــﻲ
ﻓــﻲ القﻄــاع الرﺳــمﻲ ،وﺗﻔﻌيــﻞ الﺘﻨســيﻖ بــ� ا�ﺆﺳســات الحﻜﻮﻣيــة ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺗﻄﻮيــر
وﻣﻮﺣــﺪة ﻻﺧﺘيــار القيــادات ﻣــﻦ ﻛﻞ ا�ســﺘﻮيات
واﻋﺘمــاد ﻣﻌايــ� ﻣﻮﺿﻮﻋيــة وﺷــﻔاﻓة
ّ
اﻹداريــة وﻓقــاً �ﻌايــ� الﻜﻔــاءة والﺨــربة والﺘﺄهيــﻞ ﻣــﻦ ﺟﻬــة ،والﻌمــﻞ ﻋﻠــﻰ ﺗرقية الﻨســاء
ﻓــﻲ ﺳــﻠﻢ الﻬــرم الﻮﻇيﻔــﻲ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗﻮﻓــ� الرباﻣــﺞ والﻔــرص ا�ﻨاﺳــﺒة لﻬــﻦ ﻣــﻦ ﺟﻬــة
أﺧــرى ،لﺘمﻜيﻨﻬــﻦ ﻣــﻦ ا�ﻨاﻓســة القﻮيــة والﻮﺻــﻮل إلــﻰ ا�راﻛــﺰ الﻌﻠيــا ﻓــﻲ وزارﺗﻬــﻦ
وﻣﺆﺳســاﺗﻬﻦ ،وا�ســاهمة بﻔﻌاليــة ﻓــﻲ رﺳــﻢ السياﺳــات وﺻﻨاﻋــة القــرارات ا�ﺘﺼﻠــة
بمﺨﺘﻠــﻒ القﻄاﻋــات وا�ﺠــاﻻت ،والﻌمــﻞ ﻋﻠــﻰ ﺗﻄﻮيــر وﻣﺄﺳســة ﺳياﺳــة ورؤيــة واﺿحــة
لﻠــﻮزارات وا�ﺆﺳســات والﺪواﺋــر الحﻜﻮﻣيــة؛ ﻓيمــا يﺘﻌﻠــﻖ بﻨﻈــﻢ وﻋمﻠيــات اﻻبﺘﻌــاث
وا�ﺸــارﻛة بالــﺪورات الﺘﺪريﺒيــة الﺪاﺧﻠيــة ﻣﻨﻬــا والﺨارﺟيــة ،ﻋﻠــﻰ أن ﺗﺘﻀمــﻦ �ورة
ﺗمثيــﻞ اﻹﻧــاث ﻓــﻲ ﻛﻞ ا�ﺠــاﻻت ،وﻣراﻋــاة ﺗﻮزيــﻊ الﻔــرص ﺟﻐراﻓيــاً ،وﺗحســ� وﺗﻄﻮيــر
اﻹﻃــار الﺘﻨﻈيمــﻲ لﻠﻮﺣــﺪات ا�ﻌﻨيــة با�ــرأة ووﺣــﺪات ﺗﻜاﻓــﺆ الﻔــرص ﻓــﻲ ا�ﺆﺳســات
الحﻜﻮﻣيــة؛ ﺳــﻮاء ﻓيمــا يﺘﻌﻠــﻖ بالﻬيﻜﻠيــة أو ا�ﻬــام والﺼﻼﺣيــات أو الرباﻣــﺞ واﻷﻧﺸــﻄة،
والﻌمــﻞ ﻋﻠــﻰ ﻣﺄﺳســة هــﺬه الﻮﺣــﺪات واﺳــﺘﺪاﻣﺘﻬا ،ودﻋمﻬــا ﻣﺆﺳســياً وﻓﻨيــاً وﺗﻌﺰيــﺰ
دورهــا لﺘقــﻮم بــﺄداء ﻣﻬاﻣﻬــا بﻔﻌاليــة ،وﺗســﻬيﻞ ﻋمﻠيــة ربــﻂ هــﺬه الﻮﺣــﺪات بﺼﻨــاع
القــرار اﻷﺳاﺳــي� ﻓــﻲ الــﻮزارات وا�ﺆﺳســات والﺪواﺋــر الحﻜﻮﻣيــة ،ورﻓﻊ قﺪراﺗﻬــا ﻛﺄﺟﻬﺰة
ﻓﻨيــة اﺳﺘﺸــارية لﻬــﻢ ،بﺨﺼــﻮص آليــات دﻣــﺞ الﻨــﻮع اﻻﺟﺘماﻋــﻲ ﻓــﻲ ﺳياﺳــات وﺧﻄــﻂ
وبراﻣــﺞ ﻋمــﻞ ا�ﺆﺳســات الحﻜﻮﻣيــة ،وﺿمــان وﺻــﻮل ا�ــرأة وﻣســاهمﺘﻬا ﻓــﻲ رﺳــﻢ
السياﺳــات والﺘﺨﻄيــﻂ لﻠمﺸــاريﻊ ،والﺘﻮﺳــﻊ ﻓــﻲ ﺗﻄﺒيــﻖ ا�ﻮازﻧــة ا�ســﺘﺠيﺒة لﻠﻨــﻮع
اﻻﺟﺘماﻋــﻲ ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠــﻒ الــﻮزارات وا�ﺆﺳســات والﺪواﺋــر الحﻜﻮﻣيــة بﺸــﻜﻞ ﺗﺪريﺠــﻲ.

)ب( ﻋلــﻰ مســتوى منظمــات املجتمــﻊ املدﻧــي :ﺗﻌﺰيــﺰ ﻋﻼقــات الﺘﺸــﺒيﻚ وا�ﻨــا�ة
وﻛســﺐ الﺘﺄييــﺪ ﻣــﻊ ﻣﻨﻈمــات ا�ﺠﺘمــﻊ ا�ﺪﻧــﻲ ﺣــﻮل قﻀايــا ا�ــرأة وأولﻮياﺗﻬــا ،وبﻨــاء
ﺗحالﻔــات اﺳــ�اﺗيﺠية ﻣــﻊ ﻣﻨﻈمــات ا�ﺠﺘمــﻊ ا�ﺪﻧــﻲ لﺼالــﺢ دﻋﻢ السياﺳــات والﺘﻮﺟﻬات
ا�ﺸــ�ﻛة بــ� الﻠﺠــان الﻮﻃﻨيــة لﺸــﺌﻮن ا�ــرأة وهــﺬه ا�ﻨﻈمــات ،ودﻋــﻢ الﺠﻬــﻮد الراﻣيــة
لﺘحســ� أوﺿــاع ا�ــرأة بﺸــﻜﻞ ﻋــام ،وبﻨــاء القــﺪرات ا�ﺆﺳســية والﻔرديــة �ﻨﻈمــات
ا�ﺠﺘمــﻊ ا�ﺪﻧــﻲ لﺘﻌﺰيــﺰ ﻓﻌاليﺘﻬــا ﻓــﻲ ﺗﻄﺒيــﻖ السياﺳــات الﻌاﻣــة لﺘﻨميــة ا�ــرأة وﺗمﻜيﻨﻬا،
آليــات ﻋمــﻞ لﺘﻔﻌيــﻞ ﻋﻼقــات ال�اﻛــة والﺘﻌــاون ﻣــﻊ ﻣﻨﻈمــات ا�ﺠﺘمــﻊ ا�ﺪﻧــﻲ
ووﺿــﻊ ّ
ﻓﻌاليﺘﻬــا ،وﺗحقيــﻖ اﻻﺳــﺘﺪاﻣة ﻣــﻦ ﺧــﻼل إ�اك هــﺬه ا�ﻨﻈمــات
ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺗﻌﺰيــﺰ
ّ
ﺘﻨﻔيﺬيــة وﺗقﺪيــﻢ الﺪﻋــﻢ الﻔــﲏ الــﻼزم لﻬــا ،وﻣﺘابﻌــة
ﻓــﻲ وﺿــﻊ الرباﻣــﺞ وا�ﺸــاريﻊ الّ
ّ
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براﻣــﺞ وﺧﻄــﻂ ﻋمــﻞ ﻣﻨﻈمــات ا�ﺠﺘمــﻊ ا�ﺪﻧــﻲ ،وﺗقﻮيمﻬــا ﻣــﻦ ﺣيــﺚ اﺳــﺘﻬﺪاﻓﻬا لﺘﻨميــة
ا�ــرأة وﻓقــاً لﻠسياﺳــات والﺘﻮﺟﻬــات الﻌاﻣــة ولﻠﺨﻄــﻂ اﻻﺳــ�اﺗيﺠية لﺘمﻜــ� ا�ــرأة
وا�ﺸــاريﻊ الﺘﺠﺪيﺪيــة ا�ﻨﺒثقــة ﻋﻨﻬــا ،وﺗحﺪيــﺪ ا�ﻌايــ� ال�وريــة ﻷﺳــاليﺐ ووﺳــاﺋﻞ
الﻀﻐــﻂ والﺘﺄﺛــ� ﻓــﻲ قﻀايــا الﻨﻬــﻮض با�ــرأة والﺪﻣــﺞ ا�ﻨﻈــﻢ لﻠﻨــﻮع اﻻﺟﺘماﻋــﻲ،
وﺗﻌﺰيــﺰ الّ ﺘﻌــاون بــ� الﻠﺠــان الﻮﻃﻨيــة لﺸــﺌﻮن ا�ــرأة وهــﺬه ا�ﻨﻈمــات اﻋﺘمــاداً ﻋﻠــﻰ
ﻣﺼﺪاقيــة الﻌﻼقــة ،ﻣــﻦ ﺧــﻼل إرﺳــاء ا�ﺒــادئ اﻷﺳاﺳـ ّـية لﻠﻌمــﻞ اﻻﺟﺘماﻋـ ّـﻲ ،واﻋﺘمــاد
ّ
وازدواﺟيــة
ﻣيثــاق أﺧﻼقــﻲ يﻬــﺪف إلــﻰ ﺗﻌﺰيــﺰ دور ﻛﻞ ﻣﻨﻬــا ﻓــﻲ الﺘﻐﻠــﺐ ﻋﻠــﻰ ا�ﻌﻮقــات
ّ
الرباﻣــﺞ والﺨﺪﻣــات والﺘﻮﺻــﻞ إلــﻰ الﺘﻨســيﻖ بــ� الﺠﻬــﻮد وﺗﻌﻈيمﻬــا ،والﻌمــﻞ ﻋﻠــﻰ
ﺗﻄﻮيــر واﻋﺘمــاد ﻣﻌايــ� ﻣﺘقﺪﻣــة لﻀمــان الﺠــﻮدة والﺘمــ� ﻓــﻲ اﻷداء ﻓــﻲ ا�ﻨﻈمــات
الﻌاﻣﻠــة ﻓــﻲ إﻃــار ﺗمﻜــ� ا�ــرأة ﺳــﻌياً لﺘحقيــﻖ الﺸــﻔاﻓية وال�اهــة والﻌﺪالــة ،والﻌمــﻞ
ﻋﻠــﻰ ﺗقييــﻢ الﻮﺿــﻊ ا�ﺆﺳــﴘ لﻠمﻨﻈمــات الﻌاﻣﻠــة ﻓــﻲ إﻃــار ﺗمﻜــ� ا�ــرأة ،ودراﺳــة
ﻣــﺪى ﻧﺠاﺣﻬــا ﻓــﻲ ﺗحقيــﻖ اﻷهــﺪاف الﻌاﻣــة ،وﻛيﻔيــة اﻻرﺗقــاء بﺄداﺋﻬــا ﺿمــﻦ اﻹﻣﻜاﻧيــات
وا�ــﻮارد ا�ﺘاﺣــة ،ﻓــﻲ إﻃــار ﻣﻨﻬﺠــﻲ ﻋﻠمــﻲ واقﻌــﻲ ﻣﺒــﲏ ﻋﻠــﻰ ﺗﻮﻇيــﻒ ا�ﻌرﻓــة والﺒحــﺚ
والﺨــربة لﺪﻋــﻢ هــﺬه ا�ﻨﻈمــات ،وﺗﻌﺰيــﺰ الﻨﻬــﺞ الﺘﺸــارﻛﻲ ﻣــﻊ ﻣﻨﻈمــات ا�ﺠﺘمــﻊ ا�ﺪﻧــﻲ
ﻻﺳــﺘثمار ﻣﻮاردهــا ا�ﺘاﺣــة :اﻹﻧســاﻧية وا�ﻌرﻓيــة والﺘقﻨيــة وا�اليــة ،وا�اديــة بﻜﻔــاءة
وﻓاﻋﻠيــة ،وﺗﻮﻇيﻔﻬــا لﻼرﺗقــاء بمســﺘﻮى أداء ا�ﻨﻈمــات الﻌاﻣﻠــة ﻓــﻲ إﻃــار ﺗمﻜــ� ا�ــرأة
وﺗحســ� ﻣســﺘﻮى الرباﻣــﺞ والﺨﺪﻣــات ا�قﺪﻣــة ﻓيﻬــا ﻛمــاً وﻧﻮﻋــاً.

)ج( ﻋلــﻰ مســتوى الﻘطــاع الخــاص :إ�اك ﻣﺆﺳســات القﻄــاع الﺨــاص ﻓــﻲ ﺻياﻏــة
وﺗﻨﻔيــﺬ اﻻﺳــ�اﺗيﺠيات والسياﺳــات والرباﻣــﺞ والﺨﻄــﻂ ا�ﺘﻌﻠقــة بﺘمﻜ� ا�ــرأة ،وﺗﻌﺰيﺰ
ﻣﺸــارﻛﺘﻬا ﻓــﻲ ﺳــﻮق الﻌمــﻞ وﻓــﻲ أﻧﺸــﻄة اﻻقﺘﺼــاد الﻮﻃــﲏ ،وﺗﺸــﺠيﻊ القﻄــاع الﺨــاص
ﻋﻠــﻰ اﻻﺳــﺘثمار ﻓــﻲ ﻣﺸــاريﻊ ﺗﺠﺪيﺪيــة لﺼالــﺢ ﺗﻨميــة ا�ــرأة وﺗمﻜيﻨﻬــا وبﻨــاء قﺪراﺗﻬــا،
وﺗﺸــﺠيﻊ القﻄــاع الﺨــاص ﻋﻠﻰ اﺳــﺘقﻄاب الﻌمالة الﻨســاﺋية لﻠﻌمﻞ ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ الﻮﻇاﺋﻒ
وا�ﻬــﻦ وبﻜاﻓــة ا�ســﺘﻮيات ،والﻌمــﻞ ﻋﻠــﻰ إ�اك الــ�ﻛات الﻜــربى وأﺻحــاب رءوس
اﻷﻣــﻮال ﻓــﻲ دﻋــﻢ قﻀايــا ا�ــرأة ﻣــﻦ ﻣﻨﻈــﻮر ﺗﻔﻌيــﻞ ا�ســﺌﻮلية اﻻﺟﺘماﻋيــة لﻠــ�ﻛات،
والﻌمــﻞ ﻋﻠــﻰ ﺗﻄﻮيــر آليــات ﻣﻨاﺳــﺒة لﺘﻌﺰيــﺰ ﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة ﻓــﻲ قﻄــاع اﻷﻋمــال ،وﺗمﻠّ ــﻚ
واﻧﺨــراط الﻨســاء ﻓــﻲ ا�ﺆﺳســات الﺼﻐــ�ة وا�ﺘﻮﺳــﻄة ،وزيــادة ﺗمثيﻠﻬــﻦ ﻓــﻲ ﻏــرف
الﺘﺠــارة والﺼﻨاﻋــة وﻣﻨﻈمــات اﻷﻋمــال اﻷﺧــرى ،والﻌمــﻞ ﻋﻠــﻰ ﺗﻄﻮيــر آليــات ﻣﻨاﺳــﺒة
لﺘﻔﻌيــﻞ ﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة ﻓــﻲ رﺳــﻢ السياﺳــات وﺻﻨاﻋــة القــرارات وﻓــﻲ الﻮﺻــﻮل إلــﻰ
ا�ﻨاﺻــﺐ القياديــة وا�ﺠالــﺲ والﻠﺠــان ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﻣﺆﺳســات القﻄــاع الﺨــاص ،وﺗﻄﻮيــر
آليــات الﺘﻨســيﻖ ﻣــﻊ الــ�ﻛاء الﺪوليــ� ﻓــﻲ إﻃــار الﻨﻬــﻮض با�ــرأة وﺗﻄﻮيــر أوﺿاﻋﻬا ﻣﻦ
الﺪوليــة ﻓــﻲ ﺗﺄﻣــ� الﺨــربات واﻻﺳﺘﺸــارات الﻔﻨية
ﺧــﻼل اﻻﺳــﺘﻔادة ﻣــﻦ ﺟﻬــﻮد ا�ﻨﻈمــات
ّ
وا�ﺆﺳســات الــﱵ ﺗﺪاﻓــﻊ
ا�ﺆﺳســية لﻠمﻨﻈمــات
ال�وريــة لﺪﻋــﻢ القــﺪرات وﺗﻌﺰيــﺰ الﺒُــﲎ
ّ
ّ
ّ
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻋــﻦ قﻀايــا ا�ــرأة والﻨــﻮع اﻻﺟﺘماﻋــﻲ ،واﻋﺘﺒــار ا�ﻨﻈمــات الﺪوليــة �يــﻜاً اﺳــ�اﺗيﺠياً
وﺣﻠيﻔــاً �ﻨــا�ة قﻀايــا ا�ــرأة وﻓقــا لﻸولﻮيــات الﻮﻃﻨيــة ،وﺗﻌﺰيــﺰ الﺘﻌــاون والﺘﻨســيﻖ
بــ� الحﻜﻮﻣــات والﻠﺠــان الﻮﻃﻨيــة لﺸــﺌﻮن ا�ــرأة وا�ﻨﻈمــات الﺪوليــة الــﱵ ﺗُﻌــﲎ بﺈدﻣــاج
الﻨــﻮع اﻻﺟﺘماﻋــﻲ وﺗﺪقيقــﻪ ،والﺘﻨســيﻖ ﻣــﻊ ا�ﻨﻈمــات الﺪوليــة ا�اﻧحــة ﻻﻃــﻼع ﻣﻨﻈمــات
ا�ﺠﺘمــﻊ ا�ﺪﻧــﻲ ا�ﻌﻨيــة بﺘمﻜــ� ا�ــرأة ﻋﻠــﻰ أولﻮيــات وﻣﺠــاﻻت اهﺘمــام ﻛﻞ ﻣــﻦ هــﺬه
ا�ﻨﻈمــات ا�اﻧحــة ،وآليــة اﻹﻋــﺪاد لﻠمﺸــاريﻊ والﺘقــﺪم لﻬــﺬه ا�ﻨﻈمــات لﻠحﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ
الﺘمﻮيــﻞ ا�ﺘﻨاﺳــﺐ ﻣــﻊ اﺣﺘياﺟاﺗﻬــا.
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ﻗاﺋﻤة اﳌراﺟﻊ
 -ﻓيﺼﻞ ا�ﻨاور ،آليات ﺗمﻜ� ا�رأة الﻌربية ،ا�ﻌﻬﺪ الﻌربﻲ لﻠﺘﺨﻄيﻂ ،الﻜﻮيﺖ .2014

 -ﻓيﺼﻞ ا�ﻨاور ،ا�ﺨاﻃر اﻻﺟﺘماﻋية ،ﺳﻠسﻠة ﺟ� الﺘﻨمية ،الﻌﺪد  ،124ﻣايﻮ .2015

 ﻓﻬــﺪ الﻔﻀالــة ،ﺗمﻜــ� ا�ــرأة ﻓــﻲ إﻃــار السياﺳــات اﻻﺟﺘماﻋيــة ،ا�ﻌﻬــﺪ الﻌربــﻲ لﻠﺘﺨﻄيــﻂ،.2013
 وليــﺪ ﻋﺒــﺪ ﻣــﻮﻻة ،ﺳياﺳــات الﻌﺪالــة اﻻﺟﺘماﻋيــة ،ﺳﻠســﻠة ﺟــ� الﺘﻨميــة ،الﻌــﺪد ،110ﻓربايــر .2012

 ريــاض بــﻦ ﺟﻠيﻠــﻲ ،ﺗمﻜــ� ا�ــرأة :ا�ــﺆ�ات واﻷبﻌــاد الﺘﻨمﻮيــة ،ﺳﻠســﻠة ﺟــ� الﺘﻨميــة،الﻌــﺪد  ،72إبريــﻞ .2008

 ريــاض بــﻦ ﺟﻠيﻠــﻲ ،ﺗمﻜــ� ا�ــرأة ﻣــﻦ أﺟــﻞ الﺘﻨميــة ،ﺳﻠســﻠة ﺟــ� الﺘﻨميــة ،الﻌــﺪد ،99يﻨايــر .2011

 ريــاض بــﻦ ﺟﻠيﻠــﻲ ،ا�ــرأة والﺘﻨميــة ﻓــﻲ الــﺪول الﻌربيــة :ﺣالــة ا�ــرأة الﻜﻮيﺘيــة ،ﺳﻠســﻠةدراﺳــات ﺗﻨمﻮيــة ،الﻌــﺪد  ،25يﻨايــر .2008

 بﻠقاﺳــﻢ الﻌﺒــاس ووﺷــاح رزاق ،رأس ا�ــال الﺒــ�ي والﻨمــﻮ ﻓــﻲ الــﺪول الﻌربيــة ،ﺳﻠســﻠةدراﺳــات ﺗﻨمﻮيــة ،الﻌــﺪد  ،43يﻨايــر .2011

 ﻋﻠــﻲ ﻋﺒــﺪ القــادر ،اﻻقﺘﺼــاد الســياﳼ لﻌــﺪم ا�ســاواة ،ﺳﻠســﻠة دراﺳــات ﺗﻨمﻮيــة ،الﻌــﺪد ،34يﻨايــر .2010
 ﻋﻠــﻲ ﻋﺒــﺪ القــادر ،الﺘﻨميــة وﺗمﻜــ� ا�ــرأة ﻓــﻲ الــﺪول الﻌربيــة ،ﺳﻠســﻠة دراﺳــات ﺗﻨمﻮيــة،الﻌــﺪد  ،22يﻨايــر .2007

 ﻋﻠــﻲ ﻋﺒﺪالقــادر ،الﻨمــﻮ اﻻقﺘﺼــادي وﺗمﻜــ� ا�ــرأة ﻓــﻲ الــﺪول الﻌربيــة ،ا�ﻌﻬــﺪ الﻌربــﻲلﻠﺘﺨﻄيــﻂ ،ﻣــارس .2006
 ريــا ﺣﻔــار الحســﻦ ،ﺗحﺪيــات ﺗمﻜــ� ا�ــرأة ﻓــﻲ الﻌربيــة :بﻌــﺾ الﺘﻮﺟﻬــات الحﻜﻮﻣيــةﻋﻠــﻰ ﺿــﻮء اﻻﺗﺠاهــات ا�اليــة الحﺪيثــة ،ا�ﺆﺗمــر الﺪولــﻲ ﺣﻮﻻ�ــرأة والﺸــﺒاب ﻓــﻲ الﺘﻨميــة
الﻌربيــة ،بــ�وت ،ﻣــارس .2010

 هﺒــة أﺣمــﺪ ﻧﺼــار ،رؤيــة ﻋاﻣــة لﺘمﻜــ� ا�ــرأة ا��يــة ﻓــﻲ الﻨﺸــاط اﻻقﺘﺼــادي ،الﻠﺠﻨــةاﻻقﺘﺼاديــة ،ﻣﺆﺗمــر ا�ﺠﻠــﺲ القﻮﻣــﻲ لﻠمــرأة  ،القاهــرة ،ﻣــارس .2004

 -ﺗقرير الﺘﻨمية لﻠﺪول الﻌربية ،اﻹﺻﺪار اﻷول ،ا�ﻌﻬﺪ الﻌربﻲ لﻠﺘﺨﻄيﻂ.2013 ،

 ﺗقرير الﺘﻨمية لﻠﺪول الﻌربية ،اﻹﺻﺪار الثاﻧﻲ ،ا�ﻌﻬﺪ الﻌربﻲ لﻠﺘﺨﻄيﻂ.2015 ، -ﺗقرير الﺘﻨمية الﺒ�ية ،برﻧاﻣﺞ اﻷﻣﻢ ا�ﺘحﺪة اﻹﻧماﺋﻲ ،ﻧيﻮيﻮرك .2014

 -ﺗقرير ا�ﻨﺘﺪى اﻻقﺘﺼادي الﻌا�ﻲ لسﻨة  ،2014ﺣﻮل ﻣﺆ� الﻔﺠﻮة ب� الﺠﻨس�.
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