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1 -   Regional Economic Empowerment of Women Project – REEWP
2 -  يعرف برنامج األمم المتحدة اإلنمائي UNDP في تقريره لسنة 1992 التنمية المستديمة بأنها عملية توضع في إطارها السياسات االقتصادية والمالية

      والتجارية والزراعية والصناعية على نحو  يفضي إلى تنمية لها أثر باق من النواحي االقتصادية واالجتماعية والبيئية.

  مقدمــة: اأهــداف الدرا�سـة ومنهجيــة البحــث

1 - الأهــــــداف 

تاأتي درا�سة »املراأة الريفية والتنمية املحلية« يف اإطار امل�رشوع االإقليمي لتمكني املراأة اقت�ساديا)1(، 
الذي يهدف اإلى امل�ساهمة يف توفري بيئة مالئمة للمراأة الريفية لتحقيق تنمية اقت�سادية م�ستدامة)2( 
ب�سكل عام  املنطقة  للمراأة يف  االقت�سادي  التمكني  توفري فر�س  الدعم من خالل  تقدمي  وبالتايل 
وانطالقًا من درا�سات يف تون�س وفل�سطني واالأردن ب�سكل خا�س. واأعدت كل دولة من هذه 
مناطق  ثالث  يف  املحلية«  والتنمية  الريفية  »املراأة   : حول  ونوعيا  تف�سيليا  بحثا  الثالث  الدول 
ريفية هما : منطقة وادي ال�سبايحية بتون�س؛ ومنطقة اخلالدية يف االأردن؛ وقرية ع�سرية ال�سمالية 
بفل�سطني. و�ساعد تطبيق املقارنة املقرتحة اإلى اإر�ساء فهم اأف�سل لو�سع املراأة الريفية والتداخل مع 
التنمية املحلية من خالل التعمق يف معرفة االأ�س�س واالآليات التي توؤثر على متكينهن، وذلك يف 

ارتباط وثيق بالتنمية املحلية من حيث امل�ساهمة واال�ستفادة. 

قدمت التقارير الثالث نظرة حول التمكني االقت�سادي للمراأة الريفية يف كل من املناطق املذكورة 
مو�سوع  بالريف  املحيطة  وال�سيا�سية  االقت�سادية  اخل�سائ�س  الكلي،  البعد  م�ستوى  على  اأعاله، 
خالل  من  الريفيات  الن�ساء  وهي  اأال  البحث،  فئة  يف  املتمثل  اجلزئي  امل�ستوى  وعلى  البحث، 
حماولة فهم العقليات وا�ستنباط الدوافع والعوائق مل�سار التمكني االقت�سادي، وا�ستقراء التغريات 
احلا�سلة، بناء الهوية و�سنع القرار. وبذلك متركز هذا امل�رشوع البحثي حول ق�سيتني متكاملتني 
الريفية يف تفاعلها مع  التمكني االقت�سادي للمراأة  اإلى حتليل  اقت�سادية �سعى  : االأولى اجتماعية 
التنمية املحلية وذلك وفقًا ملقارنة النوع االجتماعي، والثانية اجتماعية انرثبولوجية �سعى لدرا�سة 

اجلماعات ذات ال�سلة يف كل من املناطق الثالث املختارة.

ومن االأهداف الرئي�سية لالأبحاث التي اأجنزت، امل�ساهمة يف تزويد القائمني على تنفيذ امل�رشوع 
والنوع  الريفية  باملراأة  اخلا�سة  النوعية  واملوؤ�رشات  بالق�سايا  اقت�ساديًا  املراأة  لتمكني  االإقليمي 
االجتماعي يف ق�ساء اخلالدية يف االأردن، ووادي ال�سباحية يف تون�س، وقرية ع�سرية ال�سمالية يف 

فل�سطني املحتلة.
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2 -  املنهجيـــــة 

على  اال�ستمارات  من  االأول  اجلزء  يف  الرتكيز  ووقع  الكيفي.  البحث  منهج  الدرا�سة  اعتمدت 
موؤ�رسات كمية حمددة : التعليم، م�ستوى الدخل، احلالة االجتماعية، متو�سط عدد اأفراد االأ�رسة، 
االنتماء اإلى جمعية اأو حزب �سيا�سي، احل�سول على اخلدمات العامة كالكهرباء واملاء واالنرتنت، 
توفر �سبكة موا�سالت عامة، ووجود فعال خلدمة االت�ساالت. كما مت جمع املعلومات االإح�سائية 
ال�سادرة عن اجلهات الر�سمية كدائرة االح�ساءات العامة يف االأردن،  وجهاز االإح�ساء املركزي 
الفالحية  للدرا�سات  الوطني  واملركز  بزغوان،  الفالحية  للتنمية  اجلهوية  واملندوبية  الفل�سطيني، 

بتون�س. و�ساهمت املعطيات الكمية ب�سكل فعال يف تعزيز التحليل الكيفي للدرا�سة.

انطلق البحث من تون�س، حيث بداأ امل�رشوع بالتعاون بني منظمة اك�سفام كيبك والوكالة الكندية 
للتنمية الدولية )�سيدا( وحتت اإ�رشاف وبالتن�سيق مع مركز املراأة العربي للتدريب والبحوث )كوثر( 

الذي اأ�رشف على منهجية البحث وخمتلف مراحل اإجنازه. 

خ�سو�سيات  على  التعرف  مت  زغوان،  والية  يف  تقع  والتي  تون�س،   يف  ال�سبايحية  وادي  ففي 
هذا املجتمع املحلي مبختلف مكوناته الب�رشية والثقافية واالجتماعية واالقت�سادية يف ظل املناخ 
بتفعيل م�ساركة  تاأثريها على هذه اخلا�سيات. ومت ذلك  الطبيعية اخل�سو�سية ومدى  واملعطيات 
العديد من االأطراف املحلية، وت�رشيك املوؤ�س�سات الرتبوية اجلامعية كاملعهد العايل للعلوم االإن�سانية 
علم  طلبة  حتفيز  خالل  من  واأي�سًا  البحث،  عملية  يف  اأفريل،   9 االإن�سانية  العلوم  وكلية  بتون�س 

االجتماع والتنمية للخو�س يف هذا العمل يف اإطار نيلهم ل�سهادات املاج�ستري والدكتوراه. 

كما مت ت�رشيك معهد البحوث املغاربية  املعا�رشة IRMC لتوجيه البحث علميًا واأكادمييًا. ونتيجة 
الت�ساور بني االأطراف املنفذة للم�رشوع مع مركز كوثر، مت اعتماد املنهج الكيفي كمنهج رئي�سي، 
اإ�سافة اإلى بع�س املعطيات الكمية التي �سمحت بقيا�س بع�س اجلوانب املادية اخلا�سة باملراأة الريفية 
على امل�ستويات االقت�سادية واالجتماعية وال�سيا�سية، وعالقتها بالتمكني، مثال ن�سبة االنتفاع باملاء 
ال�سالح لل�رشاب ون�سبة االنتفاع بالكهرباء ون�سبة توفر مواطن ال�سغل ون�سبة االنتفاع بالقرو�س 
واإلى غري ذلك من م�ستويات املعي�سة اخلا�سة باملراأة الريفية يف منطقة »وادي ال�سبايحية«. وتركز 
البحث على معرفة مدى اأهمية الدور الذي يلعبه املجمع الن�سائي للتنمية الفالحية يف متكني املراأة 

الريفية على امل�ستوى االقت�سادي واالجتماعي. 
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املرحلة  وبعد  امليدانية.  للزيارات  التن�سيق  خالل  من  اللوج�ستيكي  الدعم  كوثر  مركز  قدم 
االإ�سكاليات  املقابلة وحتديد  بناء دليل  املنهجية« حيث مت  »حتديد  تنظيم ور�سة  اال�ستك�سافية، مت 
الالزمة على دليل  التعديالت  اإجراء  ثم  املقابلة«، ومن  »اختبار دليل  اتبعها مرحلة  اخل�سو�سية، 
االأ�سا�سي  الدليل  وتطبيق  املنتفعات،  وغري  املنتفعات  الن�ساء  يخ�س  دليل  وهو  االأ�سا�سي  املقابلة 
من خالل اإجراء مقابالت مع عينة البحث من الن�ساء، واإعداد دليل مقابالت خا�ّس بالرجال و 
تطبيقه، وتنظيم يوم عمل يجمع املوؤطرين والباحثني ال�سبان ل�سبط �سبكة حتليل العنا�رش ودعوة 

الباحثني لتحرير تقاريرهم، كل ح�سب اال�سكالية اخلا�سة به. 

ويف ق�ساء اخلالدية يف االأردن، التي تتبع ق�سائيا ملحافظة املفرق التابعة اإداريًا للواء البادية ال�سمالية 
بني  لع�سرية  ن�سبة  باخلالدية  �سميت  ال�رشقية وقد  ال�سمالية  البادية  لواء  15 كم عن  الغربية، ويبعد 
الب�رشية  للتنمية  الها�سمي  االأردين  ال�سندوق  كان  �سنوات طويلة،  منذ  الق�ساء  ت�سكن  التي  خالد 
)جهاد( ال�رشيك االأ�سا�سي يف تطبيق البحث. وهو منظمة غري ربحية تاأ�س�ست عام 1977 من اأجل 
تتاألف من  التنموية عرب �سبكة  اأن�سطته وبراجمه  بتنفيذ كافة  لتنمية ب�رشية م�ستدامة وذلك  الرتويج 

خم�سني مركز تنموي موزعة يف كافة اأنحاء اململكة. 

يف  الريفية  للمراأة  االقت�سادي  التمكني  حتقيق  اأن  مفادها  نظرية  مقاربة  على  الدرا�سة  ا�ستندت 
اخلالدية، وكافة اأرا�سي اململكة االأردنية الها�سمية، تتطلب العودة اإلى املعطيات القائمة والرا�سخة 
يف ثقافة واأ�سلوب حياة املجتمع االأردين بكافة فئاته واأفراده من اجلن�سني، واأن هذه العملية لن 
ترتك اأية اآثار حقيقية وملمو�سة، ما مل تاأخذ املراأة ك�رشيك رئي�س وفاعل يف عملية التنمية املوجهة 
لها، بحيث يتم اقرتاح واإن�ساء اأية مبادرة تنموية من خالل التواأمة بني حاجات املجتمع املحلي 
وطبيعة واقعه االجتماعي والثقايف واجلغرايف واالقت�سادي والدميوغرايف من جهة، وبني حاجات 

املراأة من جهة ثانية.

اأما يف قرية ع�سرية ال�سمالية يف فل�سطني املحتلة والتي تقع على بعد 6 كم من مدينة نابل�س �سمال 
ال�سفة الغربية املحتلة، مت البحث باال�سرتاك مع اجلمعية الفل�سطينية ل�ساحبات االأعمال، اأ�سالة. 
الدعم  لتقدمي  غزة  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف   1997 عام  احلكومية  غري  املنظمة  هذه  وتاأ�س�ست 
ال�سامل، مبا يف ذلك التوجيهات واال�ست�سارات والتدريب والتمويل ال�سغري، ل�ساحبات االأعمال 
اأ�سلوب البحث الكيفي كاأ�سا�س جلمع املعلومات  اأي�سا ا�ستخدم  ال�سغرية للفل�سطينيات. كما مت 

النوعية من خالل ا�ستخدام املقابالت املعمقة مع الن�ساء امل�ستفيدات. 
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وا�ستخدمت جمموعات بوؤرية مكنت الباحثني من نقا�س وفهم ب�سكل اأكرث تعمق االآثار االإيجابية 
التي  اال�ستمارة  و�سملت  حلها.  وكيفية  الن�ساء  واجهت  التي  واملعوقات  التتنموية  للتدخالت 
وجهت اإلى املوؤ�س�سات العاملة ب�سكل مبا�رش يف حقل التنمية الريفية معلومات حول ال�سعوبات 
التي تواجه التنمية الريفية ونوعية التدخالت املنا�سبة التي من املمكن العمل من خاللها. واالأثر 
املراأة  مكانة  على  وحتديدا   ، الريفيات  الن�ساء  ومكانة  و�سع  على  التدخالت  تلك  تركته  الذي 
وم�ساركتها يف االأ�رشة واحلياة العامة. كما ركز التقرير على حتليل بع�س امل�رشوعات التنموية التي 
التمكني  وانعكا�سات  خا�س،  ب�سكل  للن�ساء  الفل�سطينية  االأهلية  املوؤ�س�سات  من  العديد  تنفذها 
االقت�سادي على التحوالت يف االأدوار االجتماعية، وبناء الهوية على اأ�سا�س النوع االجتماعي، 

وامل�ساركة يف احلياة العامة. 

ومن اأجل حتقيق اأهداف الدرا�سة واالجابة على ت�ساوؤالتها، مت اعتماد مقاربة »النوع االجتماعي« 
كاإطار لتحليل وفهم واقع املراأة الريفية واأثر ذلك على انتفاعها باخلدمات التنموية املقدمة. ويعرف 
العالقة  »درا�سة   : اأنه  على  االإمنائي  املتحدة  االأمم  برنامج  ح�سب  )اجلندر(  االجتماعي  النوع 
واجتماعية  اقت�سادية  خمتلفة  عوامل  وحتكمها  حتددها  املجتمع،  يف  والرجل  املراأة  بني  املتداخلة 

وثقافية و�سيا�سية وبيئية... وتاأثري هذه العالقة على مكانة املراأة والرجل يف املجتمع«. 

العينـــــــــة

يف ق�ساء اخلالدية، باالأردن، مت مقابلة 40 �سيدة واأزواجهن، ومت ح�رش خ�سائ�س العينة من ال�سيدات 
امل�ستفيدات من اأي مكون من مكونات م�رشوع االأوك�سفام او اأية برامج اأو م�ساريع منفذة من 
قبل موؤ�س�سات املجتمع املدين، واأزواجهن؛ واأي�سًا من ال�سيدات غري امل�ستفيدات، وهم يف الفئة 
العمرية 18 �سنة فما فوق املقيمات يف ق�ساء اخلالدية، واأزواجهن.ويف وادي ال�سبايحية، تون�س، 
�سملت عينة البحث 52 �سيدة واأزواجهن توزعوا عمريا من 23 – 65 �سنة،  و�سملت العينة كّل 

الدواوير)3( بدون ا�ستثناء.

كما �سملت عينة البحث 31 �سيدة من قرية ع�سرية ال�سمالية، و4 مقابالت مع موؤ�س�سات تعمل يف 
حقل التنمية الريفية وهي االإغاثة الزراعية 1، مركز �سبايا 1، جمعية املراأة للتنمية الريفية 2،اإ�سافة 
اإلى مقابلة رئي�س املجل�س املحلي يف قرية ع�سريه 1. و 5 مقابالت فردية مع الرجال الذين تعمل 

زوجاتهم يف م�رشوع تنموي.
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3 - الدوار هو تجمع سكني يضم 5 – 20 عائلة، وفي وادي الصبايحية يوجد 9 دواوير.  
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4 - مفهوم النوع االجتماعي، الوحدة األولى، ص 5 - 6، صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة، المكتب اإلقليمي للدول العربية، ط4، 2001م.

كما اتفقت جمموعة اخلرباء املجتمعني مبركز املراأة للتدريب والبحوث )كوثر( يف نوفمرب 1995 
على تعريف »النوع االجتماعي« على النحو التايل : » اختالف االأدوار )احلقوق، والواجبات 
حتديدها  يتم  والتي  والرجل  املراأة  ومكانة  وال�سور  وامل�سوؤوليات  والعالقات  وااللتزامات( 
اجتماعيًا وثقافيًا عرب التطور التاريخي ملجتمع ما وكلها قابلة للتغيري)4( » وبذلك يختلف مفهوم 
النوع االجتماعي عن مفهوم اجلن�س الذي يحدد ال�سفات البيولوجية الثابتة التي ال تقبل التغيري. 
امل�ساواة  االجتماعي« هو �رشورة حتقيق  »النوع  مفهوم  يوؤديها  اأن  يريد  التي  اجلوهرية  فالر�سالة 
الفعلية بني الرجل واملراأة وحت�سني و�سع املراأة عن طريق م�ساهمتها يف التنمية وا�ستفادتها منها، 
املتواجدين  والرجل  واملراأة  واحد،  اآن  يف  والرجل  املراأة  ي�سمل  امل�سطلح  هذا  اأن  تت�سمن  كما 
التي  التنموية  الق�سايا  بالن�سبة لكل  املراأة والرجل يف ذات احلني  يف جمتمع واحد، ووجهة نظر 
متايز  هناك  يكون  اأال  يعني  االجتماعي  النوع  اأ�سا�س  على  امل�ساواة  اأن  اأي  املجتمع.  ذلك  تهم 
والعائدات  املوارد  بتوزيع  يتعلق  فيما  خا�سة  وب�سفة  اجلن�س  اأ�سا�س  على  االأفراد  بني  واختالف 
وتوفري اخلدمات، واحلقوق والواجبات، وذلك ح�سب موؤ�رشات خا�سة، كما يعني اأي�سا امل�ساواة 

يف الفر�س والنتائج بني اأفراد املجتمع. 
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  الإطــار املعــريف وال�سيــاق العـــام 

املــــراأة والبيئــــة العربيـــة العــــامـــة

ب�سكل عام تت�سف العائلة العربية التقليدية باأنها عائلة اأبوية ت�ستمد ممار�ساتها من العادات والتقاليد 
نتيجة  وذلك  للمراأة  املتدنية  االجتماعية  واملكانة  للرجل،  الرفيعة  االجتماعية  املكانة  حتدد  التي 
قد  الو�سع  كان  واإن   . املراأة)5(  ملكانة  الدين  تف�سري  و�سوء  وثقافية  واقت�سادية  اجتماعية  الأ�سباب 
تغري بع�س ال�سيء نتيجة التطورات االقت�سادية وغري االقت�سادية التي حدثت يف املجتمع العربي، 
اإال اأنه مل تكن هناك اأي م�ساواة حقيقية وفعلية بني مكانة املراأة ومكانة الرجل ب�سبب االأو�ساع 
يحتل  العربية  العائالت  معظم  اأنه يف  وب�سبب  التقليدية،  العربية  العائلة  تعي�سها  التي  املو�سوعية 
العائلة، مبن يف ذلك  اأفراد  ال�سلطة عادة جتاه جميع  ال�سلطة، حيث ميار�س هذه  قمة هرم  االأب 
الزوجة فيتوقع منهم الطاعة واالحرتام واالمتثال وعدم مناق�سة ما يراه منا�سبًا. وهو يتوجه الأفراد 
والطاعة  والتاأكيد  باال�ستجابة  هم  اإليه  يتوجهون  بينما  واالإر�سادات،  والن�سائح  باالأوامر  االأ�رشة 

واالحرتام )بركات 2008(... 

وحقق اإقليم ال�رشق االأدنى و�سمال اإفريقيا، خالل العقد املا�سي، اإجنازات هامة جدا يف احلد من 
الالم�ساواة بني اجلن�سني يف توزيع االأ�سول. ويعود ذلك اإلى املبادرات احلكومية واإلى اال�ستجابة 
من قبل املجتمع املدين والهيئات املعنية بتنمية الن�ساء. وا�ستثمرت بع�س الدول، على وجه التحديد، 
وقوانني  املدنية  االأو�ساع  يف  هامة  اإ�سالحات  تطبيق  يف  ا�ستثمرت  واأخرى  االإناث،  تعليم  يف 

االأحوال ال�سخ�سية يف بلدانها، وبع�س الدول ا�ستثمرت يف املجالني ب�سفة متوازية. 

وحت�سنت م�ساركة املراأة يف االقت�ساد ب�سكل عام، رغم وجود بع�س الفروقات الرئي�سية يف بع�س 
تكافوؤ  عدم  فاإن  التطور،  هذا  ورغم  اأنه  اإال  املختلفة.  االجتماعية  املجموعات  و�سمن  االأقاليم 
الفر�س يف الو�سول اإلى االأ�سول الرئي�سية ما زالت ت�سكل عائقا اأمام املراأة والرجل يف املنطقة 
ككل، اأمام املراأة ب�سكل اأكرب، واملراأة يف الريف ب�سكل خا�س، حيث ال زالت املراأة تعاين من قلة 
االمتيازات مقارنة بالرجل وخ�سو�سا يف جماالت الو�سول اإلى االأ�سول الرئي�سية مثل االأر�س، 
الريفي،  الفقر   : اأهمها  عوامل  عدة  اإلى  ذلك  ويعزى  والتعليم.  ال�سيا�سية  وال�سلطة  والتمويل، 
والتاأثريات الناجمة عن التحرر االقت�سادي، واملمار�سات والقوانني االجتماعية املبنية على افرتا�س 

اأن الرجال هم امل�سئولون ب�سكل ح�رشي ورئي�سي عن تاأمني الرعاية لعائالتهم.
5 - هناك تيارات محافظة تقول بأن االسالم قد ساوى بين المرأة والرجل، إال أنه فضل الرجل على المرأة بمجاالت الرئاسة والقيادة ومجاالت أخرى تتعلق  
      بالحياة االجتماعية، وتيارات إصالحية تحررية تعتقد بضرورة تحرير المرأة من الظلم واالعتراف بمختلف أدوارها اإلنجابية واإلنتاجية والمجتمعية.  



والزالت املراأة يف الدول العربية تواجه التمييز وعدم امل�ساواة بني اجلن�سني والذي ميّثل اأحد اأبرز 
املعّوقات اأمام التنمية الب�رشيّة يف العامل العربي. فرغم ال�سمانات القانونّية املتوّفرة لتكري�س حّق 
املراأة يف امل�ساركة ال�سيا�سّية واالقت�ساديّة، تبقى اأدوار النوع االجتماعي النمطّية املرت�سخة ب�سكٍل 
متثل  والتي  القرارات  اتخاذ  يف  م�ساركتها  وفر�س  بالعمل  املراأة  التحاق  فر�س  من  حتّد  عميق  
املعدالت االأدنى يف العامل. كما اأنه ورغم اجلهود التي تبذلها منظمات املجتمع املدين التي تعمل 
يف جمال الدعوة من اأجل ح�سول املراأة على حقوقها ال�سيا�سّية، ال زالت املراأة متاأخرًة عن الرجل 
تقع  كونها  مزدوجة  تعقيدات  االأزمات  حال  يف  املراأة  تواجه  كما  ال�سيا�سي.  التمثيل  جمال  يف 
�سحّية لي�س فح�سب للحرمان من احلقوق، ولكن الأعمال العنف كذلك )تقرير التنمية االإن�سانّية 

العربّية ال�سادر عام 2005 حتت عنوان »نحو نهو�س املراأة يف العامل العربي(. 

وتاأتي اأهمية هذه الدرا�سة باأنها قد مت اإعدادها يف مرحلة تاريخية مف�سلية متر بها املنطقة العربية، 
والتي اأ�سبحت تعرف مبرحلة ما ي�ّسمى بالربيع العربي اأو »النه�سة العربية« اأو »ال�سحوة العربية« 
اأو »الثورات العربية«. وكان الهدف من اندالع الثورات العربية هو املطالبة والو�سول اإلى حت�سني 
لكافة  عادلة  تنمية  وحتقيق  الكرمي،  والعي�س  الالئق  العمل  فر�س  وتوفري  االقت�سادية،  الظروف 
�رشائح املجتمع. ووقفت الن�ساء، يف جميع تلك الدول التي طالبت بالعدالة االجتماعية والتنمية 

االقت�سادية، يف ال�سفوف االأمامية. 

اأ�سهل من التخل�س من  اإال اأن ما تخ�ساه اليوم الن�ساء هو اأن يكون التخل�س من االأنظمة الديكتاتورية 
الهيمنة ال�سائدة للرجل، كما تخ�سى اأن تخ�رش احلقوق التي نا�سلت من اأجلها عقود طويلة، وذلك بعد 
البيت والتخلي عن احلقوق املكت�سبة، واحلد من  اإلى  املراأة  اإعادة  التي حتاول  اأن برز عدد من املظاهر 
م�ساركتها يف احلياة العامة عرب اتخاذ اإجراءات من �سمنها مراجعة نظام الكوتا اأو اإبطال العمل به وحتى 
ممار�سة العنف اجل�سدي واللفظي والنف�سي �سد النا�سطات اللواتي يحاولن دفع حقوق املراأة اإلى االأمام.

اإلى مكانة املراأة يف  وميكن ما تعانيه املراأة العربية اليوم من ا�سطهاد يف جميع النواحي اإرجاعه 
املجتمع العربي والذي يف�رش من خالل موقعها يف البنى االجتماعية، وتق�سيم العمل املعتمد يف 
املجتمع، ودورها يف عمليات االإنتاج وهام�سيتها يف النظام العام ال�سائد. فو�سع املراأة هو جزء 
من الو�سع العام الذي يقوم على �سيطرة القوي على ال�سعيف، واملراأة العربية كائن بغريه ال بذاته، 
فتحدد هويتها بالن�سبة اإلى كونها زوجة فالن اأو بنت فالن اأو اأم فالن اأو اأخته، كما يرتبط و�سعها 
اأن جتد فيه  اأ�سا�س �سيد وم�سود، ي�سعب  بالنظام الطبقي... وعندما تكون العالقات قائمة على 
املراأة احلرية احلقيقية واأن ت�ستعيد فيه اإن�سانيتها، فتعاين بذلك اغرتابني : اغرتابا طبقيا واغرتابا على 

�سعيد البنية التحتية يف نطاق االأ�رشة )بركات 2008(. 
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ومن خالل االأبحاث الثالثة، جتلت يف املقابالت التي اأجريت، النظرة الدونية للمكانة االجتماعية 
للمراأة. وتوؤكد اإحدى امل�ستجوبات من قرية اخلالدية يف هذا ال�سدد، »يف جمتمعنا ال�سيدة ت�ستغل 
اأو اأنها عالة على املجتمع وهناك رجال يوؤكدون على اأنه ال ميكن اأن اأتزوج اإال اإن�سانة عاملة...« 

)العواودة 2012 : 32(. 

واخلطورة االأكرب من هذه النظرة الدونية للمراأة هي اأن ت�سل اإلى مرحلة عدم تقدير امل�ساهمات 
االقت�سادية واالجتماعية للمراأة ب�سكل عام، واملراأة الريفية ب�سكل خا�س، كما انعك�س ذلك يف 
املراأة  فالن�ساء هناك يع�سن عزلة جمالية هي رمزا لعزلة  ال�سبايحية.  امل�ستجوبات يف وادي  اأجوبة 
»نكرانهن  منهن  العديد  لت�ستبطن  املواطنة،  يف  وامل�ساركة  القانوين  التمثيل  بانعدام  تت�سم  والتي 
لذواتهن« معتربات اأن هذا هو الرتتيب الطبيعي لالأمور وهو م�سري جميع الن�ساء الالتي يع�سن يف 

الريف )حلوا�س غربال و�سكري 2012 : 46(.

للدخل  م�سدر  تاأمني  يف  وم�ساهمتها  املراأة  بدور  االعرتاف  ورغم  ال�سمالية،  ع�سرية  قرية  ويف 
لالأ�رشة، مازال هناك الكثري من التحفظات والرتكيز على مكانة املراأة والدور املركزي للرجل يف 
االأ�رشة ومكانته العليا : »ال يعني اأن امتالك الن�ساء مل�سدر دخل اأنهن ميتلكن زمام االأمور وي�سيطرن 
املطلقة  ال�سيطرة  الن�ساء يف  لبع�س  يتيح  الرجل  �سخ�سية  الرجل، و�سعف  املنزل مبعزل عن  على 
على كل االأمور، الأن املراأة حتب يف كل الظروف اأن ت�سيطر، ونحن نرف�س اأن يكره الرجل على 

م�ساركة فوقية من قبل املراأة...« )كتاب والرياحي 2012 : 65(.

ويحيل ما �سبق اإلى اأن املراأة يف املجتمعات العربية ب�سكل عام تعاين من العزلة والتهمي�س، وي�سبح 
الو�سع اأكرث تفاقما بالن�سبة اإلى املراأة الريفية. ففي الدول العربية، كما يف معظم البلدان النامية، 
املراأة الريفية هي االأكرث فقرَا، حيث ال متلك �سوى 10 % من الدخل. وكثرياً ما تتعر�س الن�ساء يف 
االإن�سانية وتقدمهن  تعيق ممار�ستهن حلقوقهن  للتهمي�س ويواجهن حتديات كبرية  الريفية  املناطق 

ال�سخ�سي و�سعيهن اإلى حتقيق تطلعاتهن)6(. 

وكما ذكرنا، ت�سارع املراأة العربية اليوم، يف جميع البلدان التي ح�سل فيها تغيري جذري يف بنية 
احلكم، لالإبقاء على املكت�سبات واحلقوق التي ح�سلت عليها عرب ال�سنوات، كما ماتزال ت�سارع 
وال�سمان  العمل  اأماكن  يف  االأخرى  العنف  واأ�سكال  االأ�رشي  العنف  من  حتميها  قوانني  لتعديل 

االجتماعي ومنح اجلن�سية لالأبناء وغريها من اأ�سكال انتهاكات حقوقها...
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6 - المديرة العامة لليونسكو، إيرينا بوكوفا، في رسالتها بمناسبة اليوم الدولي للمرأة 2012.



ففي االأردن، اتخذت احلكومة اإجراءات من اأجل ت�سارع اندماج االقت�ساد االأردين يف االقت�ساد 
القطاعات  من  كثري  وخ�سخ�سة  االأردين  لالقت�ساد  الهيكلي  الت�سحيح  برنامج  وتطبيق  العاملي 
االقت�سادية. واأدت تلك التحوالت اإلى انفتاح اآفاق جديدة للمراأة االأردنية، لكنها اأتت كتحديات 
االأردنية  للدولة  املبا�رش  االقت�سادي  الدور  تراجع  االقت�سادية خا�سة يف ظل  لواقعها وم�ساركتها 
وانكما�س القطاع العام وال�سيا�سات الليربالية التي �ساهمت يف التحول اإلى اقت�ساد ال�سوق. فكان 
من اأهم االآثار ال�سلبية لهذه العملية تراجع موقع املراأة االقت�سادي وتهمي�س دورها )�ستيوي 2008(.

ويف تون�س، ويف ظل التحوالت ال�سيا�سية الكربى التي اأدت اإلى تغيري حكومي �سامل، يحاول 
بها  متتعت  والتي  بالبالد  ال�سخ�سية  االأحوال  قوانني  االإن�سان حماية  النا�سطون يف جمال حقوق 
بالتقدمية، مقارنة مع  تت�سم  التي  الزواج والطالق،  قوانني  الن�ساء منذ اخلم�سينات، مبا يف ذلك 
اجلديدة  احلكومة  الن�سل. كما حتاول  تنظيم  القدرة على  اإلى  باالإ�سافة  االأخرى،  العربية  الدول 

الرتكيز على م�ساعي النهو�س باالقت�ساد وتوفري فر�س عمل. 

ويف فل�سطني املحتلة، تعاين احلكومة من اأزمة اقت�سادية نتيجة ا�ستمرار االأزمات املتكررة للموازنة 
العامة. فرغم اأن ال�سلطة الفل�سطينية تلقت عرب ال�سنوات املا�سية 20 مليار دوالر من الدول املانحة)7( 
اإال اأن هذه االأموال مل ت�ساهم يف حتقيق اأي تقدم يف جمال التمكني االقت�سادي للمواطنني. كما 
يعمل االحتالل ال�سهيوين على حرمان املجتمع من حتقيق تنمية م�ستدامة عرب ال�سيطرة على املوارد 
االأكرب من هذا  العبء  الن�ساء  تتحمل  ما  التحتية. وغالبًا  البنى  واإهمال  واأر�س  ماء  االأ�سا�سية من 
للن�ساء  االقت�سادي واالجتماعي  التمكني  فر�س  مما يجعل  املعقد،  ال�سيا�سي واالجتماعي  الواقع 

اأكرث تعقيداً. 

وباالإ�سافة اإلى اال�سطهاد القومي التي تواجه الن�ساء ب�سبب وجودها حتت االحتالل، مثلها مثل 
الرجال، تواجه الن�ساء اال�سطهاد االجتماعي من قبل النظام االأبوي الذي يهيمن على املوؤ�س�سات 
الن�ساء  تقع  وهرمية،  اأبوية  ببنية  تتميز  التي  العائلة  واأهمها  واالجتماعية،  واالقت�سادية  ال�سيا�سية 
�سمنها يف اأ�سفل الهرم االجتماعي. كما تعاين الن�ساء من اال�سطهاد يف �سوق العمل على اأ�سا�س 
االلتزام  االقت�سادي �سدها، وعدم  اال�ستغالل  يتم ممار�سة  اأو  املراأة،  ت�سغيل  اجلن�س، مما يحد من 

بتطبيق حقوقها. 
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ورغم اأن الريف هو تعريف ن�سبي وواقع متغري من بلد اإلى اآخر، اإال اأن املفهوم امل�سرتك هو اأنه 
املنطقة القائمة على الفالحة كن�ساط اأ�سا�سي، اأي ب�سكل عام يتميز بهيمنة الن�ساط الزراعي وغياب 
اأو قلة التجهيزات االأ�سا�سية. واملراأة الريفية هي املراأة التي تعي�س يف و�سط ريفي، حيث اأن الزراعة 
هي الن�ساط االأ�سا�سي، كما تقوم باالأعمال الفالحية ال�ّساقة واالأعمال املنزلّية املتوا�سلة يف الّداخل 
خمتلف  يف  املراأة  حياة  يف  والقاّرة  االأ�سا�سّية  ية  اخلا�سّ يعترب  االأن�سطة  فتنّوع  وعموما،  واخلارج. 
املناطق الّريفّية. وتكون املرافق املوؤ�س�ساتية مغيبة ويكون الو�سط ذي طابع ذكوري حاد، تكون فيه 
املراأة يف حالة تبعية اقت�سادية عامة تعك�س تغييب للم�ساهمة يف �سنع القرار. واملراأة الريفية حقيقة 

مميزة يف اأمناط معي�ستها واأعمالها وم�سكالتها وهمومها واحتياجاتها.

املــــراأة الريـفـيــــة والبيـئــــة الجتمـــــاعيــــة 

يقارب متو�سط �سكان الريف الن�سف من العدد الكلي لل�سكان يف البلدان العربية، ويزيد اإلى 70 يف 
املائة يف بع�س الدول. ورغم عدم وجود معطيات دقيقة عن تطورات دور املراأة يف الزراعة والريف 
العربية  الزراعة  يف  فعالة  وم�ساركة  هامًا  دوراً  للمراأة  اأن  تو�سح  املتوفرة  التقارير  اأن  اإال  العربي، 
تعك�سها ن�سبة الن�ساء يف القوى العاملة الزراعية التي قدرت بحوايل 50 % يف املتو�سط، وتزيد عن 

ذلك كثرياً يف الدول منخف�سة الدخل واملعتمدة على الزراعة. )م�سدر االإح�ساءات رجاء(

ورغم اأهمية عمل الن�ساء الريفيات يف حتقيق االإنتاج الزراعي، اإال اأنهن يعانني من عدم امل�ساواة مع 
الرجل. ويرجع ذلك اإلى العديد من العوامل، يف مقدمتها �سعف حقوق املراأة جتاه متلك االأر�س، 
والتقنيات  التجهيزات  توفري  يف  والق�سور  العامة،  امللكية  ذات  املوارد  على  ح�سولها  و�سعوبة 
التمويل  يف  والق�سور  الزراعي،  االإر�ساد  خدمات  اإلى  النفاذ  وحمدودية  الريفية،  للمراأة  املنا�سبة 
الزراعي، اإ�سافة اإلى م�ستويات التعليم املنخف�سة بني اأو�ساط الن�ساء الريفيات. وبينت الدرا�سات 
اأنه يف حال توفري املتطلبات واالإمكانيات املنا�سبة لهن، فاإن اإجنازاتهن تكون متعادلة لتلك التي 

ينجزها الرجال، حتى اأنها تكون اأف�سل يف حال ح�سولهن على التعليم االبتدائي. 

يف  ملمو�سًا  حت�سنًا  املا�سية،  ال�سنوات  خالل  العربية،  الدول  يف  الريفية  املراأة  اأو�ساع  و�سهدت 
ال�سحية، خا�سة  النواحي  اإيجابية ملحوظة يف  تطورات  وال�سحية وحدوث  التعليمية  النواحي 
نتاج  وهذا  �سحي.  اإ�رشاف  حتت  والوالدات  احلوامل  ورعاية  االإجنابية  بال�سحة  املتعلقة  تلك 
الوعي  وزيادة  املراأة  اأو�ساع  وحت�سني  تغيري  يف  �ساهم  التي  واالقت�سادية  االجتماعية  للمتغريات 
والتعليم لديها، واأي�سًا ب�سبب انت�سار و�سائل االإعالم املقروءة وامل�سموعة واملرئية واالنفتاح وزيادة 

وترية االندماج يف االقت�ساد العاملي. 
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كما ر�سدت التقارير تطورات اإيجابية يف زيادة م�ساركة املراأة يف الن�ساط االقت�سادي، وموؤ�س�سات 
املجتمع املدين واإدماجها يف التنمية. كما زادت ح�سة الن�ساء من القوى العاملة البالغة 15 �سنة فاأكرث 
من جمموع القوى العاملة، وانكم�س الفارق يف التعليم بني االإناث والذكور يف معظم الدول العربية.

اإال اأنه من ناحية اأخرى، ارتفعت ن�سبة الن�ساء الالتي يراأ�سن اأ�رشهن، وبالتايل زيادة يف ن�سبة الن�ساء 
الالتي يعملن على ح�سابهن اخلا�س. ومع ذلك ن�سجل ق�سورا يف امل�ساعدات املقدمة لهن، والتي 
يف غالب االأحيان تقت�رش على الن�ساطات الن�سوية املتعلقة بالتطريز والت�سنيع الب�سيط للمنتجات 
النباتية واحليوانية والنواحي ال�سحية االأولية. ومع اأهمية هذه االأن�سطة، اإال اأن دورها �سيكون ذا 
اأهمية اأكرب عند اإدماج املراأة الريفية يف عملية التنمية الزراعية والريفية وجعلها �رشيكًا فاعال فيها 

)املنظمة العربية للتنمية الزراعية 2009(. 

من جهة ثانية، تو�سح التقارير والبيانات على قلتها انت�سار الفقر)8( يف كثري من الدول العربية، واإن 
كان بن�سب متفاوتة. ففي عام 2003، بلغ عدد الفقراء يف 12 دولة عربية، 35 % من اإجمايل �سكان 
هذه الدول، وعدد فقراء الريف حوايل 66 % من اإجمايل الفقراء )ريف وح�رش(، اأي ما يعادل 

44.6 % من اإجمايل �سكان الريف. 

واجتمعت عوامل متعددة ومت�سابكة يف توطني الفقر الريفي يف بع�س الدول العربية. واأو�سحت 
التنمية  تعط  العربية مل  الدول  ال�سيا�سات والربامج وامل�ساريع يف كثري من  اأن  التقارير  الكثري من 
التحيز  على  العربية  الدول  من  الكثري  درجت  حيث  اهتمام،  من  ت�ستحقه  ما  امل�ستدامة  الريفية 
الريف،  االأحوال يف  تدين  اإلى  اأدى  مما  عديدة،  واقت�سادية  واجتماعية  �سيا�سية  الأ�سباب  للح�رش 
وال�سحية، و�سعف  االجتماعية  واملرافق  االأ�سا�سية  واخلدمات  التحتية  بالبنى  يتعلق  فيما  خا�سة 
املوؤ�س�سات املحلية. وهو ما �ساهم يف تدهور االأو�ساع االإنتاجية والت�سويقية وم�ستويات املعي�سة 

واأدى اإلى هجرة اأعداد كبرية من الريفيني اإلى املدينة. 

كما تعاين املراأة من القوانني املحلية التمييزية. ففي تون�س،   ت�سجع العادات الن�ساء للتفريط يف 
تتزوج  عندما  امل�ساهرة  العائالت  اإلى  يذهب  وال  يت�ستت  ال  للرجال حتى  االإرث  من  ق�سطهن 
املراأة وتخرج من ع�سرية االأب ؛ كما اأنه ونتيجة عدم وجود �سندات عقارية معرتف بها وحمينة،  
ي�سعب احل�سول على قرو�س بنكية ؛  كما تعاين الن�ساء من الهيمنة القبلية وهيمنة امللكية اجلماعية 
)حلوا�س غربال و�سكري 2012 : 18(.كما تبني يف االأبحاث الثالث، اأن املراأة الريفية مازالت 
بحاجة اإلى املزيد من الربامج والتدخالت ومبادرات التدريب وبناء الكفاءات ومنح القرو�س، 

والتي من املمكن اأن ت�سهم يف حتقيق م�ستوى اأف�سل من م�ستويات التمكني االقت�سادي لها.
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ا�ستهـــداف املـــراأة الريفيــــة فــــي التنميــــة

القرن  وال�ستينات من  االأربعينات واخلم�سينات  التنموية يف  والربامج  ال�سيا�سات  عندما ظهرت 
جتاهل  ومت  منزل،  وربات  اأمهات  جمرد  كونهن  الن�ساء  اإلى  ينظرون  املخططون  كان  املا�سي، 
اإلى  يتطلعون  كانوا  املخططني  اأن  ذلك  م�ساهماتهن،  تقييم  يتم  مل  كما  االقت�سادي.  ن�ساطاتهن 
عقد  االأ�سا�س. وخالل  هذا  على  التنمية  برامج  التنمية، ومت و�سع  واأ�سا�س  كعامل  فقط  الرجال 
االمم املتحدة للمراأة )1985-1975(، نظمت املوؤمترات التي ركزت على ق�سايا املراأة املختلفة ومت 
التو�سل اإلى اتفاق مفاده �رشورة اإحداث تغيري جذري يف م�ستوى معاجلة االأو�ساع االقت�سادية 
واملراأة،  الرجل  بني  الفعلية  امل�ساواة  حتقيق  و�رشورة  النامية،  الدول  يف  وال�سيا�سية  واالجتماعية 
وحت�سني و�سع املراأة عن طريق م�ساهمتها يف امل�ساريع والربامج واخلطط التنموية واال�ستفادة منها. 

فى  املراأة  الإدماج  املتحدة  لالأمم  والزراعة  االأغذية  منظمة  تق�سي خطة عمل  املثال،  �سبيل  فعلى 
عملية التنمية )1996 - 2001(، التى اأقرها موؤمتر املنظمة فى دورته الثامنة والع�رشين، فى نوفمرب/
املنظمة واأن�سطتها.  برامج  يتعلق بق�سايا اجلن�سني �سمن  ُبعد  اإطارا الإدماج   ،1995 الثانى  ت�رشين 
ويركز الهدف الرئي�سي للخطة على حتفيز النمو املواكب للعدالة الى جانب تقلي�س ظاهرة الفقر 
فى الريف وحتقيق االأمن الغذائي، وذلك من خالل توفري فر�س كافية ومت�ساوية للح�سول على 
الدور  الريف. وحتدد اخلطة  الدعم االأ�سا�سية لكل من ن�ساء ورجالة  االإنتاجية وخدمات  املوارد 
الذى تلعبه املنظمة فى ت�سجيع اجلهود املبذولة وتي�سريها، �سواء داخل املنظمة اأو مع �رشكائها على 
امل�ستوى القطرى، للتغلب على العقبات واال�ستفادة من الفر�س املتاحة لزيادة وترية م�ساركة ن�ساء 
ورجال الريف فى التنمية الزراعية والريفية، باعتبارهما م�ساهمني فى عملية التنمية االقت�سادية 
واالجتماعية وال�سيا�سية وم�ستفيدين منها. وت�ستجيب اخلطة للمبادرات الدولية ذات ال�سلة بن�ساء 
الريف، كما وردت فى كل من ا�سرتاتيجيات نريوبي التطلعية وبرنامج عمل املوؤمتر العاملي الرابع 

  .)FAO 1999( للمراأة

ونتج عن هذه اللقاءات تطوير املناهج املختلفة يف التنمية، بناء على الدرو�س امل�ستفادة من النهج 
الذي �سبقها. وبرزت ثالث مناهج رئي�سية خا�سة باملراأة يف جمال التنمية. اأولها منهج »املراأة يف 
التنمية« )women in development )WID والذي ظهر يف ال�سبعينيات من القرن املا�سي، وانطلق من 
اأن�سطة  االفرتا�س باأن املراأة غائبة متامًا عن تفكري املخططني يف جمال التنمية فتم اإدماج املراأة يف 
التنمية التي تركز على اأدوارها االإنتاجية، مما  جنم عن ذلك ف�سل امل�ساريع التنموية، وبالتايل �سعى 
التي  الن�ساطات  الن�ساء يف  ا�ستهداف  التنموية وامل�ساريع عرب  الربامج  املراأة يف  اإدماج  اإلى  املنهج 



جتعلهن اأكرث كفاءة يف اأداء اأدوارهن التقليدية القائمة؛ ويف  بداية الثمنانينات ظهر منهج »املراأة 
والتنمية« )WID( women in development كرد فعل على اإهمال منهج )WID( لبع�س اجلوانب، حيث 
انطلق املخططون التنموييون من مبداأ اأن املراأة مدجمة م�سبقًا يف عملية التنمية، ولكن ب�سفة غري 
اأف�سل  ب�سورة  �ست�سري  التنمية  عمليات  اأن  على  اأ�سا�سًا  مبني  املنهج  اأن  كما  الرجل  مع  مت�ساوية 

وتزداد فعالية اإذا قدر جهد املراأة داخل البيت وخارجه. 

الدخل  وزيادة  ال�سحة  م�ستوى  رفع  املنهج يف  هذا  على  املعتمدة  امل�ساريع  من  العديد  �ساعدت 
والو�سول اإلى بع�س امل�سادر، اإال اأنها مل ت�ستطع احلد من العالقات غري املتكافئة بني املراأة والرجل، 
اأهمل هذا  الن�ساء. كما  التي تعاين منه  القمع االقت�سادي واالجتماعي  اإلى  ومل ي�رش هذا املدخل 
 gender املنهج االأدوار املتعددة التي تقوم بها املراأة؛ لذلكظهر منهج »النوع االجتماعي والتنمية
املدخل من  فينتقل هذا  لبع�س اجلوانب،   )WID( اإهمال كرد فعل على   and development - GAD

االهتمام باملراأة وحدها اإلى االهتمام بالعالقات بني املراأة والرجل، وحتليل االأ�سباب التي تكمن 
وراء حتديد االأدوار الثانوية والدنيا يف املجتمع دائمًا للمراأة مقارنة بالرجل، ليوؤكد على اأن الرتكيز 
على الن�ساء فقط يتجاهل امل�سكلة االأ�سا�سية وهي تلك التي تخ�س مكانتها املتدنية مقارنة بالرجل. 
وبرزت احلاجة اإلى ا�سرتاتيجيات بديلة تركز على عدد حمدد من امل�ساريع الهادفة اإلى متكني املراأة 
واملواجهة لنظم التمييز �سدها، كما ياأخذ املنهج بعني االعتبار االأدوار الثالثية للمراأة )االإجنابي 

واالإنتاجي واملجتمعي(. 

يعني  ال  معني  اإنتاجي  م�رشوع  باإن�ساء  املراأة  قيام  باأن  اخلالدية  ق�ساء  يف  يف  الباحثات  وتو�سلت 
ورعاية  املختلفة  املنزلية  باالأعمال  املتعلقة  االأخرى  باأدوارها  القيام  من  �ستعفى  اأنها  بال�رشورة 
غالبية  قيام  يف  الرئي�سي  ال�سبب  العامل  هذا  �سكل  طلباته.  على  والقيام  الزوج  وخدمة  االأوالد 
امل�ستفيدات باإن�ساء م�ساريعهن يف منازلهن حتى يتمكن من القيام باأدوارهن التقليدية يف االأ�رشة 
اأ�سبح  املرتديةـ  االقت�سادية  االأو�ساع  ونتيجة  فقط،  اأنه  اأكدن  كما  امل�رشوع.  ت�سغيل  اإلى جانب 
مقبوال للمراأة باأن ت�ستغل خارج البيت ولكن ب�رسط اأن ت�ستغل يف املجاالت التي تراعي »تركيبتها 

كاأنثى« )العواودة 2012 : 27(. 

امل�سوؤولة  و�سع  يف  نف�سها  الريفية  املراأة  جتد  الرجل،  لغياب  ونتيجة  ال�سبايحية  وادي  يف  اأما 
على حت�سني م�ستوى معي�سة اأفراد االأ�رشة، وبالتايل عليها اإدارة امل�ستغلة الفالحية العائلية واتخاذ 
قرارات يف الغر�س والقيام بن�ساطات قد تكون يف ال�سابق حكرا على الرجل )حلوا�س غربال 
و�سكري 2012 : 46(. لكن من منظور اآخر، تتوفر للمراأة فر�سة الإثبات ذاتها و قدرتها على نيابة 
الرجل. كما �ساعد املجمع الفالحي على حت�سني و�سع الن�ساء لي�س فقط من الناحية االقت�سادية، 
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واإمنا اأي�سا تعدى ذلك اإلى حت�سني اأو�ساعهن االجتماعية وتنمية قدراتهن الّذاتّية وذلك باالعتماد 
التفاعل واإحداث  اأنف�سهن والقدرة على  الثقة يف  اإلى منحهن  على ا�سرتاتيجّيات معينة هدفت 
تغرَي اجتماعي وثقايف يف جمتمعهن املحلي. مبعنى اآخر حاولت امل�ساريع التنموية حتقيق املناهج 

الثالث معًا.

ويف قرية ع�سرية ال�سمالية، ونتيجة الو�سع االجتماعي املعقد التي تعي�س يف ظله الن�ساء والرجال، 
تتحمل الن�ساء �سعوبات وعبء كبري مما يجعل التمكني االقت�سادي واالجتماعي للن�ساء معقدا. 
فمع ارتفاع حاالت الفقر والبطالة نتيجة اال�سطهاد املطبق من قبل االحتالل ال�سهيوين، ي�سبح 
من ال�سعب �سد حتى االحتياجات االأ�سا�سية. فم�ساريع التمكني االقت�سادي املعتمد على القرو�س 

ال�سغرية يف القرية اأدر دخال حمدودا واإنتاجا حمدودا وب�سيطا )كتاب والرياحي 2012(.

كما من املمكن القول اإن امل�ساريع التنموية ا�ستجابت اأي�سا، اإلى حد ما، لنهج GAD، حيث تطرق 
يف  التنموية  امل�ساريع  م�ساعدة  كيفية  حول  وا�سح  حتليل  اإلى  ال�سمالية  ع�سرية  قرية  يف  البحث 
م�ساركة الن�ساء الفعالة يف احلياة العامة، بحيث اأ�سبحن معروفات ب�سكل كبري يف القرية )كتاب 

والرياحي 2012(. 

الدول  املراأة وامل�ساواة بني اجلن�سني يف  »متكني  برنامج  االإمنائي  املتحدة  االأمم  برنامج  كما دعم 
العربية«، عرب تطبيق عدد من املحاور املختلفة والتي تت�سمن حقوق املراأة والتمكني االقت�سادي 
)كوثر(  والبحوث  للتدريب  العربية  املراأة  مركز  مع  بالتعاون  وذلك  والقانوين،  واالجتماعي 
والبحث  والتوثيق  التدريب  حقل  يف  العربية  املعارف  وراكم  يزال  وال  هامة  نتائج  حقق  الذي 
لدعم عملّية اإعداد ال�سيا�سيات مب�ساركة منظمات املجتمع املدين، وم�ساريع اأخرى حول و�سع 
املوازنات املراعية ملنظور النوع االجتماعي، باالإ�سافة اإلى العمل مع املجتمع املدين واحلكومات 

لتحديد الفر�س وتخ�سي�س املوارد املالّية لتمكني املراأة. 

كما اأطلق برنامج اإدارة احلكم يف الدول العربّية )POGAR( الذي مت دعمه من قبل برنامج االمم 
املتحدة االإمنائي، مبادرًة حول النوع االجتماعي واملواطنة لزيادة م�ساركة املراأة ال�سيا�سّية وتوعية 
الراأي العام ب�ساأن ممار�سات عدم امل�ساواة بني اجلن�سني الرا�سخة يف الت�رشيعات احلكومّية، وكان 

كوثر اأي�سا اأحد ال�رشكاء يف تنفيذه.
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 حتليـــل البحـــث با�ستخـــدام اأدوات النــوع الجتمــــاعي 

النوع الجتماعي وحتقيق الحتياجات العملية والحتياجات ال�سرتاتيجية 

ثم  التنمية،  الرجل واملراأة يف جمال  يتعلق بدور  للتحليل يف ما  النوع االجتماعي كاأداة  مت طرح 
يف  بالتنمية  املتعلقة  واملعايري  املوؤ�رشات  ال�ستقاق  مرجعًا  فاأ�سبح  امل�سطلح  هذا  ا�ستخدام  تطور 
مراحلها املختلفة : التخطيط والتنفيذ والتقييم، بعده مت عامليًا اعتبار النظرية القائمة على منظور 
النوع االجتماعي Gender Perspective باأنها الوعاء الذي ي�سم االأ�س�س واملعايري واملوؤ�رشات واالآليات 

املتعلقة بالعملية التنموية. 

يفقد  دورها  تفعيل  وبدون  املجتمع،  ن�سف  املراأة  اأن  اأ�سا�س  على  االجتماعي  النوع  يقوم  كما 
املجتمع ن�سف اإمكانياته وقواه، واأن تفعيل دور املراأة هو غاية وو�سيلة يف نف�س الوقت. فهو غاية 
ن�سف  من  اال�ستفادة  �سيتم  الأنه  الذات، وو�سيلة  بتحقيق  االإح�سا�س  امل�ساركة  املراأة  تعطي  الأنها 
قوى املجتمع ويتم بناء القرارات وال�سيا�سات بناءاً على قدرات اجلميع بحيث تعك�س اأولويات 

وم�سالح املجتمع ككل وال تقت�رش على م�سالح ن�سف املجتمع فقط.

وبالتايل  خمتلفة  اأدوار  والن�ساء  للرجال  اأن  مبداأ  من  االجتماعي  النوع  احتياجات  وتنطلق 
احتياجات خمتلفة، وتكون اهتمامات الرجال والن�ساء وم�ساحلهم نتيجة ملكانتهم االجتماعية. 
ومن خالل امل�ساريع التنموية، يتم اال�ستجابة لالحتياجات العملية على اأ�سا�س النوع االجتماعي

امل�سوؤوليات واالأعمال  التقليدية، و�سمن  باأدوراهم  االأفراد  قيام  لت�سهيل   Practical Gender Needs

االإ�سرتاتيجية  االحتياجات  حتقيق  يتم  كما  املجتمع،  قبل  من  عليها  واملعرتف  بها  يقومون  التي 
الت�رشيعية  التغريات  ت�سمل  والتي   Strategic Gender Needs االجتماعي  النوع  اأ�سا�س  على  القائمة 
املت�ساوية  الفر�س  باإتاحة  يتعلق  فيما  ومتكينها  الكاملة  امل�ساواة  حتقيق  ت�سمن  التي  وال�سيا�سية 
الحتياجات  اال�ستجابة  حتاول  التي  امل�ساريع  ت�سهم  اآخر،  مبعنى  باملوارد.  والتحكم  اإدارة  ليتم 
النوع االجتماعي اال�سرتاتيجي اإلى حت�سني و�سع املراأة ومكانتها يف املجتمع لتكون قادرة على 
اتخاذ القرار وبالتايل اأكرث فاعلية يف املجتمع. فتم حتقيق هذه االحتياجات �سمن مداخل للنوع 

االجتماعي تطورت عرب العقود.

نالحظ يف االأبحاث الثالث املتناولة، اأن امل�ساريع التنموية املوجهة للن�ساء �ساهمت يف االأ�سا�س 
االحتياجات  بع�س  تلبية  اإلى  التطرق  مع  للن�ساء  العملية  االحتياجات  تلبية  على  الرتكيز  يف 
تكاد  الن�ساء  متلكها  التي  التنموية  امل�ساريع  اأن  ورغم  ال�سمالية،  ع�سرية  قرية  ففي  اال�سرتاتيجية. 
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تكفي ل�سد االحتياجات اليومية االأ�سا�سية، واأحيانًا اأقل من ذلك، اإال اأن امل�ستفيدات اأبدين ر�سى 
كبري المتالكهن م�رشوعهن اخلا�س ب�سبب ما طراأ على حياتهن من تغيري نحو االأف�سل �سواء على 

�سعيد االأ�رشة اأو املجتمع )كتاب والرياحي 2012 (. 

كما مل مييز الفاعلون التنمويون بني التمكني االقت�سادي و�رشورة الق�ساء على التمييز �سد املراأة  
ت�سميم  التنمية  العاملون يف حقل  بالرجال. ويحاول  مقارنة  مرتبة دونية  الن�ساء يف  ي�سع  الذي 
م�ساريع تنموية تعمل على �سد االحتياجات العملية الرئي�سية للمراأة الريفية كمرحلة اأولى، و�سوال 
للتمكني  احلقيقي  االإطار  ت�سكيل  بذلك  ليتم  اأخرية،  كمرحلة  اال�سرتاتيجية  االحتياجات  اإلى 

االقت�سادي وال�سيا�سي. 

ومت النظر اإلى العوامل االقت�سادية على اأنها مدخل منا�سب وجيد يف العديد من احلاالت  املبحوثة 
الإحداث تغريات اجتماعية وحقوقية، ميكن روؤيتها وقيا�سها وت�ساهم ايجابيا يف تغري دور ومكانة  
الن�ساء داخل اأ�رشهن، اأو على االأقل ت�ساعد يف ذلك اإذا توفرت فيه �رشوطا مو�سوعية لال�ستدامة 

الأن التاأثري يتوقف عند توقف امل�رشوع.

ويف وادي ال�سبايحية، تطرق البحث اإلى حتليل دور املراأة يف اتخاذ القرارات قبل وبعد تاأ�سي�س 
من  االأ�رشة  اأفراد  �سلطة  اإلى  تخ�سع  قريب،  ل�سنني طويلة، وحتى وقت  كانت  فاالأ�رشة  املجمع. 
الذكور، وتفردهم يف اتخاذ القرار باعتبار االأب امل�سوؤول االأول عن العائلة واملهتم باإدارة �سوؤونها. 
واعتربت ا�ست�سارتها يف املجال اخلا�س لي�س حقًا، بل من باب »االإكرام واالإح�سان«. ومازال هذا 
اأ�سا�س االأ�رشة قائما، مع بع�س التغيري نتيجة  املوروث االجتماعي والثقايف الذي يعترب االأب هو 
اقتحام الن�ساء جمال العمل خارج املنزل، وبالتايل اندماجها اأكرث يف احلياة العامة. فاأ�سبح للن�ساء 
دور اأكرب يف اتخاذ القرارات املتعلقة باالأ�رشة. وغالبًا ما يزداد هذا الدور كلما ازداد دور املراأة يف 

تاأمني املورد االقت�سادي )حلوا�س غربال و�سكري 2012 : 34(. 

مداخـــــل النــــــوع الجتمـــــــاعي

قامت املوؤ�س�سات التنموية على اختالفها برتجمة املناهج التنموية اإلى مداخل وم�ساريع تنموية 
تطبيقية تطورت عرب العقود. واأفرز ذلك بروز مدخل الرفاه االجتماعي )Welfare( الذي ركز 

على تلبية االحتياجات العملية للن�ساء كونهن اأمهات وربات منزل، ثم مدخل مكافحة الفقر
)Anti-poverty( حيث ينظر اإلى الفقر كونه م�سكلة تنموية، وبالتايل يركز على تلبية االحتياجات 
املن�سفة  امل�ساواة  العدالة  الفقريات، ومدخل  الن�ساء  االإنتاج لدى  للن�ساء من خالل زيادة  العملية 
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للن�ساء  العدالة  حتقيق  اإلى  املدخل  هذا  في�سعى  املراأة،  تبعية  ق�سية  اإلى  تتطرق  والذي    )EQuity(
توؤدي  حتى  واإن�سافها  امل�ساركة  فر�س  نف�س  الن�ساء  اإعطاء  خالل  من  تتحقق  التنمية  اأن  ل�سمان 
اأدوارها الثالثة بنجاح. ي�ستجيب هذا املدخل لالحتياجات اال�سرتاتيجية للن�ساء فيكون يف بع�س 
االأحيان غري مرغوب بتطبيقه من قبل احلكومات، ذلك اأنه ينظر اإليه كتحد لل�سيا�سات واالأعراف. 
وظهر الحقًا اأي يف الثمانينات والت�سعينات مدخل الكفاءة )Efficiency( مرافقا لالأزمة االإقت�سادية 
اإعطاء املزيد من  التنمية من خالل  اإ�سهام املراأة يف عملية  اإ�سالح ومطالبة  وما خلفته من برامج 
اال�سرتاتيجية  االحتياجات  حتقيق  اإلى  بدوره  املدخل  هذا  وي�سعى  اخلدمات.  تقدمي  يف  اجلهد 
للمراأة، وبالتايل غري مرغوب به من قبل احلكومات الأنه يحاول تطوير البنى االجتماعية القائمة. 
التنمية. ظهر  املراأة يف  امل�ستعملة الإدماج  املناهج  اأحدث   )Empowerment( التمكني  ويعد مدخل 
يف نهاية الثمانينات، ويعترب االأكرث املناهج تداواًل ذلك اأنه يعرتف باملراأة كعن�رش فاعل يف التنمية، 
اإلى الق�ساء على كل مظاهر التمييز �سدها وي�ستجيب بالتايل لتلبية االحتياجات  وبالتايل ي�سعى 
اال�سرتاتيجية للمراأة، لذلك ال يلقى هو االآخر الكثري من الرواج من قبل احلكومات واملخططني 

التقليديني.

وتنّفذ  تخّطط  اّلتي  والعملّيات  وامل�رشوعات  الربامج  جممل  يف  الريفية  التنمية  مداخل  وتظهر 
املمكنة  احلدود  اأق�سى  اإلى  وتنميتها  املتاحة  املحّلية  املوارد  وتوظيف  اجتماعي  تغرّي  الإحداث 
هذا  ومن   .)2005 )بوطالب  احلكومي  واملجهود  املحّلي  املجهود  بني  الّتكامل  على  باالعتماد 
املنطلق، اأوليت الّتنمية الّريفّية اأهمّية كربى باعتبارها عملّية خمّططة لتطوير املجتمع املحّلي مبختلف 
عنا�رشه وقطاعاته عن طريق تو�سيع امل�ساركة لدى اأفراده، وذلك بالّتعاون مع االأجهزة املتدّخلة 
االأفراد، والق�ساء  لكافة  الرفاه االجتماعي  اإلى حتقيق  ا�سرتاتيجية تهدف  الّريف، وباعتبارها  يف 
على الفقر وحتقيق العدالة وامل�ساواة والكفاءة، ومتكني االأفراد حتى يتمكنوا من حتقيق م�ستوى 
اأف�سل للعي�س يف املناطق الّريفّية، عالوة على �سعيها اإلى حتقيق تغيريات فكريّة و �سلوكّية و مادّية 

يف املجتمع الّريفي.

وب�سكل عام، ويف الدرا�سات الثالث املنجزة، نالحظ اأن امل�ساريع التنموية ذات الطابع االقت�سادي 
قد تنوعت، اإال اأنها مع ذلك بقيت �سمن خربة الن�ساء وامتدادا لعملها املنزيل. ففي غالب االأحيان 
فيها  التي و�سعت  التقليدية  االأدوار  الن�ساء من  اإخراج  اأ�سا�سا  امل�ساريع  تلك  الهدف من  مل يكن 
طوال ال�سنوات املا�سية، وبالتايل درجت امل�ساريع على بع�س االأعمال التي تقوم بها الن�ساء عادة. 
ويف اأغلب االأوقات، مت اختيار امل�ساريع من قبل املوؤ�س�سات املنفذة للم�ساريع والن�ساء امل�ستفيدات 
بحيث يتجننب املجازفة. ففي قرية ع�سرية ال�سمالية، درجت امل�ساريع على بع�س االأعمال التي 
تقوم بها الن�ساء عادة حيث اأن املوؤ�س�سات املنفذة للم�ساريع التنموية اختارت اآلية م�ساركة الن�ساء 
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يف حتديد امل�ساريع، والن�ساء بدورهن اخرتن امل�ساريع التي من �سمن عملهن، وذلك لعدم الرغبة 
يف املجازفة يف م�ساريع ال ميتلكن خربة فيها، ذلك اأن الهدف االأ�سا�سي من امل�ساريع كان تخفيف 

الفقر ولي�س الق�ساء عليه )كتاب والرياحي 2012 : 15( 

الت�سخيــ�س والتحليــــل على اأ�ســـا�س النــوع الجتمــــــاعي

يت�سمن ت�سخي�س اأهم امل�ساكل املطروحة بالن�سبة اإلى املراأة وق�سايا النوع االجتماعي معرفة كيف 
يتم توزيع االأدوار وبالتايل معرفة من الذي يعمل من اأفراد االأ�رشة؟ وما هو نوع العمل ومتى؟ واأين 
انتظامية لتفح�س االأدوار  النوع االجتماعي بطريقة  يتم حتليل  الت�سخي�س،  ومع من؟ وبناء على 
وامل�سوؤوليات لكل من املراأة والرجل يف املجتمع، واحل�سول على والتحكم يف املوارد والفوائد 
التي مت جنيها نتيجة لذلك. كما يتم الو�سول اإلى معرفة من الذي يح�سل على املوارد ويتحكم 
بها عند طرح االأ�سئلة التالية : من الذي ي�ستعمل ماذا؟  ومن الذي يقرر ما الذي �سيتم ا�ستعماله؟ 

وما هو م�ستعمل وكيف؟ 

وي�ساعد »منظار« النوع االجتماعي يف فهم الفوارق والفجوات املوجودة بني الن�ساء والرجال 
الن�ساء والرجال. ويهتم التحليل  التنمية ب�سكل خمتلف على كل من  ومعرفة كيف توؤثر م�ساريع 
االجتماعي باالأفعال والظواهر التي تنتج عن العالقات املتبادلة بني اأفراد املجتمع بدرا�سة �ساملة 
تربز التغريات والتحوالت االإجتماعية التي تطراأ على جمتمع نتيجة تاأثري امل�ساريع التنموية، وبالتايل 
التطور الذي يطراأ على العالقات االجتماعية. وب�سكل عام يهدف ا�ستخدام اأدوات حتليل النوع 

االجتماعي اإلى :

• ت�سييق الفجوة بني الرجال والن�ساء بالن�سبة اإلى تلبية احتياجاتهم العملية واال�سرتاتيجية.	
• جماالت 	 كافة  يف  والرجل  املراأة  بني  امل�ساواة  لتحقيق  ال�سبل  اأف�سل  اإلى  الو�سول 

احلياة، وبالتايل امل�ساركة املت�ساوية يف اتخاذ القرارات اخلا�سة باحلياة الفردية واحلياة 
االجتماعية.

• تو�سيع الفر�س واختيارات الرجال والن�ساء ب�سفة مت�ساوية يف جميع جماالت التمكني 	
: التعليمي، واملعلوماتي االقت�سادي، القانوين، ال�سيا�سي االجتماعي، وال�سحة ب�سكل 

عام، وال�سحة االإجنابية ب�سكل خا�س. 
• اإزالة العوائق التي تعرت�س متتع املراأة بالفر�س واملوارد وم�ساهمتها ب�سفة مت�ساوية مع 	

الرجل يف التنمية.
• توفري االأدوات واالآليات ومراقبة تنفيذها لتحقيق هذه االأهداف.	



فمن خالل املقابالت التي اأجريت مع كل من الن�ساء والرجال يف احلاالت الثالث، تبني اأنه، ويف 
بع�س االأحيان تكون نظرة الن�ساء خمتلفة عن نظرة الرجال يف تقييمهن وتوقعاتهن لتحقيق امل�ساريع 
التنموية الأهدافها. وترى ال�سيدات يف قرية ع�سرية ال�سمالية اأن و�سعهن قد تغري لالأح�سن لت�سبح 
الن�ساء اأكرث اإيجابية، وذلك نتيجة التفاعل مع املوؤ�س�سات املحلية واإحداث التغريات االجتماعية 
واحلقوقية التي ميكن روؤيتها وقيا�سها، بينما اأبدى الرجال العديد من االنتقادات ب�سبب حمدودية 

الدخل الذي توفره امل�ساريع االقت�سادية وعدم تنوعها )كتاب والرياحي 2012(.

بني  العالقة  �سكل  تغيري يف  االجتماعي  النوع  اأ�سا�س  التحليل على  اأظهر  ال�سباحية،  وادي  ويف 
اإلى اخلارج  اأفقّية وخروج املراأة من الّداخل والرتيب  اإلى اأخرى  املراأة والرجل من عالقة فوقية 
دورا  املراأة  تلعب  اأن  يقر  الذي  ذلك  واقع خمالف  »الّرجويل«  املجتمع  ذلك  وقبول  واملختلف، 
املنزلّية )حلوا�س غربال  اأعماله اخلارجّية مقابل م�ساركتها االأعمال  الّرجل  اقت�ساديا واأن تقا�سم 

و�سكري 2012 : 46(.   

اأما يف ق�ساء اخلالدية، فقد مت تناول الدور الذي لعبه امل�رشوع يف متكني املراأة اجتماعيًا وحتليله 
من خالل اال�ستناد اإلى مقاربة العدالة االإن�ساف. فلي�س املطلوب اأن تقوم املراأة باأدوارها املعهودة 
فقط، ولي�س املطلوب هنا اأن تقوم املراأة مبا ميكنها من اأدوار فقط، بل اإن املطلوب مي�سي اأن تقوم 
اإلى  من�سفة  باأدوار  تقوم  واأن  الرجل،  بها  يقوم  التي  االأدوار  تلك  اإلى جانب  فعالة  باأدوار  املراأة 

جانب هذا الرجل واأن تكون را�سية عن هذه االأدوار )العواودة 2012 : 40(.

موؤ�ســرات النـــوع الجتمـــاعي املعتمـــدة يف البحــــث

كما ذكر �سابقًا، ومن اأجل حتقيق اأهداف الدرا�سة، مت اعتماد مقاربة »النوع االجتماعي« كاإطار 
وبالتايل  املقدمة،  التنموية  باخلدمات  انتفاعها  على  ذلك  واأثر  الريفية  املراأة  واقع  وفهم  لتحليل 
اندماجها االقت�سادي واالجتماعي با�ستخدام اأ�سلوبي البحث : النوعي والكمي م�ساهمًة يف اإثراء 
عملية حتليل واقع التمكني االقت�سادي للمراأة الريفية يف ق�ساء اخلالدية من حيث البيانات الكمية 

واملعلومات النوعية على النحو االآتي :

البحث النوعي Qualitative مت ا�ستخدامه لغايات الك�سف عن اخل�سائ�س االجتماعية واالقت�سادية 
والدميوغرافية للمراأة الريفية يف املناطق الثالث، وحتليل عملية التمكني االقت�سادي من منظور 
النوع االجتماعي لتو�سيح قدرة املراأة على احل�سول على املوارد وال�سيطرة عليها. كما ميكن 
وتوزيع  االجتماعية  العالقات  بحث  من  االجتماعي  النوع  مقاربة  باعتماد  النوعي  البحث 
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االأدوار وال�سيطرة عليها والقيام بخيارات واتخاذ قرارات واعية، و�سنع القرار وعالقة املراأة 
التمكني  عملية  اأمام  والعراقيل  التحديات  على  تعرف  اإلى  و�سوال  املدين  املجتمع  مبوؤ�س�سات 

االقت�سادي للمراأة يف الريف.

على  البحث  اي�سًا  اعتمد  موؤ�رشات،  من  اأعاله  ذكر  ما  اإلى  واإ�سافة  ال�سمالية،  قرية ع�سرية  ويف 
موؤ�رشات الدخل املادي للن�ساء ومدى حتكم الن�ساء يف الدخل وال�سيطرة عليه كاإحدى املوؤ�رشات 
واالآليات للتمكني االقت�سادي، ومن ثم عالقة هذا املوؤ�رش يف تفعيل دورها االجتماعي وال�سيا�سي. 
ويف وادي ال�سباحية، متت اأي�سًا االإ�سارة اإلى تاأثري امل�رشوع على بناء الهوية، والعالقة باملوؤ�س�سات 

بني االنتماء والنزاع )كتاب والرياحي 2012(. 

اجلرية،  الت�سامن،  حماور  على  اأعاله،  املوؤ�رسات  اإلى  اإ�سافة  اخلالدية،  قرية  يف  الرتكيز  مت  كما 
العالقات داخل اجلماعة، امل�ساعدة، الدعم للجريان؛ والعالقة باملوؤ�س�سات مبا يف ذلك احل�سور 

والثقة وال�سعور باال�ستبعاد. 

كما مت ا�ستخدام البحث الكمي Quantitative لتحليل ال�سياق العام للمناطق قيد البحث، من خالل 
ملجتمع  والدميوغرايف  واالجتماعي  االقت�سادي  بالواقع  اخلا�سة  اجلداول  من  جمموعة  توظيف 
حول  دقيق  ب�سكل  املعطيات  ح�رش  ال�سبايحية  وادي  يف  الكمية  املقاربة  متثلت  كما  الدرا�سة. 
املحاور االأ�سا�سية التالية : الظروف املادية التي تعي�سها املراأة الريفية يف امل�ستغلة الفالحية العائلية، 
يف املنزل وخارج املنزل مع الرتكيز على اجلوانب املعي�سية ) تغذية، نظافة و �سيانة، نقل ، املرافق 
املنزلية( عالوة على اأهم �سمات امل�ستغلة الفالحية. تدعم اجلداول املعتمدة يف املنهج الكمي فهم 

الو�سع الراهن. 

وتقوم املوؤ�رشات بقيا�س فجوة النوع االجتماعي انطالقا من اأّن التحّيز القائم على اأ�سا�س النوع 
االجتماعي يوؤّثر �سلبًا على ال�سوق العاملية، واأن امل�ساركة الكاملة للمراأة يف املجتمع ال غنًى عنها، 
وبالتايل يجب متكينها وااللتزام بامل�ساواة القائمة على اأ�سا�س النوع االجتماعي من اأجل التغّلب 
االقت�سادّية واالجتماعّية  املجاالت  املعنيني يف خمتلف  ت�سجيع  يتطّلب  الفجوة. وهذا  تلك  على 
نواحي  وم�ساهمتها يف جميع  القرار،  �سنع  عملّيات  املراأة يف  م�ساركة  م�ساندة  اإلى  وال�سيا�سّية 
واملوارد  االمكانيات  �سمن  املحققة،  النمو  معدالت  يقي�س  حتى  عد،  ال�سُّ كافة  وعلى  املجتمع 

   .)GGGI 2010()9( املتاحة، وبالتايل وتدريجيًا يتم ردم فجوة النوع االجتماعي ب�سكل نهائي
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9 -   التقرير العالمي لفجوة النوع االجتماعي Gender Global Gap Index، الصادر سنوياً عن المنتدى االقتصادي العالمي World Economic Forum، يلقيل 
      الضوء على فجوة النوع االجتماعي في 4 مجاالت أساسية هي: الفرص والمشاركة في االقتصاد، التحصيل العلمي، الصّحة والحياة، والتمكين السياسي.



فجــــوات النـــــوع الجتمـــــــاعي  

اإّن فجوة النوع االجتماعي هي ظاهرة عدم امل�ساواة بني املراأة والرجل، والتي ن�ساأت عرب الزمن 
وتقاليدها  وعاداتها  وقومّيتها  ودياناتها  ومعتقداتها  العامل  دول  معظم  لثقافات  نتيجًة  وتبلورت 
النوع  على  ال�سوء  ليلقي  االجتماعي  النوع  فجوات  موؤ�رش  اعتماد  ومت  العوامل.  من  وغريها 
االجتماعي من خالل بيانات جمموعة املتغريات امل�ستخدمة يف جمال التنمية واإبراز حجم الفوارق 
بني املراأة والرجل على جميع امل�ستويات )احل�سول علي املوارد / القدرة على الت�رشف يف املوارد 
اأو  املادي  العنف  ذلك  يف  )مبا  املراأة  �سد  والعنف  النوعي  للتمييز  نتيجة  تن�ساأ  والتي  املنافع(  و 
اآثار �سلبية على عملية التنمية تت�سح جليا يف جماالت )ال�سحة والتعليم  االقت�سادي(، مما يخلف 

والعمل وامل�ساركة ال�سيا�سية(. وتنق�سم فجوات النوع االجتماعي اإلى :

• منها 	 عدة  جماالت  يف  واالإناث  الذكور  من  لكل  املتاحة  االإح�سائيات   : كمية  فجوات 

التعليم والعمل والدخل وامللكية وامل�ساركة ال�سيا�سية واالجتماعية... اإلخ.

• يف 	 االجتماعي  النوع  ح�سب  القوانني  اختالف  مثل  االإح�سائية  غري   : نوعية  فجوات 

املعا�سات  قوانني  اجلن�سية،  قوانني  ال�سخ�سية،  االأحوال  قوانني  مثل  عدة  جماالت 
وال�رشائب وحتى يف القوانني اجلنائية.   

وترجع فجوات النوع اإلى املعاملة التمييزية لالأفراد ح�سب اجلن�س، اأي معاملة الن�ساء بطريقة خمتلفة 
الوالدة،  منذ  التمييزية  املعاملة  تلك  تبداأ  ما  غالبًا  العربية،  املجتمعات  الرجال. ويف  معاملة  عن 
حيث ي�سود يف جمتمعاتنا معيار تف�سيل الذكور على االإناث، مما يوؤدي اإلى احليلولة بني الن�ساء وبني 

احل�سول على املوارد واملنافع و اخلدمات.  

فعلى �سبيل املثال، تعاين معظم الن�ساء املبحوثات من الفقر وقلة التعليم وقلة املهارات املكت�سبة، 
كانت  ولو  عليها، حتى  املعرو�سة  ال�سغرية  للقرو�س  املانحة  امل�ساريع  لقبول  ا�سطررن  وبالتايل 
تلك امل�ساريع خارج نطاق املنزل مما يزيد من االأعباء عليها. فامل�رشوع لن يوؤدي اإلى اإعادة النظر يف 
توزيع العمل القائم على اأ�سا�س النوع االجتماعي، بل، بالعك�س قد يعززه )ال�سلح 2001(. وتقبل 
املراأة بكل هذا من اأجل اخلروج من دائرة الفقر الذي ال يوؤثر فقط عليها ولكن على اأطفالها اأي�سا.  

فالهدف هو اإغالق الفجوة ولي�س تف�سيل جن�س على اآخر.
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كما اأن االح�سائيات الر�سمية غالبًا ما تهمل التحليل النوعي لواقع عمل املراأة الريفية يف الزراعة 
لتف�سري التحليل الكمي التي مت التو�سل اإليه. فعلى �سبيل املثال، ورغم اأن م�ساركة املراأة الريفية يف 
�سوق العمل تعترب االأعلى بنظرياتها يف احل�رش واملخيمات والتي بلغت 17 % ح�سب جهاز االإح�ساء 
املركزي الفل�سطيني والن�سبة االأكرب منهن يعملن يف جمال الزراعة، اإال اأن تلك االإح�سائيات واإن 
تعترب اإيجابية من ناحية كمية، اإال اأنها ال تعطى �سورة كافية عن ظروف العمل نف�سها، حيث تعمل 
بع�س الفالحات الفل�سطينيات يف �سمال ال�سفة الغربية يف املزارع املجاورة باأجر يومي ال يزيد 

عن اخلم�سة دوالرات مقابل ظروف عمل �سعبة، و�ساعات عمل طويلة.
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   النـــوع الجتمــاعي والقت�ســاد

خ�سائ�س التنمية الناجحة

اأثبتت الّدرا�سات يف اإطار الّتنّوع االجتماعي والّتنمية؛ اأّنه لتحقيق الّتنمية وجب اأن تعتمد على 
اأهمّية امل�ساركة االجتماعية يف  امل�ساهمة واملبادرة الّذاتّية لالأفراد رجااًل ون�ساًءا، وبالّتايل تّت�سح 
العملّية الّتنموّية والّدور اّلذي ميكن اأن يلعبه العمل اجلمعّياتي. ومن هذا املنطلق، اأوليت الّتنمية 
الّريفّية اأهمّية كربى باعتبارها عملّية خمّططة لتطوير املجتمع املحّلي مبختلف عنا�رشه وقطاعاته عن 
طريق تو�سيع امل�ساركة لدى اأفراده، وذلك بالّتعاون مع االأجهزة املتدّخلة يف الّريف، و باعتبارها 
ا�سرتاتيجية تهدف للق�ساء على الفقر وحتقيق م�ستوى اأف�سل للعي�س يف املناطق الّريفّية واإلى حتقيق 

تغيريات فكرّية و�سلوكّية وماديّة يف املجتمع الّريفي.

اّلتي  والعملّيات  الربامج وامل�رشوعات  الّراهنة جممل  ا�ستخداماته  الّريفّية يف  الّتنمية  يق�سد مبفهوم 
تخّطط وتنّفذ الإحداث تغرّي اجتماعي وتوظيف املوارد املحّلية املتاحة وتنميتها اإلى اأق�سى احلدود 
املحّلّية  الّتنمية  وتقوم  واملجهود احلكومي.  املحّلي  املجهود  بني  الّتكامل  باالعتماد على  املمكنة 
العاّم و اخلا�ّس واملجتمع املدين واملواطن وت�ستعمل  »امل�ساركة« بني كّل من القطاعني  على مبداأ 
جميع املجاالت االقت�سادية واالجتماعية والّثقافّية والبيئّية. )حلوا�س غربال و�سكري 2012 : 14(،

وب�سكل عام، ولكي تعترب التنمية ناجحة يف حتقيقها للتمكني االقت�سادي للمراأة الريفية، تو�سل 
: )UNIFEM 2005( الباحثون العاملون يف جمال التنمية اأنه يجب اأن تت�سم باخل�سائ�س التالية

• امل�ساركة الفاعلة للرجال والن�ساء معا ك�رشكاء يف بلورة وتطوير �سيا�سات وبرامج التنمية. 	
• االإقرار باأهمية اجلن�سني يف امل�ساهمة يف التنمية والتاأكيد على توزيع املوارد والفر�س 	

والفوائد بالت�ساوي بني اجلن�سني.
• امل�سوؤولية امل�سرتكة من قبل املجتمع يف ت�سميم وتنفيذ برامج التنمية، وا�سرتاك املخططني 	

واملنفذين وامل�ستفيدين يف اتخاذ القرارات املتعلقة بامل�رشوع التنموي.
• تنمية املوارد الب�رشية الالزمة ال�ستمرار عملية التنمية وتوفري االأدوات الالزمة املالية والب�رشية 	

ل�سمان ا�ستمرار امل�رشوع التنموي،،دعم القيادات الر�سمية واالأهلية للم�رشوع التنموي.
• احلد االأدنى من التكوين املعريف، الأن �سعف الّتكوين املعريّف وندرته يوؤدي اإلى عرقلة 	

امل�سار التنموّي وباّلتايل احلد من قدرة اندماج املراأة يف جمالها الّريفّي.
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• �سمان االإنتاجية والتي تتحقق عند توفري الظروف املالئمة للب�رش حتى يتمكنوا من رفع 	
اإنتاجيتهم باإ�رشاكهم م�ساركة فاعلة يف عملية توليد الدخل ويف العمالة باأجر. واليكون 

عن�رش النمو االقت�سادي هذا، اإال منوذجًا من مناذج التنمية الب�رشية.
• �سمان االإن�ساف اأو العدالة االجتماعية وت�ساوي الب�رش يف احل�سول على نف�س الفر�س. 	

املجتمع  اعتبار جميع مكونات  التي حتول دون  ولتحقيق ذلك، البد من رفع احلواجز 
وخمتلف الفر�س املوؤدية اإلى التنمية، االقت�سادية منها واالجتماعية وال�سيا�سية والثقافية،

• عن 	 التغا�سي  دون  التنمية  فر�س  على  االأفراد  ح�سول  ت�سمل  والتي  اال�ستدامة  �سمان 
االأجيال املقبلة. وهذا يعني �رشورة االأخذ مببداأ الت�سامن بني االأجيال عند ر�سم ال�سيا�سات 
تعزيز  خالل  من  ال�سامل  مفهومها  يف  التنمية  ماأ�س�سة  بالتايل  يحتم  ما  وهو  التنموية. 

املوؤ�س�سات احلكومية وغري احلكومية مبا يجعلها ت�ساهم يف دميومة التنمية.
• التمكني ويتحقق ذلك عندما تكون التنمية نابعة من االأفراد ال من اأجلهم فح�سب. وهو 	

ما يحتم م�ساركتهم م�ساركة تامة يف �سنع القرارات وال�سيا�سات املتعلقة بحياتهم ويف 
على  االأفراد  قدرات  تعزيز  من  بد  فال  النجاح،  امل�ساركة  لتلك  ن�سمن  وحتى  تنفيذها. 

خمتلف امل�ستويات واملجاالت بهدف �سيطرة كل فرد من املجتمع على م�سريه.
• توفري �رسوط مو�سوعية ال�ستدامة امل�ساريع التنموية، بحيث ال يتوقف التاأثري عند توقف امل�رسوع.	

التغيري املن�سود من امل�ساريع التنموية

العديد من  ب�سفة وا�سحة على  انعك�ست  التغيري  الديناميكية يف  اأن  اإليه، يظهر  االإ�سارة  �سبق  مما 
امل�ستويات اأهمها :

• الريفي، 	 املجال  داخل  الزوج(  )خا�سة  بالرجل  تربطها  التي  اجلندريّة  العالقة  نوعية 
اإطار البحث، وانعكا�سها يف تغيري ور�سم �سورة جديدة المراأة ريفية »م�ساركة« داخل 

اأ�رشتها وجمتمعها
• مدى ثقة املراأة الريفية بنف�سها وقدرتها وتنمية ح�س املبادرة لديها، وانعكا�س ذلك على 	

مدى احرتام اأفراد العائلة، خا�سة الذكور، لها

االجتماعي.  مبحيطها  املراأة  عالقة  هو  الثالث  االأبحاث  خالل  من  ظهر  الذي  االأبرز  فالّتغيري 
االأفقّية،  العالقة  نحو  تتجه  اأخرى  اإلى  فوقّية  عالقة  من  والّرجل  املراأة  بني  العالقة  �سكل  فتغيري 
وقبول املجتمع، خا�سة الذكور فيه، واقع اأن تلعب املراأة دورا اقت�ساديا واأن تقا�سم الّرجل اأعماله 
اخلارجّية مقابل م�ساركتها االأعمال املنزلّية واأن ينعك�س ذلك على العالقة بني الرجل واملراأة، هو 

التغيري املالحظ و/اأو املن�سود. 
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كما اأنه ورغم ب�ساطته اإاّل اأّن الّتقّدم والّتطّور يف م�ستوى العالقات بني الّزوجني وم�ساركة املراأة يف 
�سنع القرار يف بع�س االأمور، يح�سب للمراأة الأّنها مل تكن قادرة يف وقت لي�س ببعيد، حّتى على 
ة كاختيار  اأو اتخاذ قرارات فيما يتعّلق ب�سوؤونها اخلا�سّ الّداخلّية لالأ�رشة  ال�ّسوؤون  اإبداء راأيها يف 

الّزوج اأو العمل.

ثقافة  اأي  الريفية  للمنطقة  الر�سمية  الثقافة  املراأة  جت�سد  ظاهريا  اأن  ورغم  ال�سباحية،  وادي  ففي 
بني  العالقة  تبدو  االأ�رشة  اإطار  ففي  النووية.  االأ�رشة  داخل  احلقيقة خمتلفة  اأن  الذكور، غري  هيمنة 
الرجل واملراأة اأكرث ان�سجاما وتت�سم بالتعاون احلقيقي بني الزوجني والذي تفر�سه اخل�سا�سة التي 
تعي�سها اأغلب العائالت. وبالتايل، فاإن الن�ساء متكن من »التاأرجح« بني الثقافة الر�سمية و الثقافة 

غري الر�سمية، من اأجل التو�سل اإلى هوية مزدوجة )حلوا�س غربال و�سكري 2012 : 47(.

هويتها،  بناء  م�ستوى  على  الريفية  املراأة  حياة  يف  ملمو�سا  حتوال  التنموية  امل�ساريع  خلقت  كما 
حيث تربز للمراأة الريفية مراجع جديدة لهويتها. ففي وادي ال�سبايحية، على �سبيل املثال، مل تعد 
تعرف املراأة الريفية بوادي ال�سبايحية بنف�سها من خالل زوجها واأبنائها من الذكور، بل من خالل 

م�رشوعها  واإجنازاتها و تطويرها لذاتها )حلوا�س غربال و�سكري 2012 : 47(.

ويف قرية اخلالدية، لعب امل�رشوع املن�ساأ من قبل ال�سيدات املبحوثات يف الدرا�سة احلالية دوراً يف 
القيام  تركز يف غالبيته على  املوجود يف حياتها، والذي  الفراغ  الريفية من وقت  املراأة  ا�ستفادة 
اليومية لدى املبحوثات وحتويل  الروتني  البيت بحيث �ساهم هذا امل�رشوع يف ك�رش حالة  باأمور 

اأوقات الفراغ لديها اإلى اأوقات مفيدة ومثمرة )العواودة 2012 : 34(.

الغالب يف تلك  الن�ساء اقت�ساديا، يجري العمل يف  التي ت�ستهدف متكني  التنموية  ويف امل�ساريع 
امل�ساريع متا�سيا مع خرباتها ال�سابقة والتي يرى فيها بع�س الباحثني اأنها يف الكثري منها ت�سكل اإعادة 
اإنتاج ال�سورة النمطية للن�ساء والتي يتم حتديد دورها يف جماالت تقليدية معينة كم�ساريع �سناعة 
االألب�سة، اأو االأغذية اأو االأعمال اليدوية... ذلك اأنها تن�سجم مع الدور االإجنابي النمطي التي تقوم 
به املراأة يف املنزل. وهي ن�ساطات ال حتتاج اإلى مهارات جديدة اأو مل�ستوى تعليمي عايل. فمع 
اأنها ميكن اأن حتمل بع�س النجاح االقت�سادي، لكنها لن حتمل مقومات التغيري االإيجابي لالأدوار 
االجتماعية... الأنها تعيد تق�سيم العمل اجلن�سي التقليدي املفرو�س عليها يف العائلة واالأعم يف 
املجتمع/الدولة. وميكن اال�ستنتاج من ذلك اأن م�ساهمة املراأة يف �سوق العمل مل تنعك�س اإيجابيا 

يف تغري وعي املراأة  بذاتها، اأو اإحداث تغري يف وعي املجتمع اجتاهها. 
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التمكني القت�سادي للمراأة الريفية

ال يقت�رش التمكني االقت�سادي للمراأة على جمرد ح�سولها على املورد االقت�سادي، بل يتعدى ذلك 
اإلى قدرة املراأة يف احل�سول على املوارد وال�سيطرة عليها واإتاحة اخليارات اأمامها التخاذ قرارات 
واعية والتاأثري على التغريات التي تطراأ على امل�ستوى املحلي واالأ�رشي والوطني )بن حديد 2010(. 

ولل�رشورة املنهجية لالأبحاث الثالث، مت اعتماد التعريف التايل ملفهوم التمكني وهو« قدرة املراأة 
للو�سول اإلى املوارد وال�سيطرة عليها، والقيام باختيارات واتخاذ القرارات عن دراية، للتاأثري يف 
املفهوم  اإطار  من  تكون جزءا  وبذلك  والوطني''،   املحلي  واملجتمعي  واالأ�رشي  اخلا�س  الف�ساء 
العملي للتمكني االقت�سادي للمراأة املطور والذي مت االتفاق عليه من قبل جميع ال�رشكاء االأ�سا�سيني 

يف امل�رشوع �سواء يف تون�س واالأردن ولبنان وفل�سطني. 

ويرتك اإعطاء املراأة فر�س اقت�سادية وبناء قدراتها والبدء مب�ساريع مولدة للدخل اآثارا اإيجابية، لي�س 
من الناحية املادية فقط، بل ومن الناحية االجتماعية اأي�سا. وتتمثل هذه االآثار االإيجابية التي حتققت 
للمراأة، كما اأكدت على ذلك املبحوثات يف قرية اخلالدية، يف اأنهن اأ�سبحن يتمتعن باجلراأة وقوة 
ال�سخ�سية والقدرة على التو�سل مع االآخرين و�ساعد يف بناء ذاتها وكينونتها، وحظيت باهتمام 
وتقدير الذكور يف اأ�رشتها خا�سة زوجها، وعدل كثريا من طريقة تعامل اأزواجهن ونظرة االأ�رشة 
اأكرب  وم�ساعدة  اأ�رشي  متا�سك  يف  ومتثل  العائلة  على  اإيجابي  اأثر  برز  كما  االجتماعي.  واملحيط 

)العواودة 2012 : 35(. 

التي  االأن�سطة  �سائدة الأن  النمطية  مازالت  امل�ساريع،  بف�سل هذه  التي مت حتقيقها  ورغم اخلطوات 
تقوم بها املراأة هي اأن�سطة تقليدية واأن »عملية اإدماج املراأة يف عملية التنمية مل ت�سهم يف نقل املراأة 
من حماور ال�سورة النمطية املحاطة بها اإمنا اأ�سافت على عاتقها عبئا جديدا متثل بامل�رسوع واالإنتاج 
والبيع اإلى جانب االأدوار التقليدية املعتادة واملتوقعة منها يف البيت«. كما اأنه مازال ينظر اإلى خروج 
املراأة اإلى العمل على اأنه حالة موؤقتة مرتبطة باحلاجة اإلى توفري م�سدر دخل. وبالتايل، فاإن مفهوم 
متكني املراأة من خالل عملها كاأحد حماور عملية التمكني االقت�سادي مبفهومها ال�سامل هو مفهوم 
مفرغ يف جوفه لدى املراأة الريفية يف ق�ساء اخلالدية وم�رسوط مبدى انعكا�س هذا التمكني على اأ�رسة 

واأبناء واإخوة هذه املراأة بالدرجة االأولى ودميومة وا�ستدامة امل�رشوع )العواودة 2012 : 36(.

ويف وادي ال�سبايحية يف تون�س، حتقق الهدف من ت�سجيع الن�ساء واإقناعهن على االقرتا�س واإقامة 
كما  ال�ساملة.  التنمية  عملية  وامل�ساهمة يف  املجتمع  يندجمن يف  بجعلهن  وذلك  �سغرية  م�ساريع 
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م�ساريعهن،  بعث  قبل  واإر�سادهن  الن�ساء  تكوين  الفالحية على  للتنمية  الن�سائي  املجمع  يحر�س 
اأن نوعية امل�ساريع املتاحة ذات طابع فالحي، تربية حيوانات واإعداد االأطعمة، وال ميكنهن  اإال 

اال�ستثمار يف جماالت اقت�سادية اأخرى )حلوا�س غربال و�سكري 2012 : 32(.

 كما يلعب املجمع الن�سائي للتنمية الفالحية دورا هاما يف عملية التمكني الن�سائي وتكوين الن�ساء 
ال�سبايحية على و�سائل  الريفية يف منطقة وادي  املراأة  اعتمدت متكني  اإذ  قبل بعث م�ساريعهن، 
متعددة ال تعمل فقط على حت�سني اأو�ساع املراأة االقت�سادية، واإمنا ت�سعى كذلك اإلى حت�سني اأو�ساعها 
االجتماعية وتنمية قدراتها الّذاتّية وذلك من خالل اعتماد ا�سرتاتيجّيات، واإن تبدو ب�سيطة، اإاّل 
اأّنها على قدر من االأهمّية حيث �ساهمت يف متكني املراأة اقت�ساديا واجتماعيا، ويف تنمية قدراتها 
اإحداث تغرّي اجتماعي وثقايف  ة يف  الفعل وخا�سّ الّثقة يف نف�سها والقدرة على  الّذاتّية ومنحها 
غرى وتقدمي بع�س  يف املجتمع املحّلي بهذه املنطقة. وتتمّثل هذه الّطرق يف اإ�سناد القرو�س ال�سّ
امل�ساعدات؛ توفري مورد رزق لبع�س الّن�ساء؛ الّتكوين واالإر�ساد؛ والّتوعية والّتح�سي�س )حلوا�س 

غربال و�سكري 2012 : 48(.

موؤقته  حالة  اأنه  على  العمل  اإلى  املراأة  خروج  اإلى  ينظر  الرجل  يزال  ال  اخلالدية،  ق�ساء  ويف 
مرتبطة بحاجته اإلى توفري م�سدر دخل، اإال اأنه ومن جهة اأخرى حظيت الن�ساء اللواتي �ساهمن 
يف االإنفاق على االأ�رشة اإلى جانب زوجها اأو الذكور يف اأ�رشتها باهتمام وتقدير الذكور يف 
اأ�رشتها، والذي اعترب موؤ�رشا داال على اأهمية متكني املراأة كواحد من االأ�سباب املوؤدية اإلى حتقيق 
م�ستوى اأف�سل للمراأة لي�س من الناحية املادية فقط، بل ومن الناحية االجتماعية اأي�سا )العواودة 

.)35 : 2012

النوع الجتماعي والقت�ساد اجلزئي والقت�ساد الكلي 

لتاأثريها  نتيجة  متزايد  ب�سكل  ال�سغري  التمويل  برامج  تعزيز  يتم   : اجلزئي  والقت�ساد  الجتماعي  النوع 

االقت�سادي االيجابي ولالعتقاد باأنها متكن املراأة. اإن املراأة يف االأ�رش الفقرية ال تتمكن غالبًا من 
اأن  ومبا  للدخل.  مولدة  بن�ساطات  ال�رشوع  على  قدرة  اأقل  جندها  ولذا  القرو�س  على  احل�سول 
برامج التمويل ال�سغري توفر لالأ�رس حمدودة الدخل اإمكانية احل�سول على قرو�س، وت�ستهدف املراأة 
ب�سكل خا�س، فهي بذلك حتقق اأهداف احلد من الفقر ومتكني املراأة. ولكن م�سلماتها االأ�سا�سية 
خمتلفة. فالبع�س يجادل على اأن الن�ساء هن االأفقر واالأ�سعف من بني املحرومني. ويعتقد اآخرون 
اأن اال�ستثمار يف قدراتهن ميكنهن من االختيار، وهذا اأمر مهم يف حد ذاته، وي�ساهم يف حت�سني 

النمو والتنمية االقت�ساديني. 
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النوع الجتماعي والقت�ساد الكلي : يتعامل االقت�ساد الكلي مع االقت�ساديات من منظور وا�سع. فهو 

يهتم بالراأ�سمال وتدفق ال�سلع واخلدمات يف االقت�ساد، الذي يخ�س بلدا واحدا اأو جمموعة من 
اإنتاج القطاعني اخلا�س  الناجت املتداول من  البلدان. ويدر�س االقت�ساد القومي من حيث اإجمايل 
العائد  معدالت  اأي�سًا  ويدر�س  واال�ستهالك.  اخلا�س  واال�ستثمار  احلكومي،  واالإنفاق  العام،  اأو 
على خمتلف قطاعات االإنتاج - كالعمل واملدخالت. وهو بهذه الت�سنيفات يقي�س الناجت القومي 
واال�ستثمار،  الزمن)،  مع  االإجمايل  القومي  الناجت  يف  (التغريات  االقت�سادي  والنمو  االإجمايل، 

واالدخار وميزان املدفوعات.

النوع  اإدماج  اأهمية  جيداً  فيها  تتو�سح  مل  التي  املجاالت  اأحد  الكلي  االقت�ساد  جمال  وميثل 
االجتماعي، الأنه حتى وقت قريب مل يعر التحليل الكلي اأو ال�سيا�سة االقت�سادية الكلية اهتماما 
الرئي�سي  ال�سيا�ساتي  الهدف  فاأكرث  اأكرث  باتت  الب�رشية«  »التنمية  اأن  ومبا  االجتماعية.  للعدالة 
لل�سعوب، جرت حماوالت الإدماج بعد العدالة االجتماعية، مبا فيه تخفي�س الفقر وعدم امل�ساواة 
اجلندرية، يف االقت�ساد الكلي. ويف الوقت نف�سه، بات من املعروف اأن �سيا�سات االقت�ساد، التي 
ولو  الكلي، حتى  االقت�ساد  ف�سيا�سات  كذلك.  لي�ست  االجتماعي«،  للنوع  »عمياء  باأنها  ُيزعم 
على  النوع  ح�سب  خمتلفة  نتائج  اإلى  �ستوؤدي  مبا�رش،  ب�سكل  االجتماعي  النوع  ق�سايا  تعالج  مل 

امل�ستويني الو�سيط واجلزئي. 

تتطلب  االأخرى  االجتماعية  العدالة  وق�سايا  االجتماعي  النوع  اإدماج  و�سائل  ولكن 
خالل  ومن  املتوقع،  ومن  ال�سيا�سة.  �سناع  جانب  من  والتزامات  االأمد  طويلة  ا�ستثمارات 
للنوع وتطور وعي االقت�ساديني  اإعداد موازنات لربامج داخلية ح�سا�سة  ال�رشوع بعمليات 
حتظى  اأن  اإمكانية  تزداد  اأن  لعملها،  العملية  والنتائج  واالقت�ساد  النوع  بني  لالرتباطات 
منظورات النوع مبركز االهتمام، مما يح�سن امل�ساواة اجلندرية وي�سمن تنمية اقت�سادية تركز 
على الب�رش. والتحدي الرئي�سي، يف التنمية االقت�سادية كما يف املجاالت االأخرى، هو ترجمة 
البحوث واملعرفة املتعلقة مبنظورات النوع على امل�ستوى اجلزئي اإلى قرارات تنموية �سيا�ساتية 

وتخطيطية موؤ�س�ساتية على امل�ستوى الكلي.

ولذا ينبغي اأن يكون الهدف املحدد ل�سياغات ال�سيا�سة االقت�سادية الكلية ب�سكل عام م�ساعفًا :

• اأوًل، يجب دمج ق�سايا العدالة االجتماعية يف م�سمون ال�سيا�سة االقت�سادية الكلية؛	

• وثانيًا، يجب و�سع اأهداف ال�سيا�سة االقت�سادية الكلية اجلديدة بحيث يتم على اأ�سا�سها 	

حتديد النجاح ا�ستناداً اإلى معايري العدالة االجتماعية.
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النوع الجتماعي والتفاقيات الدولية
 

مثل  الدولية  االأدوات  من  الكثري  تكفله  عاملي  االجتماعي هو هدف  النوع  اأ�سا�س  على  امل�ساواة 
االإعالن العاملي حلقوق االإن�سان 1948، واتفاقية الق�ساء على كافة اأ�سكال التمييز �سد املراأة )�سيداو(، 
1979. كما تبنى املوؤمتر العاملي الرابع للمراأة عام 1995 اإعالن وبرنامج عمل بكني، الذي اأ�سار اإلى 

عدد من االأهداف والن�ساطات اال�سرتاتيجية، ال�سيما يف ما يتعلق بدور املراأة يف االقت�ساد. وحدد 
االإعالن احلاجة اإلى مزيد من التحليل لتاأثري العوملة على الو�سع االقت�سادي للمراأة. وقد اأو�سى 
بالعديد من الن�ساطات لتعزيز احلقوق واال�ستقاللية االقت�سادية للمراأة، مبا فيها احلق يف الت�سغيل 
و�رسوط العمل املنا�سبة والتحكم باملوارد االقت�سادية. واأو�ست احلكومات بالعمل على �سمان اأال 
تنطوي ال�سيا�سات الوطنية املتعلقة باالتفاقيات التجارية الدولية واالإقليمية على تاأثري �سلبي على 
الن�ساطات االقت�سادية اجلديدة والتقليدية للمراأة. ويف وقت الحق، اأكد اإعالن االألفية عام 2000 ، 
والذي تبناه روؤ�ساء دول يف موؤمتر االألفية، على اأولوية تخفيف الفقر وامل�ساواة اجلندرية كاأهداف 
بالنوع  اخلا�سة  االآثار  ملراقبة  كاأدوات  امل�ستخدمة  الدولية  الو�سائل  اإر�ساء  مت  كذلك،  تنموية. 
بالتزاماتها  الوفاء  م�سوؤولية  التجارية، ولتحميل احلكومات  لل�سيا�سات واالتفاقيات  االجتماعي 

يف جمال امل�ساواة اجلندرية ومتكني املراأة هي :

 1979 عام  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  تبنت   : )�سيداو(  املراأة  �سد  التمييز  اأ�سكال  كافة  اإلغاء  اتفاقية 

االتفاقية الدولية للق�ساء على كافة اأ�سكال التمييز �سد املراأة، واأ�سبحت �سارية املفعول عام 1981. 
وقد �سادقت كل الدول العربية، ما عدا ال�سودان)10(، على االتفاقية مع بع�س التحفظات ما عدا 
امل�ساوية حلقوق  املراأة  التحفظات. وتت�سمن مواد توؤكد على حقوق  تون�س، فقد رفعت جميع 

الرجل يف الن�ساطات االقت�سادية باالرتباط مع ال�سيداو كما التايل :

• الق�ساء على التمييز �سد املراأة ل�سمان نف�س احلقوق للرجل واملراأة يف الت�سغيل، )املادة 	
11( والتي تكفل امل�ساواة مع الرجل، التمتع بنف�س فر�س العمل واحلق يف اختيار املهنة، 

يتعلق  فيما  االأجر  يف  امل�ساواة  يف  واحلق  املهني  والتدريب  اخلدمة،  و�رسوط  واملنافع 
بالعمل ذي القيمة امل�ساوية،

• �سمان م�ساواة املراأة مع الرجل اأمام القانون، وتكفل للمراأة ب�سكل خا�س نف�س احلقوق 	
القانونية والقدرات يف اإبرام العقود واإدارة املمتلكات )املادة 15(،

• تكفل للمراأة الريفية على اأ�سا�س امل�ساواة مع الرجل نف�س املعاملة يف جمال االإ�سالح الزراعي 	
واحل�سول على القرو�س الزراعية، وت�سهيالت الت�سويق والتكنولوجيا )املادة 14 - 2خ(،
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• باالإ�سكان 	 يتعلق  فيما  وال�سيما  مالئمة،  معي�سية  بظروف  التمتع  الريفية  للمراأة  تكفل 
واملرافق ال�سحية واالإمداد بالكهرباء واملاء والنقل واملوا�سالت. )املادة 14 - 2 د(

تق�سيم املهام وتوزيع الأدوار يف الريف

تكون اأدوار النوع االجتماعي حمددة من قبل املجتمع، حيث اأنها مرتبطة بتوقعات املجتمع من 
الفرد بناء على اجلن�س، فيحدد اأدوارا خا�سة بالذكور، واأدوارا خا�سة بالن�ساء. ويرتبط بكل دور 
من هذه االأدوار جمموعة من ال�سلوكيات تعرب عن القيم ال�سائدة حول املراأة والرجل ويقيم املجتمع 
الرجال والن�ساء وفقا لنجاحهم/جناحهن يف تاأدية االأدوار التي حددها لكل منهما. ويقودنا حتليل 
اأدوار النوع االجتماعي اإلى االإجابة عن االأ�سئلة التالية : من الذي يعمل ماذا؟ كيف؟ متى؟ اأين؟ 

ومع من؟ تنح�رش اأدوار النوع االجتماعي يف ثالث اأ�سكال رئي�سية هما : 

دور �ملر�أة �لإجنابي Women’s Reproductive Role تتاألف من االأدوار واالأعمال املرتبطة بالدور االإجنابي 
والتي ينتج عنها عدد من امل�سوؤوليات واملهام املنزلية والعائلية والتي تقوم بها املراأة غالبا. ميثل هذا 
الدور م�سوؤوليات اإعادة اإنتاج القوى العاملة و�سيانتها وت�ستمل على : م�سوؤوليات حمل الطفل 

ووالدته، ورعاية االأطفال وتربيتهم، وم�سوؤولية رعاية اأفراد العائلة، واملهام املنزلية. 

ورغم اأهمية هذا الدور، اإال اأنه عادة ما ينظر له على اأنه عمل غري حقيقي، واإمنا جزء من الطبيعة 
من  العظمى  للغالبية  الرئي�سي  الدور  يعترب  »االإجناب«  ومازال  بالن�ساء.  اخلا�سة  الب�رشية  والفطرة 
الن�ساء العربيات اأي اأنه الدور الوحيد املعرتف به للمراأة من طرف املجتمع وتقيم وفقه. ويتم تهيئة 
البنت، منذ �سغرها، على تفهم و�سعها االجتماعي االأ�سا�سي باعتبارها زوجة واأما وعلى النظر 
املجتمع.  بها من طرف  ل�سمان احرتامها واالعرتاف  االأ�سا�سي  الطريق  باعتبارهم  االأطفال  اإلى 
ففي معظم احلاالت الثالث التي مت بحثها تبني اأنه، ورغم ما حققته املراأة من اندماج اقت�سادي 
من امل�ساريع، اإال اأن دورها االإجنابي بقي االأهم، مقابل �سورة الرجل القائمة على ال�سلطة االأبوية.

بها كل من  يقوم  التي  االأدوار  ينطبق على  اأنه  Women’s Productive Role رغم  �لإنتاجي  �ملر�أة  دور 
الرجال والن�ساء مقابل اأجر اأو مقاي�سة، يعرف جمتمعيا على اأنه دور للرجال. وما زال هناك تق�سيم 
وا�سح لهذا الدور ما بني الن�ساء والرجال، حيث تعرف بع�س االأدوار على اأنها اأدوار اأنثوية، يف 
بعوامل  وتتاأثر  متغرية،  التق�سيمات  باأن هذه  علما  اأدوار ذكورية،  اأنها  على  اأخرى  تعرف  حني 
تلك  وكذلك  االأ�رشي،  بدورها  املرتبطة  االأعمال  للمراأة  االإنتاجية  االأعمال  وت�سمل  عديدة. 
املرتبطة مبجال الزراعة كالعناية باملوا�سي والدواجن وخدمة االأر�س. كما ت�سمل اأي�سًا م�ساعدة 
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الر�سمية يف  التقليدية. ومازالت االح�سائيات  وال�سناعات  الرجال يف احلرف  االأ�رشة من  اأفراد 
العمل  هذا  يت�سم  وبالتايل  اأهميته،  رغم  املاأجور،  غري  املراأة  عمل  تتجاهل  العربية  البالد  معظم 

»باالختفائية« لعدم االعرتاف به وعدم تقديره الأنه خارج نطاق »الدور الر�سمي«.     

دى هذا الدور ب�سكل تطوعي ويعنى بتوفري املوارد النادرة، وتنظيم ا�ستخدامها من قبل املجتمع، 
الرجال  الدور  بهذا  يقوم  والتطور.  البقاء  على  الب�رشي  املجتمع  ت�ساعد  التي  اخلدمات  وتقدمي 
ال�سائدة يف  املجتمعية  والثقافة  املجتمعية  املفاهيم  اجلن�سني على  ما بني  توزيعه  والن�ساء، ويعتمد 
العمل يف �سكل جمموعات غري  االأمثلة عليه،  به. ومن  املراأة  تقوم  الغالب ما  املجتمع ولكن يف 
منظمة مل�سلحة احلي واحل�سول على خدمات اأف�سل اأو جلب املياه يف املنطق الريفية والتي ظهرت 

ب�سكل وا�سح يف االأمثلة الثالث خا�سة اإثر اندماج املراأة يف املوؤ�س�سات املحلية.

اخلالدية،  ق�ساء  يف  االجتماعي  النوع  اأ�سا�س  على  االأدوار  لتق�سيم  وا�سحة  معامل  وجود  ورغم 
اأو بعناية االأطفال،  بداأ العديد من الرجال ي�سارك بدرجات متنوعة يف االأعمال اخلا�سة باملنزل 
واأ�سبحت العديد من الن�ساء ت�سارك يف احلياة العامة وال�سيا�سية )مما جعل البع�س يخرتع للمراأة 
دوراً رابعًا : الدور ال�سيا�سي(، فاإن دورهم يظل غري حمدد بو�سوح يف هذه املجاالت، اإذ مازالت 
االأولى تعترب من م�سوؤوليات املراأة والثانية من م�سوؤوليات الرجل يف اأغلبية املجتمعات )العواودة 

 .)36 : 2012

اأدوار الن�ساء والرجال وتتحدد طبقًا لعوامل متعددة ت�سمل : البيئة احل�رشية  وب�سكل عام، تتغري 
االجتماعية،  والطبقة  الفئة  واالأمية،  التعليم  م�ستوى  واملهنية؛  االقت�سادية  الظروف  الريفية،  اأو 
احلركات  واالجتاهات/  االأعراف  للبلد،  والقانوين  الت�رشيعي  االإطار  للبالد،  التاريخية  الظروف 

الثقافية والفكرية؛ العادات والتقاليد ال�سائدة يف املجتمع.

اإن ح�سول املراأة على قر�س الإن�ساء م�رشوعها اخلا�س هو موؤ�رش للتمكني االقت�سادي، اإال اأنه يف 
ق�ساء اخلالدية مرتبط ب�رسوط حمددة اأهمها موافقة الزوج، اأو الذكور يف االأ�رسة. كما كانت موافقة 
الذكور اأ�سا�سا يف اإقامة م�ساريع تنموية خا�سة بها يف ع�سرية ال�سمالية )كتاب والرياحي 2012 : 
16(. زد على ذلك  تق�سيم االأدوار �سمن امل�رشوع واعتبار اأن اأدوارهن ثانوية تقت�رش على البيع 

والرتتيب واإدارة امل�رشوع داخل البيت، اأما كل ما يتعلق بالتعامل مع التجار والبيع وال�رشاء خارج 
البيت و�رشاء الب�ساعة، فكلها عمليات اقت�رشت على الرجل اأو الذكور يف اأ�رشة املبحوثة. كما اأن 

املبحوثات عانني من قلة م�سادر املعلومات املهنية املتعلقة بامل�ساريع التي يقمن باإن�سائها. 
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وين�سجم وما �سبق مع ما اأكده غالبية املبحوثني من الرجال يف ق�ساء اخلالدية على اأن االأدوار التي 
يقوم بها اأزواجهن يف هذا امل�رشوع هي اأدوار منبثقة عن النوع االجتماعي، مبعنى اأنها اأدوار تتالءم 
واأنوثة املراأة وقدرتها اجل�سدية. واأن الرجل هو امل�سوؤول يف معظم االأوقات عن اإدارة امل�رشوع، 

خا�سة امل�ساريع الزراعية، وذلك ب�سبب امتالكه لالأر�س )العواودة 2012 : 38(.

التي حت�سل  القر�س  بالت�رشف يف  ال�سبايحية  وادي  املراأة يف  تقوم  املنزلية،  �سوؤونها  واإلى جانب 
عليه من املجمع الفالحي، اإذ اأّنها هي من تقوم باملعامالت االإدارية مع اإطارات املجمع من تكوين 
للملف واإم�ساء على �سندات اخلال�س وتتنقل للبنك ال�ستالم قيمة ال�سك والت�رشف فيه ومن ثم 
ال�سهر على اإجناح م�رشوعها، لكن عملّية ت�سويق منتوج امل�رشوع بقيت مهمة منوطة للرجل. ورغم 
اأن املراأة ترث االأر�س اأحيانًا من اأ�رشتها، اإال اأنه يف معظم االأوقات تكون �سعب ا�ستغاللها ب�سبب 

�سغر حجمها، اأو ب�سبب عدم ا�ستكمال وثائق امللكية )حلوا�س غربال و�سكري 2012 : 39(. 

لالأدوار  التقليدي  التوزيع  تغيري  يف  كبري  ب�سكل  الفالحية  للتنمية  الن�سائي  املجمع  �ساهم   كما 
الوحيد  املكان  هو  املنزل  يعد  مل  ال�سبايحية حيث  وادي  االأ�رشة يف  داخل  امل�سوؤوليات  وتقا�سم 
التي تقوم املراأة باالأن�سطة، بل خرجت اإلى احلقول وامل�سانع واملجمع. كما اأ�سبح الّزوج واالأبناء 
العائلة ويف  م�ساريف  ت�ساهم يف  املراأة  واأ�سبحت  املنزلّية،  باالأعمال  القيام  املراأة يف  ي�ساعدون 
املال  وتوفري  املنزل  العمل خارج  عن  امل�سوؤول  هو  الّرجل  كان  اأن  بعد  املاّديّة  اأو�ساعها  حت�سني 
والقوت اليومي للعائلة. فنتج عن الّتغرّي االقت�سادي واالجتماعي احلا�سل يف املنطقة تغرّي ثقايف 

وتبّدل يف طريقة تقا�سم امل�سوؤولّيات داخل االأ�رشة )حلوا�س غربال و�سكري 2012 : 41(.

اأما يف قرية ع�سرية ال�سمالية، وب�سبب خ�سارة الكثري من االأعمال والوظائف نتيجة احل�سار الذي يفر�سه 
االحتالل والذي اأدى اإلى ارتفاع ن�سبة البطالة والفقر، يقع على عاتق الن�ساء خلق جماالت جديدة للعمل 
معظم  ويف  ذلك  ورغم  االأ�رشة،  دخل  ن�سف  االأحيان  اأغلب  يف  يكون  الذي  الدخل،  توفري  وبالتايل 

االأحيان، ينفرد ذكور االأ�رشة يف اأخذ القرارات التي تتعلق مب�ستقبل االأ�رشة )كتاب والرياحي 2012(.

املتــــــــابعة والتقييــــــــــم 

يتطلب تطوير امل�رشوعات التنموية وزيادة فاعليتها لتحقيق االأهداف املن�سودة وقدرتها على تلبية 
احتياجات اأفراد املجتمع  وجود تخطيط جيد ومبني على اأ�س�س علمية �سليمة ل�سمان الو�سول 
اإلى حتقيق هذه االأهداف واإحداث التغريات املرغوبة لتنمية وتطوير املجتمع،  مبا يت�سمن ذلك من 

تنفيذ م�رشوعات تنموية ذات جدوى اقت�سادية واجتماعية عالية.
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والتخطيط لعملية متابعة اأن�سطة امل�رشوعات له اأهميته من حيث �سمان �سري االأن�سطة يف االإطار 
املخطط لها دون انحراف من اأجل حتقيق االأهداف املن�سودة. والإمتام اإجراء عملية املتابعة الفعالة، 
اأن�سطة  عن  والدقيقة  ال�سحيحة  واملعلومات  البيانات  وتدفق  جلمع  جيد  نظام  وجود  يتوجب 
امل�رشوع وو�سولها يف التوقيت املنا�سب من اأجل اتخاذ القرارات ال�سائبة من خمتلف امل�ستويات 
االإدارية داخل املنظمة للم�ساعدة يف حل امل�سكالت والتغلب علي ال�سعوبات التي تعرت�س م�سار 

تنفيذ اأن�سطة امل�رشوعات بال�رشعة واملعدالت املطلوبة.  

وعملية التقييم لها اأهميتها من حيث اأنها تبني مدى تطابق التنفيذ الفعلي الأن�سطة امل�رشوع مع ما 
مت التخطيط له من اأهداف، كذلك  قيا�س االآثار الناجتة عن تنفيذ اأن�سطة امل�رشوع علي املجتمعات 
امل�ستهدفة. وعملية التقييم تتم من خالل مقيميني خارجيني اأو داخليني اأو التقييم بامل�ساركة وذلك 
علي خمتلف مراحل وم�ستويات امل�رشوع من حيث اأ�سلوب االإعداد والتجهيز للم�رشوع ، كيفية 

تقدير االحتياجات املجتمعية ، تخطيط اأن�سطة امل�رشوع ، اأ�سلوب التطبيق واال�ستخدام .
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اخل�ســـائ�س الـدالـــة على واقـع املـــراأة الريفيــــة

البيئــــة املحـــافظــــة

تعي�س املراأة الريفية يف العامل العربي ب�سكل عام �سمن بيئة يغلب عليها طابع املحافظة، مع اختالف 
اإلى اأخرى. ففي ق�ساء اخلالدية يف االأردن، تعي�س االأ�رش �سمن  درجة و�سلوك املحافظة من بيئة 
بيوت دائمة ذات �سور مرتفع حول البيت ل�سمان اخل�سو�سية واال�ستقاللية ما اأمكن، وحتى اأن 
اأ�سجار الزيتون وحظرية االأغنام توجد �سمن ال�سور، لتح�سل االأ�رشة على احتياجاتها دون احلاجة 

اإلى جتاوز حدود البيت امل�سموح بها يف االأ�رشة )العواودة 2012 : 19(.  

وتعي�س املراأة الريفية بوادي ال�سبايحية، ظروفا �سعبة وتواجه �سعوبات وعقبات حتول دون حتقيق 
ال�سعوبات واحلواجز هي طبيعية ودميغرافية و�سيا�سية وت�رشيعية  التنمية. هذه  موؤ�رشات  وحت�سني 
بالعوائق االجتماعية  اأ�سا�سا يف عالقة مبا�رشة وغري مبا�رشة  اقت�سادية ذات طابع فالحي  وخا�سة 
القانوين  ال�سياق  اإلى  تف�سريه  يعود  فارق  هو  الوظيفية  اخلطط  بني  الوا�سح  فالفرق  والثقافية. 
لو�سعية املراأة مبنطقة وادي ال�سبايحية حيث اأن االإطار العريف والعادات والتقاليد مازال يلعب 
دورا وا�سحا يف مدى ملكّية املراأة لالأر�س. يف املقابل، تعود االإدارة الفعلية واليومية للم�ستغلة 
الفالحية اإلى املراأة. وهو اأمر بارز من خالل م�ساركتها الكمية و الكيفية داخل امل�ستغلة الفالحّية 

)حلوا�س غربال و�سكري 2012 : 29(.

الفقــــر وتـدين م�ستــوى احليــــــاة

التنمية الريفية هي يف االأ�سا�س ا�سرتاتيجية تهدف للق�ساء على الفقر وحتقيق م�ستوى اأف�سل للعي�س 
يف املناطق الريفية. وتعاين املناطق الثالثة التي مت اإجراء البحث فيها من انت�سار الفقر حيث تعي�س 
فيها العائالت حتت خط الفقر وحتت احلد االأدنى مل�ستوى املعي�سة، وبالتايل كانت اأولوية امل�ساريع 
التنموية اال�ستجابة لالحتياجات االأ�سا�سية. ويزداد الو�سع �سعوبة بالن�سبة اإلى االأ�رش التي تراأ�سها 
»تاأنيث  مو�سوع  اإلى  يتطرق  مل  اأنه  ورغم  املرتفعة.  البطالة  نتيجة  اأو  الزوج  لغياب  نتيجة  ن�ساء 
الفقر« يف االأبحاث املتناولة، والذي ي�سري اإلى انعدام تكافوؤ الفر�س يف التعليم والعمالة واإتاحة 
فر�س اأقل للمراأة، وبالتايل مل يتم حتليله، اإال اأنه قائم ويظهر يف بع�س االإح�ساءات الكمية. كما 
تظهر جتربة العمل االإمنائي اأن التمايز يف الفر�س بني الن�ساء والرجال يعترب من العوامل الرئي�سية 
التي تعيق التطور نحو االأهداف االإمنائية لالألفية واملتمثلة يف ا�ستئ�سال الفقر. وميكن معاينة هذه 



احلقيقة ب�سكل وا�سح يف املناطق الريفية، حيث ت�سارك املراأة ب�سكل عام يف االأعمال االإنتاجية، 
ب�سكل  لعب دورها  التي متكنها من  الرئي�سية  االأ�سول  اإلى  الو�سول  القدرة على  تفتقد  اأنها  اإال 

فعال. وب�سبب عدم التوازن هذا، جند املراأة الريفية عر�سة للفقر اأكرث من الرجل )براتو(.

وت�سري بيانات جهاز االإح�ساء املركزي الفل�سطيني اأنه يف عام 1997، كان الفقر بني الرجال اأعلى 
منه بني الن�ساء، وح�سل التحول الدراماتيكي عام 2010 والذي �سهد ارتفاعا يف معدالت الفقر 
بني الرجال والن�ساء. وكان ن�سبة الفقر بني الن�ساء قد ارتفع خالل عام 2010 اإلى ما يقارب 30 %، 
بينما مل يتجاوز يف عام 2009 ن�سبة 20.6 % بني الن�ساء. وال ت�سري تقارير جهاز االإح�ساء املركزي  

اإلى االأ�سباب التي اأدت اإلى ارتفاع الفقر بني الن�ساء يف املجتمع الفل�سطيني.

13.3 %(. وظهر من خالل  الفقر يف االأردن  39.4 % )ن�سبة  الفقر لق�ساء اخلالدية  ن�سبة  وبلغت 
التحاليل كيف يوؤثر الفقر �سلبًا على املراأة الريفية، حيث اأن قلة الدخل وعدم توفر املال يوؤثر بدوره 
على ا�ستمرارية عمل املراأة وي�سعف من اأثر عملية التنمية عليه الأن عدم وجود ال�سيولة، مينع الن�ساء 

من �رشاء املواد الالزمة ل�سري امل�رشوع )العواودة 2012 : 33(.  

املنت�رشة  الفقر  وحالة  لل�سكان  املعي�سي  بالو�سع  امل�سكني  الو�سع  ارتبط  ال�سبايحية،  وادي  ويف 
والتي حددت من �سعي الن�ساء وراء حت�سني ظروفهن ال�سكنية، كما اأكدت اإحداهّن حني �رشحت 
»الفرد مّنا يحاول حت�سني امل�سكن بالبناء واالإ�سالح... لكن ذلك دون فائدة، فامل�سكلة تكمن يف 
الح لل�رّشاب ومواطن ال�ّسغل ويف الفقر عموما...«. )حلوا�س غربال و�سكري  االفتقار للماء ال�سّ

2012 24(. فبقيت امل�ساكن دون امل�ستوى ال�سحي املطلوب.

تهميـــ�س الــدور القت�ســادي للمـــراأة الريفيــــــة

االأهمية  فرغم  واالجتماعية.  االقت�سادية  م�ساهمتهن  تقدير  عدم  من  الريف  يف  الن�ساء  تعاين 
اأن جهودها و ت�سحياتها  اإال  الريفية،  بقاء املجتمعات  املراأة يف �سمان  تلعبها  التي  اال�سرتاتيجية 
القيم داخل  اآليات اقت�ساد ال�سوق احلر من ناحية، ونظم  ال تلقى قيمتها احلقيقية وذلك ب�سبب 
الن�ساء عزلة جمالية ميكن اعتبارها رمزا لعزلة املراأة  املجتمعات الريفية من ناحية اأخرى. وتعي�س 
والتي تت�سم بانعدام التمثيل القانوين وامل�ساركة يف املواطنة. كما اأن املراأة تعاين من �سعوبات يف 
الريفية من خالل  املراأة  العرفية والتمثالت االجتماعية قيدت  القواعد  اأن  امتالك االأر�س حيث 

تبعيتها للرجل )االأب، الزوج، االأخ(. 
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وتوؤدي هذه املعاناة اإلى ماأزق مركب يتمف�سل على ذاته بعمليتي تهمي�س/اإخ�ساع. ففي احلالة 
التي تبحث فيها املراأة عن حقوق عملها وال جتدها، فاإنها تعاين من عملية تهمي�س، وكذلك االأمر 
بالن�سبة اإليها عندما ال ُي�سمح لها اأ�ساًل بالبحث عن تلك احلقوق حتت �سغط »التابو« االجتماعي، 
اأو االأ�رشي. ويف احلالة التي جتد فيها املراأة فر�سة عمل غالبًا ما ال تتحقق كامل حقوق عملها، اأو 
اأنها بالوقت نف�سه تر�سخ حلالة »نق�س احلقوق« حتت �سغط احلاجة املادية، و�سغط عوامل الدفع 
باجتاه التحرر من نف�س »التابو«، وعوامل احلاجة لتكوين ال�سخ�سية االجتماعية والنف�سية. ويف 

هذه احلالة، فاإنها تعاين من عملية اإخ�ساع. 

احتوين  قد  الن�ساء  من  العديد  اأن  هو  الو�سع  »خطورة  على  داللة  واالأكرث  االأقوى  واملالحظة 
»نكرانهن لذواتهن« معتربات اأن هذا هو الرتتيب الطبيعي لالأمور وهو م�سري جميع الن�ساء الالتي 
يع�سن يف الريف. لذلك جند اأن االأ�رش الريفية التي تقودها امراأة هي من �سمن االأ�رش االأكرث ه�سا�سة 

من بني الـ1.4 مليار ن�سمة يف العامل الذين يعي�سون يف حاالت فقر مدقع يف الدول النامية. 

ال�سبايحية  بوادي  الريفية  املراأة  اأثبتت  حيث  تغيري،  بوادر  تربز  االأخرية  ال�سنوات  يف  وبداأت 
» ممثلة  لت�سبح  »التهمي�س«  القطع مع حالة  امل�ستدمي و  التنموي  امل�سار  اإلى  رغبتها يف االن�سمام 
ن�سيطة« للتغيري االجتماعي. فقررت ن�ساء هذه املنطقة ك�رش العزلة واخلروج من الظل باالن�سمام 
اإلى املجمع الن�سائي للتنمية الفالحية،  والذي يعترب اأول هيكل من هذا النوع يف تون�س الريفية 

)حلوا�س غربال و�سكري 2012 : 45(.

فالتدقيق يف بنية العالقات االجتماعية/االقت�سادية، يف املجتمعات التي مت البحث فيها، تف�رش لنا 
اأ�سباب ذلك التهمي�س النوعي للمراأة يف احلقل االقت�سادي، واأ�سباب ونتائج اخل�سوع االقت�سادي 
للمراأة، وهنا نوؤكد اأن القانون الو�سعي يحمي )نظريًا( املراأة اقت�ساديًا وال مييز بينها وبني الرجًل، 
تفاعل  عن  والناجت  قيم«،  »نظام  اإلى  تدريجيًا  حتول  الذي  التاريخي  االجتماعي  القانون  ولكن 
�سعف  اأن  اإلى  اإ�سافة  عليه،  وي�سود  الو�سعي  القانون  ين�سف  الذي  هو  االجتماعية،  العالقات 
اأية  اإلى  الر�سمي  العمل غري  القطاع اخلا�س وعدم خ�سوع �سوق  بالقانون وبخا�سة يف  االلتزام 

�سوابط قانونية يزيد من تعقيد هذه امل�سكلة.

ح�ســول املــراأة الريفيــة على املوارد القت�ســادية والتحكــم بهــــا 

حتديد  على  القدرة  تعني  لغة  والتحكم  ما،  موارد  ا�ستعمال  على  القدرة  تعني  لغة  احل�سول 
ويكون  املوارد.  ا�ستعمال  تخ�س  التي  امل�سوؤوليات،  الواجبات/  حتمل  القرارات،  واتخاذ 
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مبا�رشَا وخمتلفًا على م�ستوى ح�سولهم  اأثراً  والن�ساء  الرجل  االأدوار وامل�سوؤوليات بني  لتوزيع 
على املوارد والتحكم فيها. وهناك �سمات اأ�سا�سية لتوزيع العمل على اأ�سا�س النوع االجتماعي 

 : )UNIFEM 2005( منها

• ما متنحه الثقافة من قيمة اإلى االأدوار وامل�سوؤوليات ح�سب اإذا كانت تعترب »رجالية« اأو »ن�سائية«، 	
• اأو 	 املنزلية  املوارد  تتجاوز  والتي  بها،  والتحكم  املوارد  على  للح�سول  املختلفة  الدرجات 

االجتماعية، 
• تت�سمن املوارد يف جمموعها تلك التي تكون �رشورية للبقاء، وتلك التي تخ�س ترقية وحماية 	

احلقوق االجتماعية واالقت�سادية وال�سيا�سية واالإن�سانية... للفرد )امراأة اأو رجل( وب�سفة عامة 
للجماعات واملجتمع، 

وتعّرف �سيطرة املراأة على املوارد االقت�سادية باأنها مدى اإمكانية/ نفاذية املراأة يف/ اإلى الو�سول 
اإلى الرثوات االقت�سادية املادية )اأجور، قرو�س، روؤو�س اأموال، اأر�سدة نقدية يف امل�سارف...( 
والرثوات العينية )اأرا�سي، عقارات، من�ساآت، و�سائط نقل...(، ومدى قدرتها على التحكم 
االجتماعية  والو�سائل  لالأدوات  متلكها  ومدى  ممكنة،  زمنية  فرتة  الأطول  الرثوات  بتلك 
واالقت�سادية وال�سيا�سية التي توؤمن لها تلك النفاذية، وذلك التحكم، وبهذا املعنى ترتبط ال�سيطرة 
على املوارد االقت�سادية ببنية وهيكل االقت�ساد الكلي، وبالدور الوظيفي للمراأة فيه، كما ترتبط 
اأي�سًا بالبنية القانونية والت�رسيعية الناظمة ل�رسوط وظروف العمل والتملك، وترتبط بدرجة مماثلة 

بنظام القيم االجتماعية ال�سائد.

فعلى �سبيل املثال قدرت ن�سبة االإناث الالتي ميلكن اأرا�س يف االأردن بنحو 4،9 %، والالتي ميلكن 
�سققا �سكنية بنحو 15،9 % من اإجمايل اإناث ممن اأعمارهن 15 �سنة فاأكرث. كذلك �سكلت االإناث 
الالتي ميتلكن حيازات زراعية ن�سبة �سئيلة ت�سل اإلى 2،7 %، نحو 76 % منهن تقل ن�سبة امل�ساحات 

التي ميتلكنها عن 20 دومنا )�ستيوي 2008( )رمي الرجاء اإ�سافة كم امل�ساحة بالكم املربع(. 

لقد اأفرز اخللل يف بنية االقت�ساد يف الدول العربية �رسوط �سيطرة �سعيفة على املوارد االقت�سادية 
بالن�سبة اإلى املراأة، ومل يحقق لها عدالة يف تلك ال�سيطرة، ومت اإق�ساء املراأة عن اإدارة موارد االقت�ساد، 
املو�سوعية  النتيجة  وكانت  املوارد.  هذه  اإدارة  كعن�رش يف  ذاتها  هي  ت�ستخدم  الذي  الوقت  يف 
لفقدان ال�سيطرة على املوارد االقت�سادية هي اإبعاد املراأة عن �سنع القرار االقت�سادي على امل�ستويني 

اجلزئي والكلي، االأمر الذي اأدى الإ�سعافها اقت�ساديًا.
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ونتيجة لذلك فقدت املراأة مواقع القوة االقت�سادية، وحتولت اإلى حالة منفعلة/متاأثرة يف العملية 
االقت�سادية ال حالة فاعلة/موؤثرة فيها. وترتب عن فقدان �سيطرة املراأة على املوارد االقت�سادية، 
بدرجة اأ�سا�سية، انحرافًا يف توزيع الدخول والعوائد االقت�سادية بينها وبني الرجال )انحراف يف 
توزيع االأجور، والفوائد، واالأرباح، وامللكية...(، حيث بقيت املراأة يف االقت�ساد ال�سوري على 
�سبيل املثال هي االأفقر، واالأقل ملكية، واالأقل م�ساهمة يف الن�ساط االقت�سادي، واالأكرث بطالة، 

م�سافًا اإليها االأعباء واالأدوار االجتماعية التقليدية االأخرى، وخا�سة الدور االإجنابي.

ومن املرجح، اأن يوؤدي تطور فقدان �سيطرة املراأة  على املوارد االقت�سادية للو�سول بها اإلى 
حالة »حرمان« �سبه مطلقة من هذه املوارد، اأي اأن فقدان ال�سيطرة على املوارد االقت�سادية 
االقت�سادي«  »التهمي�س  بـ  االقت�سادية  التنمية  اأدبيات  يف  ي�سمى  اأن  ميكن  ما  متامًا  يوازي 
من  العــامة  النظريـة  النــاحية  من  االقت�سـادي  التهميــ�س  على  اال�ستدالل  وميكن  للمراأة. 

خـالل املوؤ�سـرات التـاليـة)11( :
انخفا�س معدل امل�ساهمة يف معدل الن�ساط االقت�سادي ب�سفة عامة.. 1
انخفا�س ن�سيب الفرد يف القطاع الراأ�سمايل.. 2
تركز عمل الفرد يف القطاع غري الر�سمي ويف قطاع اخلدمات.. 3
الف�سل املهني بني الرجال والن�ساء واإعطاء مهن اأقل مكانة للن�ساء.. 4
الفجوة النوعية يف �سوق العمل.. 5
ارتفاع معدالت البطالة عند الن�ساء بن�سبة اأعلى منها عند الذكور.. 6

تعانيه،  التي  التهمي�س  تبني مدى  اإلى  االقت�سادية  املوارد  على  املراأة  �سيطرة  معرفة مدى  وتوؤدي 
حيث اأن العالقة بني ال�سيطرة والتهمي�س هي عالقة عك�سية، فكل انخفا�س يف م�ستوى ال�سيطرة 
على املوارد االقت�سادية، يقابله زيادة يف م�ستوى التهمي�س االقت�سادي للمراأة والعك�س �سحيح، 

وبالتايل فاإنه ميكن فهم التهمي�س بداللة فقدان اأو �سعف ال�سيطرة االقت�سادية.

وت�ستخدم غالبية الن�ساء املبحوثات يف قرية الع�سرية ال�سمالية اأرا�سي العائلة )الزوج اأو العائلة املمتدة 
للزوج( التي  متتلك اأرا�سي زراعية اأو اأنها ت�ستاأجر اأرا�سي من فالحني اآخرين للعمل بها، علما اأن غالبية 
اأو م�سجلة با�سمها. واأجابت غالبية املبحوثات بعدم  اأرا�سي زراعية خا�سة بها،  املبحوثات ال متتلك 
ملكيتهن اخلا�سة الأرا�سي زراعية )�سواء عرب املرياث او ال�رشاء املبا�رش، اأو ت�سجيل الزوج لها(. وبالتايل 
ت�ساهم الن�ساء يف الزراعة يف اإطار العمل العائلي، وت�سارك الن�ساء مبختلف االأعمال يف هذا احلقل من 

حراثة االأر�س، الزراعة، اإلى قطف الثمار وتخزينها وحتويلها. الخ )كتاب والرياحي 2012 :(.
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ال�سبب  ويكمن  عائالتهن.  يف  الذكور  ل�سالح  ن�سيبهن  عن  بالتخلي  الن�ساء  من  الكثري  وتقوم 
 ، العائلة  للدعم واحلماية من  الن�ساء  املطالبة بحقوقهن يف حاجة  الن�ساء من  مينع  الذي  الرئي�سي 
كم�سدر  العائلية  القرابة  مع  روابطها  يوؤكد  الإخوتها  املرياث  من  ن�سيبها  عن  تخليها  اإن  حيث 
للتقوية. واإذا طالبت املراأة بن�سيبها من املرياث، فاإن هذه العالقة تنقطع فورا. فقدرة املراأة الريفية 
تتاأثر ب�سكل �سلبي نتيجة  الرئي�سية ب�سكل م�ستقل، جتعلها  تاأمني وتوفري االأ�سول  املحدودة على 

املتغريات اجلارية يف االأ�سواق واملوؤ�س�سات الريفية )براتو(.

ملكيـــة و�ســـائل الإنتــــــاج

تعترب ملكية و�سائل االإنتاج وراأ�س املال وال�سيطرة على املوارد من اأهم املوؤ�رشات الدالة على مكانة 
املراأة اجتماعيا وقوتها االقت�سادية. وب�سكل عام، من ال�سعب اإجراء حتديد دقيق ملوقع املراأة من 

ال�سيطرة وامللكية ب�سبب عدم توفر البيانات الدقيقة �سمن معايري البحث.  

اأو بيانات مف�سلة ح�سب النوع االجتماعي يف موؤ�س�سات  اأي �سجالت  ففي االأردن، ال يوجد 
والبيانات  االإنتاج.  وو�سائل  راأ�سمال  وملكية  الطبيعية  باملوارد  املعنية  والعام  اخلا�س  القطاعني 

املتواجدة تظهر اأن الن�ساء يف االأردن ميلكن اأقل من 20 % من  املا�سية )�ستيوي 2008(. 

وبالرغم من ت�سابه التجارب بني احلاالت الثالث، ال بد من التاأكيد على  حالة ع�سرية ال�سمالية 
االأرا�س  كباقي  معقدة،  م�سكلة  ال�سمالية،  ع�سرية  قرية  يف  االأرا�س  امتالك  م�سكلة  تعد  اأين 
حتى  اأو  زراعية  اأرا�س  متلك  ال  القرية  يف  العائالت  من  الكثري  اأن  ب�سبب  وذلك  الفل�سطينية 
م�ساكن الأنهم يف االأ�سا�س اأتوا اإلى القرية من قرى اأخرى ا�سطروا اإلى هجرها ب�سبب الع�سابات 

ال�سهيونية منذ عام 1948.

 ومن جهة اأخرى،  يقوم االحتالل ال�سهيوين مب�سادرة اأرا�سي املزارعني. وب�سبب ظاهرة الفقر، 
ا�سطر البع�س بيع اأرا�سيه لالأغنياء. لذا تتمركز االأرا�سي الزراعية يف يد العائالت الكبرية فقط. 
واحلالة الوحيدة التي متلك فيها الن�ساء اأرا�سي زراعية، يف قرية ع�سرية ال�سمالية، هي عند وفاة 

الزوج  اأو يف احلاالت التي يتم فيها توزيع املرياث )كتاب والرياحي 2012(.

كما تعاين الن�ساء يف وادي ال�سبايحية من م�سكلة امللكية نتيجة العادات، ونتيجة امل�ساكل املتعلقة 
بها،  معرتف  عقارية  �سندات  وجود  بعدم  واملتمثلة  الت�رشيعية  وخ�سائ�سها  العقارية  بالق�سايا 

باالإ�سافة اإلى الهيمنة القبلية وهيمنة امللكية اجلماعية )حلوا�س غربال و�سكري 2012 : 18(.
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عالقــة الن�ســـاء الريفيـــات باملوؤ�س�ســـات املحليـــــة 

يف وادي ال�سبايحية، مل ي�ساعد االنتماء اإلى املجمع الن�سائي للتنمية الريفية، وامل�ساركة يف بع�س 
الّن�ساطات واالنتفاع بالقرو�س وما ي�ساحب ذلك من اجتماعات ودورات تدريبية املراأة على 
عقد عالقات �سداقة بينها وبني بقية الّن�سوة. فقد راأت امل�ستفيدات اأّن عالقتها بـاملجمع هي عالقة 
عبارة  ح�سب  منغلق«  داخلّي  »اندماج  هو  اأو  وظيفّيا«  »اندماجا  فقط  حّققت  اأنها  اأي  منفعة، 
اأو قل هو �سعيف ال يكاد  اأّن »االندماج االّت�سايّل« يظهر مغّيبا  »فران�سي�س النديكر«  يف حني 

الّناظر يالم�س مالحمه يف احلياة اليومّية لهوؤالء ال�ّسكان )حلوا�س غربال و�سكري 2012 : 49(.

ويف قرية ع�سرية ال�سمالية، كما يف كافة اأنحاء فل�سطني املحتلة، ينتمي غالبية الن�ساء اإلى اأحزاب 
�سيا�سية خمتلفة، وت�ساهم اجلمعيات يف الدعوة اإلى امل�ساركة يف االنتخابات، كما تدفع م�ساريع 
التمكني االقت�سادي الن�ساء للم�ساركة يف احلياة العامة، بحيث اأ�سبحن معروفات ب�سكل كبري يف 

القرية )كتاب والرياحي 2012 :(.  

ويف ق�ساء اخلالدية، ارتبط ر�سا املراأة الريفية عن املوؤ�س�سات بطبيعة العالقة التي تربطها بالعامالت 
يف تلك املوؤ�س�سات )املديرة، املعلمات، املوظفات( والتي حتكمها املنفعة املادية.  كما يرتبط دور 
املوؤ�س�سات يف حياة املراأة يف ق�ساء اخلالدية مبكان وجود املوؤ�س�سات. فتاأثريها يبدو اأكرث و�سوحًا 
م�ساركتهن  يعيق  املوا�سالت  �سعف  اأن  حيث  املوؤ�س�سات  من  بالقرب  القاطنات  الن�ساء  على 
اأن  اإلى   املركزة  النقا�س  الرجال يف جمموعات  اأ�سار  املقابل،  البعيدة. يف  باملوؤ�س�سات  وتفاعلهن 

دور موؤ�س�سات املجتمع احلايل مل ي�سل اإلى امل�ستوى املقبول )العواودة 2012 : 55(.

الـمــراأة الريفيـــة واتخــــاذ القـــــرار

بالرغم من ارتفاع مكانة االأب يف االأ�رشة على ال�سعيد التقليدي،  فاإن النظام االأبوي يف العائلة العربية 
اأ�سا�سية ب�سبب التغريات البنيوية يف املجتمع وقيام العائلة النووية وعمل املراأة لقاء  يتعر�س لتحوالت 
اأجر، وانت�سار التعليم بني الن�ساء والهجرة. وال�سمة االأبوية للعائلة العربية املعا�رشة هي اإنها متر مبرحلة 
انتقالية وتتعر�س للعديد من التغريات واأن هناك درجة من الدميقراطية يف العالقات بني الزوج والزوجة، 
ال�سيما يف ما يتعلق مبو�سوع اتخاذ القرار وتربية االأبناء وتنظيم �سوؤون االأ�رشة. وتغري تبعا لذلك و�سع 
العمل  االإنتاج وتوزيع  و�سائل  العام وملكية  والنظام  االجتماعية  البنية  نتيجة حل�سول حتول يف  املراأة 

وامل�ساركة يف احلياة العامة والعمل املنتج الذي تتقا�سى عليه اأجراً )بركات 2008(. 
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اأن املراأة الريفية تتمتع بدور كبري يف اتخاذ القرارات املتعلقة  اإلى  ويف االأردن تو�سلت الدرا�سة 
بذاتها، واأنها ت�سارك اأحيانا يف القرارات املتعلقة باأبنائها وباالأ�رشة ب�سكل عام، مع قلة م�ساركتها 
يف القرارات املتعلقة بالزوج. اأما القرارات التي ال ت�سارك فيها الزوج، فهي تلك املتعلقة بزواجه 
من اأخرى ودعوته الأ�سدقائه اإلى جانب انخفا�س دورها يف م�ساركة الزوج يف القرارات اخلا�سة 
باإكماله لتعليمه اأو حتديده ملجال عمله اأو لزياراته الأ�سدقائه، اإلى جانب اأن �سعف دور م�ساركة 
املراأة يف اتخاذ القرارات يف االأ�رشة هو الدور املرتبط ببيع االأ�رشة الأي من ممتلكاتها كالعقار وغريه. 
)غبو�س، 2005(، وذلك بوجود عالقة طردية قوية بني دخل املراأة ومكانتها داخل االأ�رشة مبعنى اأنه 

كلما زاد الدخل زادت مكانة املراأة والعك�س �سحيح. )�سليم، 2001(.  

ونظرا لتدين امل�ستوى االقت�سادي لالأ�رش يف ق�ساء اخلالدية، ويف قرية ع�سرية ال�سمالية ويف وادي 
ال�سبايحية، غالبا ما يتم ا�ستخدام العائد املادي للم�ساريع التي تديرها الن�ساء يف توفري حاجات 
االأ�رشة، حتى اأنه يف معظم احلاالت يكون الزوج هو امل�سوؤول عن اتخاذ القرار يف �ساأن الدخل 

التي جتنيه الزوجة )العواودة 2012 : 39(. 

ويف االأردن، ت�سمنت املبادرات والتدخالت التنموية املختلفة واملتنوعة يف ن�رس وحماولة تر�سيخ 
مفهوم حقوق املراأة ومكوناته املختلفة، ب�سكل عام ويف ق�ساء اخلالدية ب�سكل خا�س. فتم تنظيم 
الواقع  اأر�س  لرت�سيخ احلقوق وترجمتها على  واملنا�رشة  التاأييد  تدريبية وحمالت ك�سب  برامج 
اخلالدية،   ق�ساء  الن�ساء يف  من  الغالبية  اأن  اإلى  اأ�رشن  املبحوثات  الن�ساء  من  فئة  اأن  اإال  للجميع... 
وعدم  القرار،  �سنع  يف  وامل�ساركة  املرياث  ق�سايا  يف  وخا�سة  كاملة  حقوقهن  على  يح�سلن  مل 

معرفتهن اأ�سا�سًا بحقوقهن، خا�سة فيما يتعلق باحلقوق املالية. 

واأكدت فئة اأخرى يف املقابل  باأن »الن�ساء قد ح�سلن على كافة حقوقهن وذلك لي�س من منظور 
اأن تاأخذ املراأة حقها كالرجل بل من منظور املقارنة بني اأو�ساع املراأة يف ال�سابق وعنها يف الوقت 
احلايل« )العواودة 2012 : 61(. و�سمن االأ�رشة، تتمحور عملية الت�ساور واتخاذ القرارات ب�سكل 

عام وقرارات االإنفاق ب�سكل خا�س حول الرجل.

ويف هذا ال�سدد، �ساعد املجمع الن�سائي للتنمية الفالحية يف وادي ال�سباحية م�ساركة املراأة يف 
العالقة  طبيعة  تغرّي يف  اإلى  بدوره  اأّدى  ما  وهو  الّرجل.  م�سموالت  من  كان  الّذي  القرار  �سنع 
الّزوجّية الّتي كانت تقوم على االأمر والّطاعة بني الّزوجني اإلى عالقة تقوم على الّتفاهم املتبادل 

واعتماد اأ�سلوب احلوار والّنقا�س. 
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كان  اّلتي  االجتماعية  مكانته  عن  يتخّلى  لن  املطلقة  بال�ّسلطة  يتمّتع  كان  الّذي  الّرجل  لكّن 
يف  االأحّقّية  تعطيه  الّتي  واملعايري  االأخالق  منظومة  قبل  من  اإليه  املوكل  الّدور  وعن  بها  يتمّتع 
ا عن زوجته واأبنائه وتقرير م�سري االأ�رشة. وهو لن ي�سمح بالتايل للّزوجة  اّتخاذ القرارات عو�سً
م�ساركته مكانته يف رئا�سة العائلة. لذلك جنده يقبل مناق�سة زوجته والّتحاور معها يف ما يخ�ّس 
القرار يبقى بيد  العائلة،  لكن اّتخاذ  القرار االأن�سب وم�سلحة  �سوؤون االأ�رشة واالأبناء واختيار 
ة  ة يف االأمور الهاّمة يف حني تنفرد املراأة باّتخاذ القرار يف االأمور الب�سيطة وخا�سّ الّرجل خا�سّ
املتعّلقة ب�سوؤون املنزل ك�رشاء بع�س الّلوازم اأو املالب�س اأو بع�س االآالت املنزلّية غري باهظة الّثمن 

)حلوا�س غربال و�سكري 2012(.

و�سع  يف  نف�سها  ال�سبايحية  بوادي  الريفية  املراأة  جتد  الرجل،  غياب  واأمام  اأخرى،  جهة  من 
امل�سوؤولة، اإذ عليها اإدارة امل�ستغلة الفالحية العائلية و اتخاذ قرارات يف الغر�س والقيام بن�ساطات 
للمراأة فر�سة الإثبات  تتوفر  اآخر،  الرجل. لكن، من منظور  ال�سابق، حكرا على  قد تكون، يف 

ذاتها و قدرتها على نيابة الرجل )حلوا�س غربال و�سكري 2012 : 37(.

ويف قرية ع�سرية ال�سمالية، زادت ن�سبة م�ساركة الن�ساء اللواتي ح�سلن على قرو�س يف االأمور 
�سواء  اأ�سول جديدة  �رشاء  على  قدرتهن  على  ذلك  ينعك�س  مل  ولكن  االأ�رشة،  تخ�س  التي  املالية 
اأ�سبحن  اإنهن  اإلى  الن�ساء  57 % من  اأ�سارت  اأثاث جديد، كما  اأو حتى  بيوت،  اأو  اأرا�س  كانت 

فعاالت اأكرث يف الق�سايا االجتماعية التي تخ�س االأ�رشة )كتاب والرياحي 2012(.

االأ�سا�سي  املعيل  الزوج هو  اأن  يعتربن  الن�ساء  اإن  اإال  امل�رشوع،   يوفره  الذي  الدخل  من  وبالرغم 
اأن م�ساهمتهن يف  اللواتي يح�سلن على دخل منتظم من امل�رشوع  لالأ�رشة. كما اعتربت بالن�ساء 
االأ�رشة ت�سكل دعما مهما ل�سداد احتياجات اأفراد االأ�رشة واالحتياجات اخلا�سة بهن. لكن ذلك 
يكون فقط يف و�سعية امل�ساريع االإنتاجية الناجحة. ويندرج بذلك الدخل املحقق من امل�ساريع 
التي متلكها الن�ساء �سمن نطاق �سداد االحتياجات ويف غالب احلاالت يكون للزوج حق التقرير 
يف كيفية اإنفاقه، وفر�س اأن يتم ال�رشف على حاجيات املنزل قبل احلاجيات اخلا�سة للمراأة. ويقر 
العديد من الرجال مب�ساهمة الن�ساء يف �سداد احتياجات االأ�رشة واأنهن اأ�سبحن يتحملن امل�سوؤولية 
يف هذا االإطار، بالرغم من االنتقاد على نوعية امل�ساريع وعدم تنوعها، اإ�سافة اإلى حمدودية الدخل 
الذي توفره تلك امل�ساريع. وترى الن�ساء اأن الدخل املتوا�سع للم�رشوع غري مهم، فهن ال يتطلعن 
اإلى الربح ال�رشيع اأو الكبري. وغالبا ما ي�سكل امل�رشوع بالن�سبة اإليهن اأول عمل يتقا�سني عليه اأجرا، 
واأول تفاعل مبا�رش مع املجتمع، فعمل املراأة يف اإطار اإحداث حتوالت اقت�سادية مازال يف بدايته.
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  الآثـــــار الإيجـــابية للم�ســـاريـــع التنمويـــــة 

يف  الثالثة  املناطق  يف  الن�ساء  ا�ستهدفت  التي  التنموية  امل�ساريع  حققته  اإيجابي  اأثر  اأهم  يتلخ�س 
اأهمية  فظهرت  املكانة.  والعمل على حت�سني هذه  الثانوي  االجتماعي  بو�سعهم  بع�سهن  �سعور 
امل�ساريع التنموية التي مت بحثها يف التقارير الثالثة باأنها جتاوزت م�ساألة التمكني االقت�سادي من 
وتنمية  معًا،  واالجتماعي  االقت�سادي  التمكني  يت�سمن  اأو�سع،  معنى  لت�سمل  املال  ك�سب  جمرد 
القدرات الذاتية، والثقة بالقدرة على اإحداث تغرّي اجتماعي وثقايف يف املجتمع املحّلي. فرغم اأن 
يف معظم احلاالت اعتربت اأن العمل التنموي للن�ساء مازال يف بداياته، اإال اأنه من املمكن ا�ستنتاج 
النقاط التالية لالآثار االإيجابية للم�ساريع التنموية التي ت�ستهدف املراأة الريفية، واأهم التغريات التي 

ح�سلت لهن كما ظهرت يف االأبحاث الثالثة : 

حت�سيــن يف امل�ستـــوى املعيـــــ�سي

�ساعدت امل�ساريع التنموية املراأة الريفية ب�سكل اأ�سا�سي على تعزيز قدراتها املالية والذي بدوره �ساهم 
يف تعزيز قدرتها على توفري متطلبات اأ�رشتها املختلفة، مما اأثر بدوره ن�سبيًا يف حت�سني م�ستوى ونوعية 
احلياة التي تعي�سها املراأة. كما عززت م�ساهمات املراأة يف االإنفاق على االأ�رشة من دورها يف اتخاذ 
القرارات اخلا�سة باالإنفاق يف االأ�رشة والذي �ساهم بدوره يف تعزيز قيمة ومكانة املراأة اأ�رشيًا وجمتمعيًا. 
وجتلى ذلك من خالل قدرة الن�ساء على اإدارة م�ساريعهن ال�سغرية من خالل االآليات التي اتبعتها 
يف املحافظة على دميومتها مبا يف ذلك، مراعاة حاجة املجتمع املحلي وا�ستقطاب الب�ساعة التي 
تتالءم مع هذه احلاجات، وجتلى ذلك ـاأي�سًا يف بناء القدرة يف املحافظة على راأ�س مال امل�رشوع 

واالدخار وتوفري الب�ساعة با�ستمرار.

واأكدت اإحدى املبحوثات على االآثار االقت�سادية للم�رشوع على حياتها وحياة اأ�رشتها وعالقتها بزوجها 
من خالل م�ساهمتها يف ت�سديد امل�ستحقات املالية املرتتبة عليها بقولها : » توقفت عن اال�ستدانة من 
تاأدية االلتزامات نحو اجلريان  النظر يل نظرة �سفقة واأ�سبحت قادرة على  النا�س من  النا�س، وتوقف 
واالأهل واأ�ساركهم يف املنا�سبات واأجاملهم وا�سرتيت قطعة اأر�س ومل يبقى من ثمنها �سوى )1500دينار 
والذي يعادل تقريبًا 2250 دوالرا(. حتى اأ�سجلها با�سمي«. كما عرب بع�س املبحوثني من الذكور عن 
االآثار التي تركها امل�رشوع على االأ�رشة يف املجال االقت�سادي بقوله : » ابني تعلم العمل من اأمه واأ�سبح 

لدينا متا�سك اأ�رشي ون�ساعد بع�سنا البع�س من خالل امل�رشوع )العواودة 2012 : 32(.
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حت�سيــــن يف العــالقــات الجتمـــــاعية

اأدى حت�سني امل�ستوى االقت�سادي يف العائلة نتيجة قيام املراأة مب�ساريع مولدة للدخل اإلى  حت�سني 
العالقة بني اأفراد االأ�رسة، حتى ولو كان العائد املايل حمدود. وتقول اإحدى امل�ستجوبات يف هذا 
ال�سدد »مل اأح�سل على مردود مادي ولكن �سعرت بقوة �سخ�سيتي واأح�س�ست براحة واأ�سحبت 
اأعرف كيفية التعامل مع النا�س«...، اإال اأنه ومن ناحية اأخرى برز بع�س حاالت ا�ستغالل للن�ساء 
»حقق يل مردودا ماديا   : ال�سيدات  اإحدى  اقت�سادي« �سدهم،  حيث ذكرت  »عنف  وممار�سة 
اإنني  حتى  اأف�سل  اأ�سبحت  زوجي  مع  وعالقتي  االجتماعي  وو�سعي  نف�سيتي  وحت�سنت  جيدا 
اأ�سبحت اأ�ساهم يف م�رشوف بيته الثاين...« والوا�سح اأن هذه ال�سيدة مل ت�سعر باأنه يتم ا�ستغاللها 

اقت�ساديا  )العواودة 2012 : 30(.

وبدا وا�سحا تنوع االآثار االجتماعية التي تركها امل�رشوع الذي اأن�ساأته املبحوثات �سواء اأكانت 
هذه االآثار على اأ�رشة املبحوثة اأم على املبحوثة نف�سها و�سخ�سيتها. و�سكلت اجلراأة وقوة ال�سخ�سية 
والقدرة على التوا�سل مع االآخرين من بني هذه االآثار. وكثريا ما رددت املبحوثات » اإلى االآن 
مل اأح�سل على مردود مادي ولكن �سعرت بقوة �سخ�سيتي واأح�س�ست براحة واأ�سحبت اأعرف 
كيفية التعامل مع النا�س«.)العواودة 2012 : 32(. فقد �ساهمت املوؤ�س�سات يف دعم ثقة املراأة بذاتها 
وتقوية �سخ�سيتها واحرتام كيانها كامراأة من خالل املحا�رشات التوعوية والتثقيفية؛ والرتكيز على 
العالقات االجتماعية مع العمالء وتوظيف هذه العالقات يف ا�ستقطاب الزبائن وحتريك عملية 

البيع؛ وهي تعد اآليات �سمان ا�ستدامة م�ساريعهن من وجهة نظرهن اخلا�سة؛ )االأردن(.

كما اأبدت الن�ساء املبحوثات يف قرية ع�سرية ال�سمالية ر�سا كبريا عن كونهن ميتلكن م�ساريعهن اخلا�سة والتي 
اأ�سبحن م�ساركات  االأ�رشة واملجتمع. حيث  اإحداث اختالفات على حياتهن على �سعيد  �ساعدت على 

ب�سكل كبري يف احلياة العامة من جهة، واأ�سبحن معروفات يف القرية )كتاب والرياحي 2012 : 13(.

   كما ظهر االأثر االإيجابي من انتماء الن�ساء اإلى اجلمعيات باكت�سابهن مهارات جديدة وك�سف 
لتعلم  دورة  يف  ال�سيدات  اإحدى  �سجلت  ال�سمالية،  ع�سرية  قرية  ففي  ميتلكنها.  التي  املهارات 
عر�س  ون�ساطي،  عملي  الن�سائي  االحتاد  والحظ  الدورة  اأخذت  »...وعندما   : جديدة  مهنة 
 .)66  : 2012 اأن اأعمل معهم كمديرة لالحتاد يف ع�سرية ال�سمالية....« )كتاب والرياحي  علي 
اأجل  من  ملحة  االقت�سادي، كحاجة  التمكني  بني  يف�سلون  ال  اليوم  التنمويني  الفاعلني  فمعظم 
حماربة الفقر وتاأمني �سبل العي�س، و�رسورة التخفيف من التمييز الذي ي�سع الن�ساء يف مرتبة دونية 
مقارنة بالرجل، واحلاجة اإلى الق�ساء على هذا النوع من العالقات االجتماعية ل�سمان ا�ستمرارية 
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ال  وال�سيا�سي،  االجتماعي  بالتمكني  ربطه  يتم  مل  اإذا  االقت�سادي،  فالتمكني  التنمية.  وا�ستدامة 
ميكن اأن يكون فعاال يف اإعادة اإنتاج عالقات النوع االجتماعي على م�ستوى االأ�رشة واملجتمع، 

بل ي�سكل مدخال له )كتاب والرياحي 2012 : 7(.

خطوة نحو التغيري يف بع�س العادات والتقاليد

على الرغم من غياب الرجل، فاإن الريفيات اأقبلن على امل�ساريع التنموية املقرتحة عليهن من طرف 
املجمع وذلك بدافع امل�ساهمة يف حت�سني عي�سهن. واتبع املجمع، على هذا امل�ستوى، ا�سرتاتيجية 
املراحل الإدماج املراأة يف امل�سار التنموي )حلوا�س غربال و�سكري 2012 : 30(. وحققت امل�ساريع 
امكانية اأكرب للمراأة للحركة واخلروج من املنزل للعمل، مل تكن لتقدم عليها منذ زمن قريب كما 
تعرب عن ذلك اإحدى امل�ستجوبات من قرية ع�سرية ال�سمالية بقولها »يف البداية كنت ال ا�ستطيع اأن 
احترك بدون زوجي للخروج الأي مكان، لكن االآن ا�ستطيع التحرك وتلبية احتياجاتي... )كتاب 

والرياحي 2012 : 66(.

حت�سني على امل�ستوى ال�سخ�سي 

حققت امل�ساريع للمراأة على امل�ستوى ال�سخ�سي توازنا واإثراء متثل باخل�سو�س يف بناء الذات، 
ال�سخ�سية.  بناء  الذاتي،  ال�سعيد  على  التمكني  االحتياجات،  حتديد  على  قدرة  اال�ستقاللية، 
واالجتماعية،  االقت�سادية  باأو�ساعهن  النهو�س  على  الن�ساء  امل�ساريع  �ساعدت  اآخر  ومبعنى 
وعززت  �سعورهن باالنتماء؛ والنظرة اإلى امل�ساريع االإنتاجية التي اأن�ساأنها على اأنها ملكيتهن، 
وبالتايل فهن متحكمات فيها اأكرث، مقارنة مع العمل الزراعي الذي ينظر اإليه على اأنه �سمن 
احلياة  يف  امل�ساركة  لها  يتيح  ال  كما  االأجر،  مدفوع  غري  العائلي  العمل  يف  الن�ساء  م�ساركة 
ذاتها...«  حتقق  اأنها  املراأة  �سعور  ب�سبب  اأف�سل  اأ�سبحت  الأنف�سهن  الن�ساء  فنظرة  العامة«... 

)الكاتب والرياحي 2012 : 16(
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 العـــوائـــق والتحديــــات

ت�سبح  لكي  االإمكانيات  من  الكثري  الريفية  املراأة  ينق�س  مازال  اأنه  ن�ستنتج  اإليه  االإ�سارة  �سبق  مما 
واعية باالأ�ساليب والطرق الر�سيدة واملالئمة ال�ستدامة التنمية. فهن ما زلن يواجهن معوقات حتول 
دون اطالعهن على ما ي�ستجد من االأمور واحل�سول على اإي�ساحات حول الن�ساط البيئي وكيفية 
حتقيق تنمية م�ستدامة. وتاأكيداً على دور املراأة الهام يف هذا املجال، جاء يف عدة تقارير تنموية اأن 
االعتماد على املراأة يف الربامج التنموية ميثل اإحدى قواعد التنمية الريفية املتكاملة وامل�ستدامة التي 

ت�ساهم يف مكافحة الفقر واجلهل وحتقيق االأمن الغذائي. 

اإحدى  ميثل  املراأة  متكني  اأن   2002 لعام  العربية  االإن�سانية  التنمية  تقرير  اأكد  ال�سياق،  نف�س  ويف 
التي ال  التنمية  واأن  االإن�سانية،  التنمية  بناء  تعوق  اأن  �ساأنها  من  التي  املوؤ�س�سية  البنية  النواق�س يف 
ت�سارك فيها املراأة هي تنمية معر�سة للخطر. وتاأتي الدول العربية يف املرتبة قبل االأخرية يف متكني 
املراأة ح�سب مقيا�س برنامج االأمم املتحدة االإمنائي. كما بني التقرير اأن تخطي اأزمة التنمية الب�رشية 
قواعد  موؤ�س�سية �سمن  املراأة كقاعدة  اعتبار متكني  يفر�س  الراهن  الو�سع  العربية يف  املنطقة  يف 
االأبحاث  يف  وردت  كما  املعيقات  اأهم  تلخي�س  وميكن  العربية)12(.  املجتمعات  تاأ�سي�س  اإعادة 

الثالثة يف مبا يلي :

غيـاب اآليـات وموؤ�س�سـات نـاجعة تنظم عمليـة ال�ستفـادة من امل�سـاريع التنمـويـة 

بني  التن�سيق  و�سعف  املركزي،  امل�ستوى  على  التخطيط  قلة  يف  الريفية  التنمية  م�سكلة  تتلخ�س 
الريف  العمل االأهلي والقطاع اخلا�س واحلكومة. وعادة ما يكون  املكونات االأ�سا�سية ملجتمع 
م�ستهدفا من التنمية ولي�س م�ساركا فيها، ويعاين بالتايل من هجرة الكفاءات و�سعف املوؤ�س�سات 
القاعدية)13(. ففي ق�ساء اخلالدية، هناك غياب ال�سرتاتيجية وخطة عمل متكاملة حول التمكني 

االقت�سادي من قبل الدولة مع غياب القوانني الداعمة )العوادة 2012 : 37(. 

ويف وادي ال�سبايحية، لي�س للن�ساء عالقة قوية باملوؤ�س�سات الأنه يف االأ�سا�س ال يوجد اأي موؤ�س�سات 
حكومية ال�ستخراج الوثائق املطلوبة، وي�سطر ال�سكان اإلى التنقل اإلى زغوان ال�ستخراج امل�سامني 

وق�ساء اأمورهم العالقة. كما ظهرت م�سكلة »املح�سوبية« يف متويل امل�ساريع. 

12 -   دور المرأة الريفية في التنمية المستدامة وحماية البيئة في الوطن العربي، م. نعيمة ركباني، المنظمة العربية للتنمية الزراعية، 14 مارس 2011، 
 http://www.4geography.com/vb/showthreadphp?t =7812  

13 -   منجد أبو جيش، مدير دائرة الضغط والمناصرة في اإلغاثة الزراعية والتي تدير برامج إقراض لمشاريع إنتاجية تستهدف النساء  



ورغم ذلك يعد الو�سع اأف�سل ن�سبيًا يف وادي ال�سبايحية من بقية املناطق املغطاة بالبحث بف�سل 
وجود املجمع الن�سائي للتنمية الفالحية والذي �ساهم يف متكني املراأة، لي�س من الناحية االقت�سادية 
فقط، واإمنا اأي�سًا من الناحية االجتماعية وتنمية قدراتها الذاتية، وذلك من خالل اإعطاء القرو�س 
ال  املجمع  لكن  الوقت.  ذات  يف  والتح�سي�س  التوعية  واالإر�ساد،  التكوين  رزق،  مورد  وتوفري 
يعو�س املوؤ�س�سات وهي حمدودة يف وادي ال�سبايحية وتقت�رس على املجمع وامل�ستو�سف. فهناك 
�سبه غياب للموؤ�س�سات ال�سحية والتعليمية واالإدارية مما يتجلى ب�سعور الن�ساء يف الريف باال�ستبعاد 

واإنها من�سية ومهم�سة )حلوا�س غربال و�سكري 2012 : 51(. 

ويف قرية ع�سرية ال�سمالية، ورغم الدرا�سات العاملية التي ت�سري اإلى جناح امل�ساريع االنتاجية التعاونية 
كاأف�سل التطبيقات، برز اأن امل�ساريع الفردية هي االأكرث جناحًا اإلى حد االآن، الأن الثقافة املجتمعية 
قائمة على الفردية اأكرث، ويواجه العمل اجلماعي م�ساكل يف االإدارة واملتابعة، اأي اأنه بحاجة اإلى 

الكثري من اجلهد حتى يتم تعزيز ثقافة التعاون )كتاب والرياحي 2012(.

�سعـــوبـة التعـــامــل مــع الإجـــراءات الإداريـــة

عربت العديد من الن�ساء، خا�سة يف قرية ع�سرية ال�سمالية عن �سعوبة، واأحيانًا ا�ستحالة، ا�ستخراج 
الرتاخي�س التجارية. كما اأكدت اأخريات يف قرية ع�سرية ال�سمالية ووادي ال�سباحية عدم وجود 
حماية ت�رشيعية اأو موؤ�س�ساتية تدافع عن حقوق الن�ساء �ساحبات امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة. كما 
تاأ�سي�س م�ساريع  اأجيال موؤهلة قادرة على  اأي موؤ�س�سات تعليمية ت�ساعد على خلق  اأنه ال يوجد 
)كتاب  وال�سناعة  التجارة  غرف  خا�سة  يذكر،  اخلا�س  القطاع  مع  تعاون  وال  ناجحة،  جتارية 

والرياحي 2012(.

ويف فل�سطني املحتلة، تقع عملية متويل امل�ساريع ال�سغرية واملتناهية ال�سغر على عاتق املوؤ�س�سات 
االأهلية الفل�سطينية وذلك ب�سبب غياب �سندوق خا�س للتنمية الريفية. كما حتجم البنوك العامة 
معايري  فر�س  عرب  وذلك  الريفية،  بالتنمية  املتعلقة  ال�سغرية  امل�رشوعات  متويل  عن  فل�سطني  يف 
واإجراءات معقدة ي�ستحيل على الن�ساء تلبيتها.  فهناك احلاجة اإلى مزيد من التاأطري يف ما يتعلق 
بفهم اآليات خال�س القرو�س، وهذا ي�ساعد اأي�سا على  تفادي النزاعات التي قد توؤثر �سلبا على 

الُلحمة االجتماعية وبالتايل يعطل م�سار التنمية املحلية )كتاب والرياحي 2012(. 

العمل حول احلقوق االجتماعية  منتهية من ور�سات  �سل�سلة غري  الن�ساء يف  الكثري من  ودخلت 
والقانونية، دون اأن تربز النتائج احلقيقية لتلك التدخالت يف حياة الن�ساء العامة. وحتاجج العديد 
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قيا�سه  ميكن  ال  االجتماعي  التغري  عملية  اإن  منطقية  ب�سورة  الفل�سطينية  االأهلية  املوؤ�س�سات  من 
خالل فرتة ق�سرية ن�سبيا. لكن ب�سكل عام، فاإنه غالبا ما جرى الرتكيز ب�سكل كبري على احلقوق 

كمو�سوع منف�سل عن اال�ستقالل الوطني والتنمية االقت�سادية وال�سيا�سية. 

فمن ال�سعب اأن نتحدث عن حقوق املراأة يف �سياق يتم فيه خرق حلقوق االإن�سان ب�سكل كامل 
من قبل االحتالل، وهي اإ�سكالية اأخرى وقعت فيها العديد من املجموعات الن�سوية واملوؤ�س�سات 
احلقوقية. ولقد اأّكدت العديد من اّلن�سوة اأّنهن يجدن �سعوبة يف القيام باأب�سط االأعمال االإدارّية 
من  اأدنى  حّدا  ت�ستوجب  الّتي  الّن�ساطات  من  ذلك  غري  اإلى  االإم�ساء،  اأو  ما  وثيقة  كا�ستخراج 

الّتكوين )كاتب والرياحي 2012(.

وتكمن امل�ساكل االإ�سافية املتعلقة بالق�سايا العقارية وخ�سائ�سها الت�رشيعية يف عدم وجود �سندات 
القبلية  الهيمنة  اإلى  باالإ�سافة  بنكية،  وبالتايل �سعوبة احل�سول على قرو�س  بها   عقارية معرتف 

وهيمنة امللكية اجلماعية. )حلوا�س غربال و�سكري 2012 : 18(.

�سعــف البنيــة التحتيـــة واخلدمـــات

يوؤدي �سعف البنية التحتية اإلى حمدودية وندرة فر�س الن�ساط يف الو�سط الريفي، مما يرتتب عنه 
عدم اقتحام املراأة امليدان االقت�سادي. ففي قرية ع�سرية ال�سمالية، تعاين االأ�رش الفل�سطينية الكثري من 
ال�سعوبات نتيجة �سيا�سة االحتالل القائمة على خنق االقت�ساد الفل�سطيني، والتحكم يف م�سادر 
املياه الذي يوؤدي اإلى فقدان الفالحات والفالحني الفل�سطينيني مل�سدر رزقهم، ونهب وم�سادرة 
 .)2012 اأرا�سيهم الزراعية ل�سالح بناء جممعات ا�ستيطانية للم�ستوطنني اجلدد )كتاب والرياحي 
وحتى يف حال توفر اخلدمات، فاإنها غالبا ما تكون �سعبة املنال الرتفاع تكلفتها ولعدم كفايتها 
الأ�سباب �سيا�سية مرتبطة ب�سكل اأ�سا�سي يف حتكم ووجود االحتالل الذي ي�سيطر على اخلدمات، 

ويبيعها بتكلفة عالية للفل�سطينيني وبكميات حمدودة جدا، خا�سة املياه والكهرباء. 

يف  عملهم،  تفيد  جديدة  معلومات  عن  والبحث  امل�ساريع  خلدمة  �رشوري  االإنرتنت  اأن  فرغم 
قرية ع�سرية ال�سمالية، اإال اأن توفري هاتف اأر�سي مكلف جداً، وبالتايل تلجاأ الن�ساء اإلى ا�ستخدام 
ال�سمالية يف مناطق  التي هن ع�سوات فيها... كما تقع قرية ع�سرية  اإطار اجلمعية  االإنرتنت يف 
»ج« ح�سب ت�سنيف �سلطات االحتالل اال�رشائيلي، وهي املناطق التي حتتاج اإلى اإذن وموافقة من 

�سلطة االحتالل للعمل على تطوير البنى التحتية فيها )كتاب والرياحي 2012 : 34(.
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عـــــوائـــق اجتمــــــاعيــــة 

على  الذكور  من  االأ�رشة  اأفراد  اأحد  يوافقها  اإذا مل  اأنه  الثالث  االأبحاث  ال�سيدات يف  معظم  تقر 
اإقامة امل�رشوع، فمن ال�سعب اأن تبدء مبفردها. ففي ق�ساء اخلالدية تبني اأن )11( �سيدة من اإجمايل 
املبحوثات قد دعمهن اأزواجهن مقارنة بـ)17( �سيدة الالئي اأكدن على اأن اأ�رشهن من)اأب، اأم، 
اأخ، وحتى االأخت( قد كانوا من الداعمني الرئي�سيني لهن يف م�رشوعهن ال�سغري. كما اأكدن اأن 
املوروث االجتماعي التقليدي، ال يزال ي�سكل العائق االأهم يف م�سرية املراأة الريفية للو�سول اإلى 

املوؤ�س�سات الر�سمية وغري الر�سمية.

وظهر من خالل املقابالت اأن الرجال ميالني اأكرث للحديث عن امل�ساريع يف اإطار العمل االقت�سادي 
والدخل اأكرث من اإبراز التحوالت االجتماعية االأخرى، والتي تلم�سها وتعي�سها الن�ساء. ويقرون 
باأن التحوالت االجتماعية، واإن كانت عملية تراكمية للعديد من الظروف  اأخرى،   من ناحية 
حتتاج اإلى الكثري من الوقت اإال اأنها قد بداأت حتدث. ويرى العديد من الرجال اأن دور املراأة يف 
املنزل قد تغري فعال عما كان عليه احلال يف ال�سابق، بدءا من انتقال املراأة من معتمدة ماليا على 
املقابالت  امل�ساركني يف  الرجال  ويقر  االأ�رشة.  احتياجات  �سد  رئي�سية يف  م�ساهمة  اإلى   الزوج 
الفردية واملجموعة املركزة بذلك، مع الكثري من التحفظات والرتكيز على عالقة املراأة بالرجل 

ومكانتها يف املنزل، والدور املركزي للرجل يف االأ�رشة ومكانته العليا.

اإلى  ويف قرية ع�سرية ال�سمالية، مازال العائق االأهم يف م�سرية املراأة الريفية يتمثل يف الو�سول 
ال�سيا�سية، يجب  لتعزيز دورهن يف احلياة  اأنه  الن�ساء  الر�سمية. وترى  الر�سمية وغري  املوؤ�س�سات 
التخل�س من النظرة ال�سلبية للمجتمع والرجال جتاههن. فالرجال ي�سددون على اأن عمل املراأة 
ال يعني التقليل من قيمة �سيطرة الرجل على العائلة، وظهر بقوة اخلطاب الذكوري الذي اأكد 
على هذه امل�ساألة. فرغم االعرتاف باأن العمل هو حق للمراأة، اإال اأنهم اأكدوا على اأنه ميكن من 
خالل العمل الذي تقوم به الن�ساء، ابتزاز الرجل على املكانة التاريخية له يف االأ�رشة واملتوارثة يف 

املجتمع ال�رشقي. 

ولئن اأبدى الرجال ب�سكل عام  ر�سا عن اندماج الن�ساء يف م�ساريع التنمية، لكن هذا مل يجعل 
منها م�ساهمات رئي�سيات يف التقرير يف �سوؤون االأ�رشة. وكلما زاد املردود املايل للن�ساء، ي�سبح 
الرجال  اأكرث ايجابية اجتاه عمل املراأة وم�ساركتها يف احلياة العامة وحتى االنت�ساب اإلى اجلمعيات 
داخل وخارج القرية )كتاب والرياحي 2012(. ويعد اال�سطهاد االجتماعي الذي تعاين منه املراأة 
الفل�سطينية اأكرث تعقيداً. فباالإ�سافة اإلى اال�سطهاد االجتماعي من قبل النظام االأبوي الذي يهيمن 
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اأبوية  بنية  يف  تتميز  والتي  العائلة  واأهمها  واالجتماعية  واالقت�سادية  ال�سيا�سية  املوؤ�س�سات  على 
قوميًا  اأ�سفل الهرم االجتماعي، تواجه املراأة يف قرية الع�سرية، ا�سطهاداً  الن�ساء فيها يف  وهرمية 
ب�سبب رزوحها حتت االحتالل مثلها مثل الرجل، اإال اأن اآثار االحتالل يختلف واقعها على املراأة 

من حيث اآثاره االجتماعية )كتاب والرياحي 2012 : 10(.

فدخول املراأة الريفية اإلى عامل العمل مل يغري كليًا يف البنى االجتماعية، وخا�سة يف دور الرجال 
االأ�رشة،  م�ستقبل  يف  اأحيانًا  وحيدين  كمقررين  اأدوارهم  يفقدوا  »مل   : اأنهم  على  ي�رشون  الذين 
وذلك رغم امل�ساهمة الكبرية للن�ساء يف الدخل والذي قد ي�سل اإلى امل�ساهمة بن�سف م�ساريف 

املنزل اأحيانًا )كتاب والرياحي 2012 : 11-12(.

�سعـــوبة التنقـــل والو�ســــول اإلى ال�ســـوق

االأ�سواق  اإلى  والو�سول  التنقل  يف  املعاناة  هي  منتوجها  لرتويج  الريفية  املراأة  معاناة  �سمن  من 
وا�ستغالل الرجل الو�سيط ب�سبب عدم معرفتهم بال�سوق. ففي وادي ال�سبايحية، حتتل م�ساريف 
التنقل املركز الرابع من بني جملة امل�ساريف التي يتم اإنفاقها �سمن االحتياجات االأ�سا�سية للعائلة، 
اأو ما ن�سبته 18،66 %، وذلك ب�سبب �سعف البنى التحتية وغياب و�سائل النقل )حلوا�س غربال 

و�سكري 2012 : 26(.

كما اأ�سارت املبحوثات يف ق�ساء اخلالدية  كيف اأن قلة اخلدمات وخا�سة املوا�سالت حتول دون 
متتع املراأة الريفية بحرية احلركة والتنقل، رغم اأن 25 من بني 40 م�ستجوبة عربن عن التمتع بحرية 
ال�سمالية  ع�سرية  قرية  ويف  املختلفة.   حياتها  الأوجه  ممار�ستها  دون  يحول  مما  والتنقل،  احلركة 
الت�سويق وحت�سني نوعية االإنتاج مازالت حتول دون  اأن معيقات  الن�ساء كيف  اأ�سارت الكثري من 

جناح م�رشوعاتهن )العواودة 2012 : 45(. 

زيــــادة الأعبـــــاء على املـــــــراأة

الن�ساء. وتن�سى  اأعباء جديدة على  اإنتاجية خارج املنزل ي�سيف  الن�ساء �سمن م�ساريع  اإن وجود 
الن�ساء نف�سها يف كثري من االوقات وال تفكر اإال باأطفالها وزوجها فرتهق �سحيًا ونف�سيًا، وهذا 
امل�رشوع،  العمل يف  فاإلى جانب   .)2010 املراأة،  درا�سات  )معهد  الدرا�سات  الكثري من  بينته  ما 
الن�ساء  املنزيل من م�سوؤولية  العمل  ال�سابق، حيث بقي  العمل  تق�سيم  نف�س  الن�ساء على  ا�ستمرت 
ب�سكل اأ�سا�سي، وبع�س امل�ساهمات للرجال يف هذا االإطار. لكن هوؤالء ما زالوا يعتقدون ب�سكل 
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يندرج فقط  االإطار،  يقدموه يف هذا  ما  واأن  املراأة وحدها،  املنزيل هو م�سوؤولية  العمل  اأن  كبري 
والتي   للرجال  جديدة  اأدوار  اإدخال  اأو  جديدة  �سيا�سة  تبني  ولي�س  زوجاتهم،  م�ساعدة  �سمن 

تت�سمن االأعمال املنزلية. هذا باالإ�سافة اإلى تركيزهم على دورهم كمعيلني اأ�سا�سيني لالأ�رشة.

وتواجه الن�ساء هذا الو�سع القائم على ازدواجية عمل املراأة يف البيت يف كل املجاالت تقريبا، 
وبالتايل ال ميكن اعتبارها �سمة خا�سة للعامالت يف جمال امل�ساريع التنموية ال�سغرية. وتعد حالة 
الن�ساء �ساحبات امل�ساريع التنموية ال�سغرية اأف�سل قليال نظراً الأن عملهن غالبًا ما يقع �سمن نطاق 
املنزل. وهذا يف�رش ملاذا اعتربت بع�س الن�ساء القر�س نقمة ولي�س منفعة. فهو يرتتب عليه املزيد 
من العبء، كما اأنه يف كثري من االأحيان ي�ستنفذ دخل االأ�رشة، اإ�سافة اإلى الدخل الذي يجنينه من 
امل�رشوع. ويتحول القر�س اإلى عبء اقت�سادي جديد اإذا ما ف�سل امل�رشوع وا�سطرت االأ�رشة اإلى 

ت�سديد الديون املرتتبة عن ذلك، الأنه يف غالب االأحيان ال تتوفر خطة »اإنقاذ«. 

تدنـــي املهـــارات التي متتلكـهـــا املــراأة الريفيــــة 

متخ�س عن حالة  عدم اندماج املراأة الريفية يف حميطها وا�ستمرار حالة الفقر واخل�سا�سة،  العديد 
اأهمها عدم  ال�سبايحية. ولعل من  التنمية املحلية يف منطقة وادي  التي تهدد م�سار  امل�ساكل  من 
اجلهة  لن�ساء  املقرتحة  التنمية  م�ساريع  تطابق  يعك�س عدم  والذي  التنمية  مل�ساريع  الثقايف  التناغم 
مع قدراتهن اأو روؤيتهن ملاهية امل�رشوع التنموي مما خلق » �رشاعا فكريا » بني املوؤ�س�سة التنموية 
املجمع  بعث  ماهية  تخ�س  اأ�سا�سية  اإ�سكالية  يطرح  اأن  �ساأنه  من  ما  وامل�ستفيدات، وهو  كممول 

الن�سائي للتنمية الفالحية بوادي ال�سباحية )حلوا�س غربال و�سكري 2012 : 48(.

اآلية امل�ساركة يف حتديد نوعية امل�ساريع  ففي قرية ع�سرية ال�سمالية، اعتمدت املوؤ�س�سات االأهلية 
الى  الن�ساء  اأي نوع من املخاطرة. وبالتايل جلاأت  العمل بها، والتي ال حتمل  الن�ساء  التي ترغب 
طلب امل�ساريع التي لهن خربة �سابقة فيها اأو تلك التي ال حتتاج اإلى الكثري من املهارات حتديدا اإذا 
اخذنا بعني االعتبار اأن الن�ساء اللواتي ا�ستفدن من تلك امل�رشوعات هن ب�سكل اأ�سا�سي من ربات 

البيوت )كتاب والرياحي 2012 : (. 

على  القائمة  التنموية  للم�ساريع  وبالتايل  الزراعي،  لالإنتاج  وا�سع  جمال  وجود  نالحظ  وبينما 
الزراعة يف كل من وادي ال�سبايحية وق�ساء اخلالدية، اإال اأن  الزراعة مل تعد  الن�ساط االقت�سادي 
املمولني  لعدم رغبة  الفل�سطيني، نظراً  الريف  ال�سمالية، وباقي  الذي ميار�سه �سكان قرية ع�سرية 

وتغا�سيهم عن الزراعة حتى ال يغ�سبوا �سلطات االحتالل ال�سهيوين )كتاب والرياحي 2012(. 
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تـدين م�ستـــوى التعليــــم 

االجتماعّي  باالندماج  مرورا  والتنمية،  التعليم  بني  ع�سوي  ترابط  وجود  االأبحاث  اأظهرت 
واالقت�سادي. فالتعليم اأحد اأهم العوامل الداعمة لعملية التمكني املوجهة للمراأة ب�سكل عام ويف 
املجاالت كافة...اإال اأن تدين امل�ستوى التعليمي للمراأة الريفية يف االأردن هو اأحد اأهم العوامل التي 
تعوق املراأة الريفية االأردنية )العواودة �س21(.  وب�سكل عام تعاين املراأة الريفية يف املناطق الثالثة 
التعليم االبتدائي، وارتفاع  اأجنز فيها البحث، من �سحالة التح�سيل العلمي الذي ال يتجاوز  التي 

ن�سبة االأمية، وغياب برامج حمو االأمية من �ساأنه اأن يكّثف عرقلة الّتنمية وجناح امل�ساريع ال�سغرى.
 

ففي قرية ع�سرية ال�سمالية، اأظهر البحث اأن الغالبية من الن�ساء اللواتي ا�ستفدن من م�ساريع التنمية هن 
ربات البيوت املتزوجات اللواتي ال ميتلكن ال�سهادة اجلامعية االأولى اأو الدبلوم، وبالتايل يلجاأن اإلى 
امل�ساريع التنموية الأنه من ال�سعب احل�سول على وظيفة يف القطاع العام اأو اخلا�س. ووجدن اأن العمل 
يف اإطار هذه امل�ساريع ي�سكل فر�سة لدخل اإ�سايف وللنفاذ للعمل. وكون 36 % من الن�ساء احلا�سالت 
على �سهادة الدبلوم والبكالوريو�س يعملن يف جمال امل�ساريع ال�سغرية، فاإن ذلك يعني عدم ح�سولهن 

على وظائف وجماالت عمل تتالءم وتخ�س�ساتهن العلمية )كتاب والرياحي 2012 : 40(.

»ي�سمح« للمراأة احل�سول عليه من منظور  التعليم التي  اأما يف ق�ساء اخلالدية، وبالنظر يف نوعية 
النوع االجتماعي، فقد غلب طابع التعليم االأ�سا�سي واالأويل على من ح�سلن على م�ستوى تعليمي 

)العواودة 2012 : 22(.

ويف وادي ال�سبايحية، فقد مت حتديد االأمية على اأنها العتبة االأولى للمراأة الريفية، وتبني اأن غالبية الن�ساء 
�سنواته  االبتدائي ويف  التعليم  فهو اليتجاوز  التعليم،  واإن وجد  العلمي،  التح�سيل  يعانني من �سحالة 
االأولى فقط )حلوا�س غربال غربال و�سكري 2012 : 21(. وي�سبح التعليم بالن�سبة اإلى �ساحبات امل�ساريع 

التنموية من االحتياجات العملية ال�رشورية للحياة اليومية ... )حلوا�س غربال و�سكري 2012 : 36(.

العــالقة بالأ�ســـرة وحجــــم الأ�ســــرة 

مازالت معظم االأ�رش الريفية تنتمي اإلى العائالت االأبوية التقليدية واملمتدة )بركات 2008( والتي 
متتاز بوجود ثالث اأجيال معًا : االأجداد، واالأبناء املتزوجني وزوجاتهم، واالأحفاد. ويعترب اجلد 
االأول  املت�رشف  وبالتايل  لها،  واملعنوي  املادي  واملرجع  العائلة،  كبري  االأ�رشة  من  الن�سق  هذا  يف 
وامل�سوؤول عن اإدارة اأمور العائلة والتحكم مب�سريها )حلوا�س غربال غربال و�سكري 2012 : 35(.  
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وبداأت ظاهرة االنتقال اإلى العائلة النووية نتيجة تنامي نزعة الفردانية يف املجتمعات، ولكن مع بقاء 
معدل حجم االأ�رشة كبريا ن�سبيًا. فقد اأ�سارت دائرة االإح�ساءات العامة يف التقرير الر�سمي »االأ�رشة 
يف االأردن« لعام 2010، اأن معدل حجم االأ�رشة يف االأردن هو )5.4(، كما توؤ�رش االإح�ساءات اإلى 
ارتفاع يف معدل حجم االأ�رشة لدى املراأة الريفية، مبا يف ذلك االرتفاع الوا�سح يف معدل حجم 
اأ�رشهن  اأحجام  تتجاوز  املتزوجات  املبحوثات  اأ�رش  من   32 اأن  اخلالدية، حيث  ق�ساء  االأ�رشة  يف 
االأربعة اأفراد،  باالإ�سافة اإلى االأب واالأم ، وما يرتتب على ذلك من خ�سائ�س اقت�سادية واجتماعية 
و�سحية توؤ�رس على واقع حال املراأة الريفية يف هذه املنطقة، وارتباط االرتفاع يف معدل حجم 

االأ�رشة بالتدين الوا�سح يف امل�ستوى التعليمي لهوؤالء ال�سيدات )العواودة 2012 : 22(.

هو  املمتدة  العائلة  �سكل  مازال  الفل�سطيني،  الريف  معظم  يف  كما  ال�سمالية،  ع�سرية  قرية  ويف 
للتدخل...  اأكرب  يتيح جماال  مما  العائلة  بيت  االأبناء مع زوجاتهم يف  يعي�س  �سيوعا، حيث  االأكرث 
وبلغ متو�سط حجم االأ�رشة للن�ساء امل�ستفيدات من م�ساريع التنمية 4.65 فرداً، وهو تراجع عن عام 
1997، والتي بلغت الن�سبة 6.4 %. ويعزى املحللون ذلك اإلى تراجع متو�سط حجم االأ�رشة النووية 

على ح�ساب االأ�رش املمتدة، واإلى انخفا�س ن�سبة اخل�سوبة )كتاب والرياحي �س40 : 2012(. ويف 
وادي ال�سبايحية، ترافق االنتقال من العائلة املمتدة اإلى العائلة النووية تدريجيًا مع تاأ�سي�س املجمع 

الن�سائي للتنمية الفالحية )حلوا�س غربال و�سكري 2012 : 35( 

العيــ�س �سمــن بيئــــة طبيعيــــة قـــا�سيـــة 

عنه  نتج  الطبيعية  باملوارد  فقرية  قا�سية  بيئة  اجلغرايف  املوقع  على  يغلب  الثالثة،  احلاالت  يف 
منطقة فقرية، خا�سة جلهة �سح يف امل�سادر املائية. وغالبا ما تكون املراأة هي املت�رشرة االأولى. 
ففي وادي ال�سبايحية، املراأة هي املعنية الرئي�سية بتوفري املاء عرب جلبه من مناطق تواجده، اإّما 
على ظهرها اأو على ظهر الّدواب. وهي مهّمة ت�سطلع بها منذ اأن ي�ستّد عودها وت�سبح قادرة 
ت�سبب  �ساقة و  لل�رساب عملية  ال�سالح  باملاء  التزود  الّن�ساط. وتعترب عملية  القيام بذلك  على 
�سغطا كبريا على جدول االأعمال اليومية للمراأة الريفية بوادي ال�سبايحية، مّما قد يجعل املراأة 
»تخ�رش« وقتا باإمكانها ا�ستغالله يف اأعمال اأخرى. وي�سبح �سح املياه عائقا كبريا للتنمية املحلية 

يف وادي ال�سبايحية. 

العائالت يف وادي ال�سباحية انقطاع بناتهن عن الدرا�سة وعدم موا�سلة  اآثرت العديد من  كما 
التي ال ت�ستطيع جمابهتها )حلوا�س  الباهظة  التنقل و تكاليفه  تعليمهن االإعدادي وذلك ل�سعوبة 

غربال و�سكري 2012 : 26(.



ويقع ق�ساء اخلالدية قرب البادية )نحو 15 كم لواء البادية ال�سمالية ال�رشقية( يف منطقة �سحراوية 
اإلى املنازل �سوى مرة واحدة يف  جافة ويعاين بالتايل  من �سح املوارد املائية حيث ال ت�سل املياه 

االأ�سبوع وترتفع فيه ن�سب البطالة )14.5 %(  )العواودة 2012 : 20(. 

تدنـي م�ستــوى الوعي العــام بحقــوق املراأة الريفية وا�ستمرار ال�سورة النمطيــة

اإن ال�سماح للمراأة مبجاالت عمل حمددة ومتفق عليها من قبل املجتمع، وخا�سة الذكور منهم، يوؤكد اأن 
االجتاهات التقليدية النمطية نحو ما هو متاح ومقبول للمراأة جتاه العمل اأو حتى لفتح واإن�ساء م�رشوع 
�سغري ما زالت قائمة يف اأذهان الرجال يف ق�ساء اخلالدية واأن املراأة مازالت تنظر نحو فر�سها يف عملية 
التمكني االقت�سادي ونحو حقوقها باأعني الرجال املحيطني بها )العواودة 2012 : 32(. ويف وادي 
االأ�رش  اإلى  املمتدة  االأ�رش  من  االأ�رش  نتيجة حتول  بالتغيري  للن�ساء  النمطية  النظرة  بداأت  ال�سبايحية، 
املوؤ�س�سات  وحتاول  املوروث،  النمطي  الدور  من  اخلروج  للن�ساء  اأكرب  جماال  تتيح  والتي  النووية 
بع�س  اإلى  والت�سدي  للمراأة  التقليدية  النمطية  ال�سورة  تغيري  التوعية  برامج  خالل  من  املحلية، 

التوجهات الرامية اإلى تهديد مكا�سب املراأة )حلوا�س غربال و�سكري 2012 : 34(.  

م�ســـاكــــل يف التمويـــــل والت�سويــــــق

مل يتوفر يف الريف العربي، ب�سكل عام، الكثري من فر�س التمويل، والقليل الذي يتوفر االإجراءات فيه 
معقدة. ففي فل�سطني، ال يوجد بنك اأو �سندوق خم�س�س لتمويل التنمية الريفية تكون معايري االقرا�س 
فيه با�ستطاعة الفقراء تلبيتها )كتاب والرياحي 2012 : 11(. كما اأنه وعلى الرغم من اجلهود العاملية 
واالإقليمية واملحلية املبذولة يف عملية التمكني االقت�سادي للمراأة واأدماجها يف �سوق العمل، اإال اأن 
املوؤ�رسات ما زالت توؤكد على حمدودية هذه امل�ساركة بالن�سبة اإلى املراأة واملراأة الريفية ب�سكل خا�س... 

ففي االأردن، بلغت ن�سبة م�ساركة املراأة يف ال�سوق )14.2 %(  و هي اأقل بالن�سبة للمراأة.

)10  : الريـفيـــــة الأردنيــــة ب�سكـــل خـــــا�س )العواودة 2012 

كما مل تظهر يف احلاالت الثالثة اأية اإ�سارة اإلى اأن امل�ساريع التنموية املن�ساأة تعتمد على درا�سة 
فعلية للجدوى االقت�سادي للم�رشوع، اأو اأن هناك مواكبة لعملية التنفيذ، وتقييم م�سبق لقيا�س 
الدواجن  بيع   : للرجل  منوطة  مهمة  بقيت  املنتجات  ت�سويق  على  واملقدرة  النجاح  فر�س 
للن�ساء  منقو�سة   عملّية  جديدة  جماالت  على  االنفتاح  عملّية  يجعل  مّما  بال�سوق  واالأغنام 

)حلوا�س غربال و�سكري 2012 : 39(.
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نق�س يف متابعة وتقييم امل�ساريع

رغم وجود �سيا�سات تتجه نحو متكني املراأة اقت�ساديا يف االأردن، اإال اأنه ال يوجد اأي تقييم فعلي 
اأو  اأثر �سعيف  لوحظ  االقت�سادي. وب�سكل عام،  املراأة  واقع  ال�سيا�سات على  وعملي الأثر هذه 
معدوم لهذه ال�سيا�سات )�ستيوي 2008(. ولهذا ال�سبب ظهرت بع�س حاالت اال�ستياء من القر�س 
واعتباره »نقمة« بدال من »نعمة« الأنه زاد االأعباء املادية لالأ�رش الفقرية بدل من تخفيفها. والعاملون 
اإلى اأي مدى تعترب املتابعة والتقييم �رشوريان لزيادة فاعلية الربامج  يف املجال التنموي يدركون 
امل�رشوع  اأن�سطة  املنا�سب عن  الوقت  الدقيقة يف  باملعلومات  امل�رشوع  اإدارة  اإمداد  التنموية جلهة 
للم�ساعدة يف اتخاذ القرارات اخلا�سة باملوارد الب�رشية واجلدول الزمني  وتدبري املوارد وامل�سادر 

م�ستوى اجلودة وكفاءة االأداء االإدارة املالية وامليزانية.

التحليل والت�سخي�س

حاولت الدرا�سات الثالثة البحث يف اأهم اخل�سائ�س املطروحة بالن�سبة  اإلى املراأة الريفية وق�سايا 
النوع االجتماعي، من اأجل معرفة كيف يتم توزيع العمل وتق�سيم االأدوار. وكمنهجية للبحث مت 
االعتماد على مقاربة »النوع االجتماعي« كاإطار لتحليل وفهم واقع املراأة الريفية واأثر ذلك على 
انتفاعها باخلدمات التنموية املقدمة، وبالتايل اندماجها االقت�سادي واالجتماعي. وا�ستخدم لهذا 
الغر�س، اأ�سلوبا البحث النوعي والبحث الكمي للك�سف عن اخل�سائ�س االجتماعية واالقت�سادية 
االجتماعي  النوع  منظور  من  االقت�سادي  التمكني  عملية  وحتليل  الريفية  للمراأة  والدميوغرافية 
لتو�سيح قدرة املراأة احل�سول على املوارد وال�سيطرة عليها، وبحث العالقات االجتماعية، وتوزيع 
االأدوار، و�سنع القرار، وعالقة املراأة مبوؤ�س�سات املجتمع املدين يف املناطق الريفية الثالثة، و�سوال 
اأما  الريف.  يف  للمراأة  االقت�سادي  التمكني  عملية  اأمام  والعراقيل  التحديات  على  التعرف  اإلى 
توظيف  خالل  من  الثالثة  البيئات  يف  العام  ال�سياق  لتحليل  ا�ستخدامه  مت  فقد  الكمي،  البحث 

جمموعة من اجلداول اخلا�سة بالواقع االقت�سادي واالجتماعي والدميوغرايف. 

التحديات  اإلى  اإ�سافة  التنمية  م�ساريع  جلبتها  التي  التغريات  حول  املطروحة  االأ�سئلة  �ساهمت 
الواردة يف هذا املجال يف حتديد منهجية الدرا�سة. فتم ا�ستخدام العديد من املوؤ�رشات مبا يف ذلك : 
قيا�س م�ستوى الدخل العام لالأ�رشة وم�ستوى الدخل الذي يوفره العمل يف م�رشوع تنموي، دور 
اأَثر ذلك على م�ستوى م�ساركتها يف �سنع  امل�ساريع وكيف  بعد دجمها يف هذه  االأ�رشة  املراأة يف 
منظار  و�ساعد  املنزلية...  االأعمال  االأزواج يف  م�ساهمة  اإلى مدى  اإ�سافة  االأ�رشة،  داخل  القرار 
النوع االجتماعي يف فهم هذه الفروقات والفجوات املوجودة بني الن�ساء والرجال، وكيف توؤثر 
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امل�ساريع املختلفة على كل من املراأة والرجل. وكان عدد من الرجال الذين مت ا�ستجوابهم ينظر 
اإلى امل�ساريع التنموية املنجزة من قبل الن�ساء من منظار اقت�سادي، مع االعرتاف باأن املراأة ت�ساهم 

يف م�رشوفات املنزل وبالتايل يتم اإعطائها م�ساحة للم�ساهمة يف اتخاذ القرارت.

�سخ�سيتهن.  �سقل  م�ستوى  على  تقدما  التنموية،  امل�ساريع  يف  االندماج  نتيجة  الن�ساء،  وحققت 
بذواتهن  ثقتهن  زادت  كما  والعمالء،  الزبائن  ذلك  يف  مبا  االآخرين،  مع  التعامل  جراأة  فزادت 
وباإمكانياتهن. ويف الوقت ذاته، ي�رش الرجال على اأن ال يرتكوا »زمام االأمور« كليًا، خا�سة يف جمال 
اتخاذ القرار وال�سيطرة على املوارد، واأنهم امل�سوؤولون ب�سكل ح�رشي ورئي�سي على  تاأمني الرعاية 

لعائالتهم، واأن تبقى املراأة م�سوؤولة ب�سكل كامل/ �سبه كامل على االأعمال املنزلية املوكلة لها.

وكانت نظرة الن�ساء يف املقابل اإلى امل�ساريع  باعتبارها فر�سة للخروج من املنزل والتعامل االأو�سع 
الذات...  اإثبات  وبالتايل  التقليدية،  اأعمالهم  نطاق  خارج  باأعمال  والقيام  املجتمع،  اأفراد  مع 
وقد اأدت امل�ساريع التنموية اإلى زيادة االأعباء عليهن، فرغم بع�س املبادرات »اخلجولة« مل�ساعدة 
الرجال يف امل�سوؤوليات املوكلة اجتماعيا للن�ساء، اإال اأن النمطية والتق�سيم الوا�سح لالأدوار كانا 

ال�سمتني الغالبتني يف العالقة االأ�رشية.   
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  ا�ستـنـتــــــاجــــــات

�ساعدت الدرا�سات الثالثة على تقدمي �سورة وفهم اأكرب لواقع املراأة الريفية يف املناطق الثالثة قيد 
البحث ومعرفة واقعها من خالل امل�ساريع التنموية التي تقوم بها واأثر هذه امل�ساريع عليها وعلى 
عالقتها باأفراد عائلتها وحميطها، وذلك من خالل االعتماد على اأداتني اأ�سا�سيتني للتحليل من منظور 
العام واخلا�س،  املراأة والرجل يف املجالني  العمل وتق�سيم االأدوار بني  النوع االجتماعي؛ توزيع 
والو�سول اإلى املوارد وال�سيطرة عليها. فاجتهت هذه الدرا�سة نحو اعتماد املنهج الو�سفي التحليلي. 
وبناء عليه،  مت التو�سل اإلى تقدمي تو�سيات واأولويات واقعية ل�سانعي القرار واملمولني يف كل دولة، 
والتي يف حال اأخذها يف عني االعتبار �ستكون عامال م�ساعداً يف مواجهة التحديات والعقبات 
التي حتول دون امل�ساركة االقت�سادية للمراأة الريفية ومتكينها، وذلك يف تداخل مع التنمية املحلية 
من منظور ومبادئ حقوق االإن�سان كاالإ�رشاك واالإدماج. ونتيجة املوؤ�رشات الكمية والنوعية التي 
اإقبال املراأة والرجل، على  مت عر�سها يف االأبحاث الثالثة، ميكن ا�ستنتاج اأن ال�سبب الرئي�سي يف 
املراأة يف حت�سني و�سع االأ�رشة، وتلبية  الفقر، وبالتايل احلاجة مل�ساهمة  التنموية هو حالة  امل�ساريع 
ال�سغرية مرتبطا بدورها  امل�ساريع  املراأة يف  اأخرى،  بقي عمل  ناحية  الرئي�سية. من  االحتياجات 
االإجنابي، كما بقيت اأدوارها وكذلك اأدوار الرجل حمددة تقليديًا، وتق�سيمات النوع االجتماعي 
للعمل تقريبا كما هي. كما بقيت �سالحيات اتخاذ القرار بالدرجة االأولى من م�سموالت الرجل، 

مع بع�س امل�ساحة للمراأة، وهو ما يحول دون حتقيق اأوجه متكينها.

وي�ساعد التمكني النا�س على التحكم بحياتهم كو�سع اأجندتهم اخلا�سة، واكت�ساب املهارات، اأو 
جعل مهاراتهم وخربتهم مو�سع تقدير وزيادة الثقة بالنف�س وحل امل�ساكل وتنمية االعتماد على 
الذات؛ والتمكني يعني تو�سيع قدرة املراأة على اتخاذ خيارات حياتية ا�سرتاتيجية يف اإطار كان قد 

.)Kabeer 2001( اأنكر عليهن هذه القدرة يف ال�سابق

تلقيها  يف  �سلبية  اأقل  املراأة  ترى  اأن  اإلى  بحاجة  املجتمعات  اأن  فكرة  �سني«  »اأمارتيا  يعزز  كما 
بقوة  تدعمها  نظر  وجهة  وهذه  االجتماعي،  للتحول  تعزيزها  يف  ديناميكية  واأكرث  للم�ساعدة 
جمموعة من احلقائق التي ت�سري اإلى اأن التعليم، والت�سغيل وحقوق امللكية بالن�سبة اإلى املراأة توؤثر بقوة 
.)Lopez-Claros & Zahidi 2005( .على قدرتها يف التحكم ببيئتها وامل�ساهمة يف التنمية االقت�سادية

 : بالتايل  التنموية  امل�ساريع  للمراأة من خالل عملها يف  التي حتققت  النجاحات  ا�ستنتاج  وميكن 
والتي  وخارجه،   املنزل  داخل  االجتماعية  العالقات  يف  حت�سني  املعي�سي،  امل�ستوى  يف  حت�سني 

�سكلت خطوة هامة نحو متكني الن�ساء وتغيري يف بع�س العادات والتقاليد.
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ميكن  والتي  التنموية  امل�ساريع  يف  املراأة  م�ساركة  من  حتد  التي  العراقيل  من  العديد  ظهرت  كما 
تلخي�سها بالتايل : غياب اآليات وموؤ�س�سات ناجعة تنظم عملية اال�ستفادة من امل�ساريع التنموية، 
�سعوبة التعامل مع االإجراءات االإدارية واملالية، �سعف البنية التحتية واخلدمات، �سعوبة التنقل 
والو�سول اإلى ال�سوق، عوائق اجتماعية نتيجة العادات والتقاليد، زيادة االأعباء املرتتبة على املراأة، 
تدين املهارات التي متتكلها املراأة الريفية وتدين م�ستوى التعليم، تدين م�ستوى الوعي العام بحقوق 

املراأة الريفية وا�ستمرار ال�سورة النمطية، وعدم متابعة وتقييم امل�ساريع ب�سكل جيد.  

وقد حتتاج هذه العراقيل اإلى حل على م�ستويات ثالث : امل�ستوى الكلي، ماكرو، والذي يت�سمن 
وامل�ستوى  القرار؛  اأ�سحاب  اإلى  الو�سول  اأي  الت�رشيعات،  فيه  مبا  الوطني  ال�سيا�سي  امل�ستوى 
العام واخلا�س؛ وامل�ستوى  القطاعني  ب�سكل رئي�سي موؤ�س�سات  يت�سمن  الو�سيط، مي�سو، والذي 

اجلزئي، مايكرو، ويت�سمن امل�ستوى العائلي واملجتمعي.

اأولويــــات للتمكيـن القت�ســادية للمــراأة يف الريــــف 

اإدماج  اإلى  الو�سول  اأجل  من  حتديدها  مت  التي  االأولويات  ت�سبح  والت�سخي�س،  التحليل  على  بناء 
فعلي وفعال للمراأة يف التنمية االقت�سادية هو ال�سعي اإلى ت�سييق الفجوة بني الرجال والن�ساء جلهة 
تلبية احتياجاتهم العملية واال�سرتاتيجية، وذلك عرب ال�سعي نحو الو�سول اإلى اأف�سل ال�سبل لتحقيق 
امل�ساواة بني املراأة والرجل يف كافة جماالت احلياة، وامل�ساركة املت�ساوية يف اتخاذ القرارات اخلا�سة 
الرجال والن�ساء  الفر�س واختيارات  تو�سيع  يتحقق عرب  الفردية واحلياة االجتماعية. وهذا  باحلياة 
ب�سفة مت�ساوية يف جميع جماالت التمكني : التعليمي، واملعلوماتي االقت�سادي، القانوين، ال�سيا�سي 
االجتماعي، وال�سحة ب�سكل عام، وال�سحة االإجنابية ب�سكل خا�س، كما يتحقق عرب اإزالة العوائق 

التي تعرت�س متتع املراأة بالفر�س واملوارد وم�ساهمتها ب�سفة مت�ساوية مع الرجل يف التنمية.

ايجاد حل  التي يجب  االأولويات  اإلى حتديد  التو�سل  مت  اأعاله،  املذكورة  املعوقات  وعلى �سوء 
لها حتى يتم النهو�س بواقع املراأة الريفية من خالل متكني اقت�سادي فعال واإقامة م�ساريع تنموية 
قابلة لال�ستدامة. ومت و�سع هذه االأولويات بناء على منظور وحتليل النوع االجتماعي الذي ياأخذ 
بعني االعتبار االأدوار الثالث للمراأة، واأن الرتكيز على الن�ساء فقط يكر�س امل�سلكة االأ�سا�سية، تلك 
املرتبطة  مبكانتها املتدنية مقارنة بالرجل. كما اأن االأولويات تاأخذ بعني االعتبار كال االحتياجات 
العملية للمراأة، كمرحلة اأولى ل�سمان �سد االحتياجات اليومية االأ�سا�سية للبقاء. وب�سكل مرتافق، 
بكل  الفعالة  امل�ساركة  على  قادرة  لتكون  املجتمع  ومكانتها يف  املراأة  و�سع  على حت�سني  العمل 
االعتبار  عني  يف  تاأخذ  تنموية  م�ساريع  عرب  وذلك  القرارت،  اتخاذ  ذلك  يف  مبا  املجتمع  نواح 
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االحتياجات اال�سرتاتيجية للمراأة. ويتوجب بالتايل العمل على ت�سميم تداخالت وبرامج تعمل 
االحتياجات  اإلى  و�سواًل  اأولى  كمرحلة  الريفية  للمراأة  الرئي�سية  العملية  االحتياجات  �سد  على 

اال�سرتاتيجية كمرحلة اأخرية لت�سكل االإطار احلقيقي للتمكني االقت�سادي وال�سيا�سي.

منــح املــراأة ب�سكـــل عــام واملــراأة الريفيــة ب�سكــل خــا�س حقـوقــهن

مبا  وتثقيفهن  امل�ستفيدات  لدى  واملعرفة  الوعي  م�ستوى  رفع  يف  املنفذة  الربامج  بع�س  اأ�سهمت 
لهن وما عليهن من حقوق وواجبات، وتزويدهن مبا يحتجن من معلومات ومهارات متكنهن 
التي  اأف�سل. واملطلوب من الربامج  التعامل مع احتياجاتهن وعالقاتهن وم�سكالتهن بطرق  من 
ت�ستهدف املراأة يف الريف اأن تعزز وعي املراأة بحقوقها االقت�سادية واالجتماعية مع تدعيم ح�س 

املبادرة من خالل حلقات التكوين واالإر�ساد.

كما يتم دعوة النا�سطني يف ق�سايا حقوق املراأة العمل على تعديالت يف القوانني، ذلك اأنه بات من 
ال�رشوري حتديد القانون بدقة واالإ�سارة الوا�سحة اإلى املواد امل�ستوجب تعديلها وربطها مع ما ميكن 
تغريه عرب القانون. فالقانون و�سيلة ولي�س التغيري يف حد ذاته، ووجود القوانني التي تتيح للن�ساء دورا 
اأكرب يف املجال�س البلدية والقروية واجلمعيات املحلية مما ي�ساهم يف تطوير و�سع املراأة واملجتمع معا. 
وبات �رشوريا بالن�سبة اإلى املراأة يف الريف وجود القوانني االإلزامية لتوزيع االإرث مما يجنب الن�ساء 

مواجهة االإخوة الذكور، و اأي�سا امل�ساكل العائلية التي قد تن�ساأ نتيجة مطالبتها باالإرث. 

ال�سيــا�ســـات والبـــرامـــج

• املمكن 	 التي من  والتداخالت  الربامج  املزيد من  اإلى  الريف بحاجة  املراأة يف  مازالت 
اأن  وميكن   االقت�سادي.  التمكني  م�ستويات  من  اأف�سل  م�ستوى  حتقيق  يف  ت�سهم  اأن 
يتحقق من خالل توفري برامج االإر�ساد والتوعية والتدريب التي ت�سهم يف رفع قدراتها 
�سغل  على  قادرة  تكون  بحيث  املختلفة  االإنتاجية  والعمليات  االأن�سطة  ومهاراتها يف 

دور رئي�س وفاعل يف هذه العمليات. 
• اإلى دعم املراأة الريفية يف التنمية من خالل حث وحتفيز ال�سلطات 	 كما ميكن الو�سول 

احلكومية املعنية يف تخ�سي�س جزء من املوازنة العامة الإعداد برامج للتنمية الريفية ومتكني 
الن�ساء الريفيات ت�سمن يف الربنامج الوطني وال تكون جمرد م�رشوع مو�سمي موؤقت،

• ولتح�سني مكانة املراأة الريفية ب�سكل عام، يجب اأن يتم دعمها يف التمثيل يف املجال�س 	
دور  من  دورها  لتطوير  كم�ساهمة  وذلك  الن�سوية،  الكوتا  تطبيق  خالل  من  املحلية 

ن�سوي حمدود اإلى دور جمتمعي عام. 
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القــوانني والإجـــراءات الإداريــــة

• القيام بعمل توعوي يهدف اإلى احلفاظ على مكا�سب املراأة الت�رشيعية والقانونية، خا�سة 	
يف ظل التغريات االجتماعية التي ت�سهدها البالد العربية، وال�سعي وراء حت�سيل حقوق 

جديدة تدرج يف الد�ستور 
• ففي حالة تون�س التي متر مبرحلة حتولية مف�سلية، القيام بعمل توعوي يهدف اإلى احلفاظ 	

على مكا�سب املراأة الت�رشيعية والقانونية وحت�سيل حقوق جديدة تدرج يف الد�ستور، 
• العمل مع النا�سطات يف جمال حقوق املراأة، وخا�سة احلقوق االقت�سادية للن�ساء من اأجل 	

تعديل القوانني

رفـــع م�ستـــــــوى الــــــوعي

• التي 	 التنموية  امل�ساريع  دور  حول  الوعي  رفع  يف  والرجل  املراأة  من  كل  ا�ستهداف 
يجب اأن تكون مبنية على قاعدة ت�سمن تغيريات ا�سرتاتيجية يف اأدوار وعالقات النوع 
االجتماعي حتى يكون التمكني االقت�سادي مدخال الى التمكني االجتماعي وال�سيا�سي

• توثيق العالقة بني االحتياجات العملية واالحتياجات اال�سرتاتيجية لي�سبح امل�رشوع اآلية 	
لتغيري عالقات النوع االجتماعي يف االأ�رشة املعي�سة.

• العمل على تطوير املواطنة االجتماعية 	

متـــابعــة وتقييــــــم امل�ســــــاريع

»هي عملية منظمة وخمططة وم�ستمرة ، تتم ب�سفة دورية ومنتظمة على مدار عمر امل�رشوع جلمع 

املعلومات عن ت�سغيل واإجنازات امل�رشوع وتاأثرياته ، ثم اإعدادها وتو�سيلها اإلى اإدارة امل�رشوع اأو 
غريها من اجلهات املعنية بغر�س م�ساعدتهم على اتخاذ القرارات املنا�سبة لتنفيذ امل�رشوع بكفاءة 

نحو حتقيق االأهداف املخططة«. 

والربامج  للم�رشوعات  والبيانات  املعلومات  وحتليل  جلمع  م�ستمرة  »عملية  املعنى  بهذا  وهي 
الو�سع احلايل للم�رشوع  لبيان  له  اأن�سطة امل�رشوع مع اخلطة املو�سوعة  لتحديد مدى توافق �سري 

وتركز على موؤ�رش االأداء«
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التاأهيل وبناء القدرات وتقدمي الدعم الفني

• لي�س فقط يف املهارات اإدارية، بل اأي�سًا يف املهارات الفنية التي جتعلها قادرة على تو�سيع 	
االإنتاج وتنويعه،

• الرتكيز على التعليم، وخا�سة التعليم املرتبط بال�سوق، 	

الرتكيـــز على البنيـــة التحتيــــة 

• تنمية البنية التحتية مبا يف ذلك خدمات ال�سحة والتعليم والبنية االأ�سا�سية من طرقات 	
ور�سيدة، وجعل حركة  بطريقة حمكمة  الريفية  املناطق  عن  العزلة  فك  ق�سد  وغريها، 

الن�ساء اأكرث �سهولة وممكنة،

تطويـــر و�ســائل الإقــرا�س 

• تقدمي الدعم املايل من خالل �سناديق تنموية لالإقرا�س، ي�ساهم يف متويل امل�رشوعات من 	
خالل منح القرو�س ال�سغرية وبن�سب فائدة منخف�سة

• اأن تبعث بنوك اأو �سناديق خم�س�سة لتمويل التنمية الريفية تكون معايري االإقرا�س فيها 	
اأقل مما يجعل با�ستطاعة الن�ساء، وخا�سة الفقريات منهن تلبيتها.

الت�سبيـــــك 

• اأهمية احلركة الن�سوية كاآلية الإحقاق حقوقها يف جماالت خمتلفة منها املرياث	
• حمالت توعية واإ�رشاك االإعالم بت�سليط ال�سوء على واقع املراأة	
• حتديث مناهج التعليم والتدريب مبا يتنا�سب مع �سوق العمل ومقت�سياته واإعادة توجيه 	

امل�رشوعات ال�سغرية حتى تتما�سى مع ال�سوق
• بع�س 	 اإلى  والت�سدي  للمراأة  التقليدية  النمطية  ال�سورة  تغيري  يف  الفعلية  امل�ساهمة 

التوجهات الرامية اإلى تهديد مكا�سب املراأة
• املزيد من التاأطري يف ما يتعلق بفهم اآليات خال�س القرو�س، وذلك تفاديًا الأي مظهر 	

من مظاهر النزاع والذي قد يوؤثر �سلبا على الُلحمة االجتماعية داخل املجتمع املحلي، 
ويعطل بالتايل م�سار التنمية املحلية
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ال�ستدامــــــة

• �سيا�سة املراحل : �سيا�سة تدريجية وتواترها مبعنى احلفاظ على ن�سق معنّي للربامج االإمنائية 	
وعدم القطع معها ب�سفة فجائية حتى �سمان تر�سيخ ثقافة العمل التنموي امل�ستقل 

• تدعيم ح�س املبادرة من خالل حلقات التكوين واالإر�ساد	
• تثمني املوارد الطبيعية، اإدماج املراأة الريفية يف جمال املحافظة عليها،	
• اال�ستقاللية املادية مبتغى، وقد تكون عن�رشا هاما من عنا�رش النجاح	
• اإر�ساء هياكل تنظيمية تهدف التنمية وتعتمد على ال�رشاكة	
• ربط اخلدمات التي حت�سل عليها بالتحاقها بربامج حمو االأمية؛	
• تاأهيل فريق وطني من خريجي اجلامعات غري العاملني لتقدمي خدمات حمو االأمية؛	
• ت�رشيعات تن�س تفعيل دور املوا�سالت اخلا�سة 	
• تبني موؤ�س�سات املجتمع املدين اآليات للو�سول اإلى املجتمع املحلي والفئات امل�ستهدفة.	
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  التـو�سيـــــــــات

من اأجل الو�سول اإلى التو�سيات الالزمة، يجب طرح االأ�سئلة التالية : 
هل جنحت امل�ساريع التنموية يف انت�سال املراأة، واأ�رشتها من الفقر؟. 1
هل �ساعدت امل�ساريع التنموية يف تغيري العالقة بني املراأة والرجل؟ . 2
هل �ساعدت امل�ساريع التنموية يف اإدماج املراأة يف جمتمعها، امل�ساركة يف اتخاذ القرارت؟. 3
هل �ساعدت امل�ساريع التنموية يف و�سول الن�ساء اأكرث اإلى املوارد والتحكم فيها؟ . 4

 اإن تو�سيح البيئة القانونية والثقافية واالجتماعية املحيطة بامل�ساركة االقت�سادية للمراأة يف البالد،  
لنف�سها.  املراأة  املراأة ولنظرة  لنظرة املجتمع نحو  املوؤثر  الدور  اأي حد يكمن  اإلى  التي حتدد  هي 
ونعتقد باأن هذه البيئة، كلما كانت عادلة اأكرث وم�سجعة، كلما زاد هذا من اندفاع املراأة لزيادة 
الدور،  هذا  من  واملعنوية  املادية  اال�ستفادة  �سمان  وبخا�سة جلهة  االقت�سادية،  احلياة  دورها يف 

ولتفادي طرح ال�سوؤال البديهي : »ملاذا �ساأعمل وماذا �ساأعمل وماذا �ساأ�ستفيد من عملي؟«.

اإن هذه البيئة هي التي حتدد م�ستوى حتقق مواطنية املراأة، مبا ت�سمنه من حقوق وواجبات، لي�س 
كما تر�سمه القوانني فقط، واإمنا اأي�سًا كما يظهر يف املح�سلة الثقافية واالجتماعية التي مازالت تنتج 
�سورتني منطيتني لكل من املراأة والرجل قائمتني على اأ�سا�س من التبعية وعدم امل�ساواة. وللو�سول 

اإلى هذه االأجوبة، يتم بناء التو�سيات على امل�ستويات الكلي، والو�سيط واجلزئي. 

علـى امل�ستــــوى الكـلي - مــــــــــــاكـــرو

اأي على امل�ستوى ال�سيا�سي الوطني مبا فيه الت�سريعات، 
اأي الو�سول اإلى اأ�سحاب القرار

اأواًل«  الب�رشية  »التنمية  مبداأ  الدولة  رفعت  االجتماعي  ال�سوق  اقت�ساد  اإلى  االنتقال  �سياق  ويف 
االقت�سادية  التنمية  وهما  جمالني  يف  �ساملني  اإجنازين  حتقيق  اإلى  تهدف  الدولة  اأن  يعني  والذي 
والتنمية االجتماعية واإدماج النوع االجتماعي. ومبعنى  اآخر، تهدف احلكومة اإلى زيادة حجم 
الدخل الوطني ومعدالت منوه، وتوزيع هذا الدخل ب�سكٍل اأكرث عداًل، وحتقيق حت�سن م�ستمر يف 

م�ستويات معي�سة ال�سكان. فاإدماج النوع االجتماعي ح�سب تعريف االأمم املتحدة يعني : 
وي�سمل  له،  خمطط  عمل  اأي  من  والن�ساء  الرجال  على  املتاأتية  للم�ساعفات  تقييم  عملية   ...«

الت�رشيعات، وال�سيا�سات اأو الربامج، يف كافة املجاالت وعلى خمتلف االأ�سعدة. وهو ا�سرتاتيجية 
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جلعل م�ساغل وخربات الن�ساء والرجال جزء ال يتجزاأ من ر�سم وتنفيذ ومراقبة وتقييم ال�سيا�سات 
والربامج يف كافة املجاالت ال�سيا�سية واالقت�سادية واالجتماعية بحيث ت�ستفيد الن�ساء والرجال 

بالت�ساوي واأال يتم تخليد عدم امل�ساواة«. )تقرير املجل�س االقت�سادي واالجتماعي لعام 1997(.

قائم.  ن�ساط  اإلى  امل�ساواة اجلندرية«  »مكون  اأو حتى  املراأة«  »مكون  باإ�سافة  يتعلق  فاالإدماج ال 
فهو يتجاوز م�ساألة م�ساركة املراأة لي�سمل ا�ستخدام جتربة الرجل واملراأة ومعارفهما وم�ساغلهما 
للتاأثري على اأجندة التنمية. وقد ي�ستوجب االإدماج حتديد احلاجة اإلى تغيريات يف تلك االأجندة. 
وقد يتطلب تغيريات يف االأهداف، واال�سرتاتيجيات، والن�ساطات بحيث ي�ستطيع كل من الرجل 
واملراأة اأن يوؤثر على العمليات التنموية وي�سارك فيها وينتفع منها. ولذا، فاإن الهدف من اإدماج 
اإلى هياكل متماثلة وعادلة  امل�ساواة اجلندرية هو حتويل الهياكل االجتماعية واملوؤ�س�ساتية املتباينة 

لكل من الرجل واملراأة. 

وبهذا املعنى، ي�سبح  اإدماج النوع االجتماعي لي�س م�ساألة عدالة اجتماعية فقط، بل �رشورة ل�سمان 
تنمية ب�رشية عادلة وم�ستدمية با�ستخدام اأكرث الو�سائل فعالية وكفاءة. فهي عملية �ساملة ومتعددة 
اإدماج النوع االجتماعي يف  اأهداف ق�سايا  اأي�سًا. وتتمثل  االأبعاد عامة و�سيا�سية، بل و�سخ�سية 

االتفاقيات التجارية على �سبيل املثال يف : 

• احلد من التفاوتات اجلندرية التي ميكن اأن تظهر يف قطاع اقت�سادي حمدد.	
• ت�سجيع ا�ستفادة الرجل واملراأة على قدم امل�ساواة من الفر�س واملنافع.	
• خلق الظروف الكفيلة بتحقيق تكافوؤ الفر�س يف اال�ستفادة من املوارد واملنافع.	
• خلق الظروف الكفيلة بتحقيق تكافوؤ الفر�س يف امل�ساركة يف عمليات اتخاذ القرار.	

على امل�ستوى الو�سيط - مي�سو

�سيا�سات  العام واخلا�س؛ واحلاجة العتماد  القطاعني  موؤ�س�سات  رئي�سي  ب�سكل  يت�سمن  والذي 
اقت�سادية كلية  �سيا�سات  اإطار  النوع االجتماعي وذلك يف  تاأخذ بعني االعتبار  اقت�سادية عاجلة 
القانونية  امل�ستويات  على  االقت�سادية  املراأة  مب�ساركة  املحيطة  البيئة  تطوير  مراعاة  مع  عادلة، 
االآليات  البتكار  بالعمل  والبدء  املراأة،  لعمل  امل�ساندة  اخلدمات  وتعزيز  والثقافية،  واالجتماعية 
املنا�سبة لتقدير احلجم احلقيقي مل�ساهمة املراأة يف الناجت القومي، مبا يف ذلك م�ساهمتها يف االقت�ساد 

املنزيل ويف �سوق العمل غري الر�سمي، واإجراء االأبحاث امليدانية الالزمة.
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على امل�ستوى اجلزئي - مايكرو 

ويت�سمن امل�ستوى العائلي واملجتمعي، وفهما اأو�سع لل�سوق واحتياجات ال�سوق وكيفية و�سول 
االحتياجات  وفهم  املتوا�سلة،  البحث  عمليات  يف  اال�ستثمار  عرب  ال�سوق  اإلى  الريفيات  الن�ساء 
ال�رشاكات  وتعدد  وتقوية  ال�سوق،  اإلى  الريفيات  الن�ساء  لو�سول  اخلا�سة  واال�سرتاتيجية  العملية 
على امل�ستوى احلكومي واملحلي والدويل بهدف خلق عالقات تعاون قادرة على دعم االأعمال 
التي من �ساأنها تعزيز امل�ساواة بدءا من �سانعي القرار و�سوال اإلى امل�ستوي العملي. وتهدف كذلك 
اإلى حتويل امل�ساريع الت�ساركية اإلى فر�س حتقق امل�ساركة يف احلكم والقرارات، واأ�سلوب اعرتاف 
باأن انعدام امل�ساواة يف امل�سادر بني املراأة والرجل، اإمنا هو عن�رش واحد �سمن جمموعة من العوامل 
االجتماعية واالقت�سادية التي توؤدي اإلى الفقر يف املجتمعات الريفية والتي وجب الت�سدي لها. 
وتتجلى اإمكانيات الت�سدي يف التمكني واإعادة توزيع املوارد ل�سمان الق�ساء على الفقر ب�سكل 
م�ستدام ومتكني املراأة والرجل يف الريف من اال�ستفادة ب�سكل مت�ساو من الفر�س يف �سبيل الق�ساء 
على الفقر، بدال من الدعوة اإلى متاثل االأدوار فيما بينهما. ومبعنى اآخر، اإن امل�ساواة تعني دعم احلق 
املت�ساوي لالأفراد واجلماعات يف الو�سول اإلى املوارد التي يحتاجونها جميعا  للعب دور اإمنائي 
فعال، ويف نف�س الوقت احرتام اأدوارهم احلالية وحقهم يف اإعادة التفاو�س حول ما يرونه عادال 
وم�ستداما يف اجلوانب االجتماعية واالقت�سادية. ويف هذا ال�سياق، تعترب امل�ساواة اإن�سافا بدال من 

كونها متاثال.
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  اخلــــــــــــــــامتــة

مراتب  اأ�سفل  يف  جندهن  ذلك،  ومع  العامل  �سكان  ربع  ي�سكلن  الريفيات  والفتيات  الن�ساء  اإن 
اإلى  و�سوال  وال�سحة،  والتعليم  الدخل  من  بدءا  وال�سيا�سية،  واالجتماعية  االقت�سادية  املوؤ�رشات 
امل�ساركة يف �سنع القرارات. فالقوانني واملمار�سات التمييزية ال توثر على املراأة وح�سب، بل اأي�سا 
اأنها ال  اأو  باأ�رشها. والبلدان التي حترم املراأة من حقوق امللكية،  على املجتمعات املحلية واالأمم 
تتيح لها �سبل احل�سول على االئتمان، توجد فيها اأعداد كبرية من االأطفال الذين يعانون من �سوء 
التغذية«. وبالتايل، فاإن متكني املراأة حتى ت�ستفيد من املوارد االإنتاجية �سيزيد اأي�سًا من حجم اإنتاج 
املحا�سيل الزراعية بنحو %4 مما يعني على تاأمني الغذاء والتغذية وتخلي�س 150 مليون �سخ�س من 

حمنة اجلوع . 

ومما ال �سك فيه، اأن معاناة الن�ساء يف الريف هي انعكا�س ملحنة الن�ساء والفتيات يف جميع قطاعات 
واالإدارة  وال�سيا�سة  التجارية  االأعمال  جمال  يف  الن�ساء  حققتها  التي  املكا�سب  ورغم  املجتمع«. 
العامة، ال تزال الطريق طويلة اأمام الن�ساء والفتيات قبل اأن يكون مبقدورهن القول اإنهن يتمتعن 
بالوالدة،  واملكت�سبة  الطبيعية  حقوقهن  من  هي  التي  والكرامة  واحلرية  االأ�سا�سية  باحلقوق  االآن 

والتي �ستكفل الرفاه لهن ولغريهن. 

اقت�ساديا يف  املراأة  لتمكني  الالزمة  الو�سائل  توفري  م�ساهمة يف  العمل،  هذا  من  الهدف  و�سكل 
املنطقة، وحتديد احتياجاتها، والو�سول اإلى توفري املوارد االقت�سادية وال�سيا�سية واخلربات التقنية 
التي ت�ساعد املراأة يف عملية �سنع القرار واالختيار، ومعاجلة التحديات التي تواجهها من خالل 
حتديد اقرتاحات اإقليمية للم�ساعدة يف معاجلة القيود التي تعيق التمكني االقت�سادي للمراأة الريفية 

من ناحية، واإلى ترجمتها اإلى حمالت دعوة من اأجل التغيري من ناحية اأخرى. 

وقد مت اإجناز الدرا�سات الثالثة  حتديداً من اأجل حتقيق االأهداف التالية : البحث يف كيفية اإدماج 
اإلى متكني اقت�سادي ي�سمن للمراأة  املراأة الريفية يف عملية التنمية املحلية؛ تفعيل عملية االإدماج 
الريفية ظروفا حياتية اأح�سن؛ ومتكني املراأة من امل�ساركة يف �سنع القرار من خالل تطبيق املفهوم 
ال�سامل للتمكني وهو : قدرة املراأة للو�سول للموارد وال�سيطرة عليها والقيام باختيارات واتخاذ 

قرارات عن دراية وقناعة للتاأثري على املجال اخلا�س واالأ�رشي واملجتمعي املحلي والوطني.

جلبتها  التي  الفعلية  الفائدة  معرفة  هو  الدرا�سة  هذه  من  الرئي�سي  الهدف  اعتبار  ميكن  لذلك 
م�ساريع التنمية للن�ساء الريفيات ومدى ما حققته من توفري االآليات واالأ�ساليب والو�سائل الالزمة 



�ساعدت  درجة  اأي  واإلى  االقت�سادي،  التمكني  يف  ومتكافئة  مت�ساوية  فر�سة  على  حل�سولهن 
بع�س  وحتقيق  االأ�رشة،  داخل  احلياة  نوعية  حت�سني  على  الن�ساء  اأدارتها  التي  االقت�سادية  امل�ساريع 
مظاهر امل�ساواة بني اجلن�سني، واإلى اأي درجة �ساعدت املراأة يف الو�سول اإلى املوارد وال�سيطرة 
عليها، والقيام بدور يف االختيار واتخاذ القرارات �سمن االأ�رشة ويف املجتمع. فبا�ستطاعة املراأة، 
وخا�سة املراأة يف الريف، اأن ت�ساهم يف رفاه جمتمعات باأكملها اإذا ما منحت الفر�سة الكاملة يف 

احل�سول على املوارد والدعم الالزم 
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