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 �مللخـــــ�س �لتنفيــــــــذي

�سمحت املراجعة املكتبية باالرتكاز على املعلومات املتوفرة على م�ستوى كل بلد معني بالدرا�سة 
ولكن عرب نظرة �سمولية للمنطقة ككل بتحليل الو�سع وحتديد عدد من املوؤ�رسات الكمية والنوعية 
)اجلزء االأول واجلزء الثاين(. و�سمحت نتائج هذا التحليل بتو�سيح اإلى اأي مدى اجلهود املبذولة 
على م�ستوى القوانني وال�سيا�سات والربامج وااللتزامات الدولية �ساهمت، اأم ال، يف اإزالة اأ�سكال 
التمييز �سد املراأة العربية عامة اأوح�سب خ�سو�سياتها اجلغرافية والثقافية واالجتماعية وال�سيا�سية... 
ومتكينها ب�سفة خا�سة اقت�ساديا على وجه اخل�سو�ض ولكن هنا اأي�سا دون جتزئة نظرا لرتابط عنا�رس 

التمكني والعمل على تقلي�ض الفجوات من اأجل حتقيق امل�ساواة بني الرجال والن�ساء.

اأ�سهر القليلة ال�سابقة، كان العزل  اإلى اأن عندما كان العمل جاريا يف الب�سعة  والبد من االإ�سارة 
عما كان يجري �سعب اأن مل نقل م�ستحيال وخا�سة اأمام الغليان الذي كانت »تطبخ« فيه املنطقة 
والذي جعل الت�ساوؤل حول التمكني االقت�سادي ياأخذ اأبعاد اأو�سع بكثري حتى بالن�سبة للتعريف 
بامل�ساركة الذي  ال�رسيع  الذي اعتمده �رسكاء امل�رسوع ولذا زيادة على املراجعة املكتبية والتقييم 
والتطورات  للمحيط  املبا�رسة  املالحظة  اأخذت  املتدخلة  واجلهات  الفئات  من  العديد  ا�ستهدف 

ال�رسيعة املختلفة ن�سيبها من التحليل من النتائج من منظور انرثوبولوجي. 

لقد بذلت دول املنطقة جهودا معتربة يف تنفيذ ال�سيا�سات والربامج التي تركز على احلكم الر�سيد، 
الالمركزية، وخلق  ال�سمان االجتماعي، والعمل على  نظم  النوع االجتماعي، حت�سني  واإدماج 
واحتياجات  م�سالح  باأهمية  واأقرت  اخلا�ض  القطاع  وموؤ�س�سات  املجتمع  منظمات  مع  �رساكة 
اإلى  الرامية  املبادرات  اأخذت ونفذت الكثري من  العملية واال�سرتاتيجية، كما  النوع االجتماعي 

متكني املراأة وزيادة فر�ض و�سولها اإلى املوارد وال�سيطرة عليها من هذا املنظور. 

ومع ذلك، �سكلت ق�سايا االحتالل وال�رساع الداخلي، واالإرهاب يف العقدين االأخرين حتديات 
واجلزائر  وال�سودان،  والعراق  املحتلة  الفل�سطينية  االأرا�سي  مثل  البلدان،  من  عدد  يف  خطرية 
وال�سومال وجاءت »الثورات« العربية اجلديدة التي انطلق ب�سفة �سبه موازية انطالقا من اآخر عقد 
االألفينيات من تون�ض اإلى م�رس وليبيا واليمن والبحرين و�سوريا مع تنوعات من بلد اإلى اآخر بنف�ض 
التحديات جلوانبها املجهولة بالن�سبة مل�سري ال�سعوب واملراأة. ولقد واجهت هذه البلدان العدوان 
وعدم اال�ستقرار ال�سيا�سي، وتهديد االأمن العام واخلا�ض، وال�رساع اأوحاالت الطوارئ التي تعطل 
اخلدمات االأ�سا�سية، وخلع املجتمعات واالأو�ساع االقت�سادية القا�سية، وهنا اأي�سا بتنوع من بلد 
اإلى اآخر. وقد اأثرت هذه الظروف �سلبا والزالت توؤثر على حقوق االإن�سان ونوعية احلياة ملواطني 

هذه البلدان، وال �سيما الن�ساء واالأطفال.

وعلى الرغم من االعرتاف الت�رسيعي بحقوق املراأة، الزالت املواقف واملمار�سات التقليدية و«تديني« 
التمييز م�ستمرا يف احلياة اخلا�سة واحلياة  الن�ساء االإن�سانية، وال زال  ق�سية املراأة تعزز تقوي�ض حقوق 
العامة: تعدد الزوجات، مبداأ الطاعة الزوج، عدم اتخاذ القرار فيما يخ�ض املراأة هي نف�سها و�سوؤونها 

اأوفيما يتعلق باأطفالها...االأمية، البطالة، الفقر، عدم امل�ساركة يف االإدارة واملنا�سب ال�سيا�سية... 
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بني  ترتاوح  ق�سايا  ب�ساأن  الدولية  االتفاقات  مع  االأ�رسة  قوانني  تتعار�ض  االإ�سالحات الزالت  ورغم 
البع�ض  فقط  لذكر  القانونية وال�رسعية  املرياث  التمتع بحقوق  البنات، عدم  ل�سن زواج  االأدنى  احلد 
من املمار�سات االجتماعية والثقافية والقانونية، التي متنع الن�ساء من العي�ض يف اأ�رسة متوازنة ومزدهرة 
والتمتع باحلقوق ال�سيا�سية واملدنية واحلقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية املن�سو�ض عليها ر�سميا 
يف الد�ساتري والقوانني الوطنية والتزامات كل بلد الدولية يف اإطار م�سادقتها ملعظم املعاهدات الدولية.

يف احلقيقة، ميكن اأن يكون اإ�صقاط الهيمنة االأبوية اأكرث �صعوبة من االإطاحة بالدكتاتور اإذ اأنه من 
اجللي اأن االإطاحة بالديكتاتور ال تغيري املواقف يف بلد ما ومن املمكن اأن تاأتي بدكتاتورية اأخطر 
ولي�ض فقط بالن�سبة للن�ساء الأن حقوق االإن�سان ال تتجزاأ ال فيما بينها وال بني الفئات االإن�سانية. 
للن�ساء االآن القدرة على اال�ستيالء على اأجهزة الكمبيوتر املحمولة والهواتف الذكية اخلا�سة بهن 
)املوارد الفنية واملعلوماتية(، ولهن القدرة يف زيارة مواقع ال�سبكات االجتماعية، وو�سع خماوفهن 
اخلا�سة على راأ�ض جدول االأعمال. تطلق الن�ساء يف جميع اأنحاء العامل موجة القرن 21 اجلديدة 
للحركة الن�سائية وتنظم مطالبة التغيري الذي طال انتظاره. ولهذا لعل هذه املرة، قد يكون هناك 

نافذة للن�ساء من اأجل التغيري واملطالبة مبزيد من احلقوق املت�ساوية. 

يف نواح كثرية، فقد كان عام 2011 عام املراأة العربية. من االأيام االأولى للثورة التي بداأت يف تون�ض 
يف دي�سمرب كانون االول 2010، والتي كانت الن�صاء يف اخلطوط االأمامية من االحتجاج، بقيادة 
املظاهرات العامة، العمل على مدونات)1( االنرتنت بحما�ض، وتغطية االأحداث واال�سطرابات 
ك�سحفيات، واإطالق احلمالت االإعالمية االجتماعية )في�ض بوك وتويرت(، وتهريب الذخائر يف 

بع�ض البلدان ورعاية اجلرحى.

ال�سعيفة  العربية  املراأة  اأ�سطورة  بتحطيم  �سمحت  االأحداث  هواأن  اأوال،  وما هومهم مالحظته، 
واملحكوم على اأمرها واملاكثة بالبيت ولي�ست �سيئا ي�ستحق اأكرث اهتمام غري اأنها عاملة يف املنازل 
وقد ثبت اأن العديد من الن�ساء يف البلدان املعنية كان لهن القدرة على تعبئة النا�ض والتي كانت اأكرث 
كفاءة وا�ستهداف. ومن املثري لالنتباه هواأن العديد من الن�ساء يف هذه البلدان كانت ن�سطة جدا 
يف االحتادات والنقابات املهنية. و�سعن خرباتهن املكت�سبة يف االأن�سطة النقابية على اال�ستخدام 

ال�سليم الإحداث تغيري يف الهياكل ال�سيا�سية لبلدانهن.

ولكن يف املرحلة ما بعد الثورة، اأ�سبح ظالل من ال�سك يخيم على روؤو�سهن وعلى جمتمعاتهن 
ككل. وال�صوؤال هو: ماذا �صيكون لهذه »الثورة الدميقراطية« )2( اأن توفره لهن من حيث احلريات 
التي  اقت�ساديا غريها؟ فهل �سُتلغى بع�ض احلقوق  االجتماعية واملدنية وال�سيا�سية والتي ال متكينا 

اكت�سبتها الن�ساء يف ظل االأنظمة الديكتاتورية؟

املنطقة  الربملانية يف  االنتخابات  نتائج  اإلى  راأينا  ما  اإذا  التخوفات  احلقائق يف هذه  بع�ض  وهناك 
اإثر   2012 2 مار�ض  املتحدة قدم يف  لالأمم  تقرير  العربية )تون�ض، م�رس واملغرب(. وكما جاء يف 
اأ�سغال جلنة و�سع املراأة وح�سب البيانات التي وفرها االحتاد الربملاين الدويل مل ي�سل معدل تواجد 
املراأة يف كل الربملانات العربية 30 % كما اأنه مل يتحرك اإذ اأنه بقي جامدا يف 10.7 %، �سنة 2011. 
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ولقد انخف�ض عدد الربملانيات مبقعدين يف تون�ض رغم قانون التنا�سف وانخف�ض معدل امل�رسيات 
اأن  العلم  التعددية مع  الثورة  انتخابات  % يف   2 اإلى  �سابقا   %  12 2012 من  نتائج جانفي  ح�سب 
% يف   19 الوطنية فيها حتى ولواعتربه االحتاد بطيئا كان  املناطق االأخرى والربملانات  التقدم يف 
التنفيذية ملنظمة االأمم املتحدة للمراأة  2011. واأكدت مي�سال با�سلي، املديرة  % يف  2010 و19.5 
العامة الأنها  املراأة يف احلياة  يقوا م�ساهمة  اأن  العامل والدول  قادة  اأنه البد على  البطء وعلى  هذا 
اأي�صا واالحتماالت القوية هواأن تاأتي  �صوف تقوي بدورها م�صار الدميقراطية. ومن التخوفات 
االإ�سالحات الد�ستورية والقانونية بانتكا�ض ب�سبب القراءة اخلا�سة لل�رسيعة االإ�سالمية من طرف 
بع�ض التيارات ال�سيا�سية التي تتمتع باالأغلبية يف الربملانات وخا�سة واأنها تريدها املرجع االأ�سا�سي 

للت�رسيع بداية من القانون االأ�سا�سي للبلد.

ذاهبة؟

عندما تتوفر لها الفر�سة، ت�سارك املراأة ب�سفة ن�سطة يف احلياة العامة، ورغم املعدالت املنخف�سة 
اإنها ممثلة يف معظم املهن، مبا يف ذلك العدالة واجلي�ض بجميع فروعه. وال القوانني الو�سعية وال 
ال�رسيعة متنع املراأة من امتالك اأواإدارة االأرا�سي اأوالعقارات االأخرى ومبوجبهما يكون للمراأة حق 
التملك )االأر�ض وغري ذلك( ويحق لها احل�سول على دعم مايل من زوجها اأواأقاربها من الرجال 
)االأب، االأخ...( حتى لوكان لديها دخل ومواردها اخلا�سة ولكن بني احلق والواقع فجوة كبرية. 

واالجتماعي  ال�سيا�سي  التمكني  جمال  يف  به  القيام  مت  قد  الكثري  اأن  من  الرغم  على  فهكذا، 
واالقت�سادي للمراأة، واأن اإجنازات �سجلت يف حت�سني و�سعها يف هذه املجاالت ورفع م�ستوى 
حياة اأ�رستها وجمتمعها، اإال اأنه ال زالت التحديات موجودة وتتمركز يف الو�سول اإلى جميع املوارد 
وا�ستخدامها وال�سيطرة عليها باأكرث اإن�ساف وم�ساواة بداية من احل�سول على التعليم واملعلومات 
واملوارد االجتماعية واالقت�سادية واخلدمات اإلى التمتع باأوقات الفراغ والقدرة على اتخاذ القرار 

نظرا الأوجه الرتابط فيما بينها واالعتماد املتبادل وما يتطلب من جهود وتدخالت اإ�سافية. 

عرب  الدرا�سة  هذه  اأكدت   ،)2009( االأخرية  الدولية  املنا�سبات  يف  البلدان  تقارير  يف  جاء  وكما 
مراجعة حتليل الوثائق واملوؤ�رسات ذات العالقة وتقييم معرفة ومواقف اجلهات املتدخلة من ذوي 
بالدرا�سة وعلى  معنية  بلد  القرار يف كل  اإلى متخذي  الن�ساء  الواجبات ومن  اإلى ذوي  احلقوق 
امل�صتوى االإقليمي. وما ميكن ا�صتنتاجه باالرتكاز اإلى حتليل العالقة ال�صببية يف مل الق�صايا املتعلقة 
بالو�سع القانوين وال�سيا�سي واالجتماعي واالقت�سادي للمراأة يف منطقة ال�رسق االأو�سط و�سمال 
نقل  مل  اإن  االأ�صعب  اإلى  ب�رسعة  تتطور  اأن  وميكن  الراهن  الوقت  يف  اأخذت  ك�صورة  اإفريقيا، 

االأخطر... كما تبدي ذلك النتائج املعرو�سة املوالية.
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 �ملقـدمــــــــــــــة

1. �ل�سيـــــاق �لعـــــام للمنطقـــــــة

1.1. املكـــــان وال�صكـــــــان

ما زالت دول ال�رسق االأو�سط و�سمال اأفريقيا تثري اإعجاب وقلق بقية دول العامل يف اآن واحد. فهي 
اقت�ساديا  املنطقة  اأهمية  تفوق  البرتول،  املعروف من  العاملي  ثلثي االحتياطي  منطقة حتتكم على 
و�سيا�سيا بكثري حجم �سكانها كما اأنها تتميز بنمو�سكاين �رسيع لفئة ال�سباب. ففي عام 2007، بلغ 
العامل  مناطق  من  يجعلها واحدة  مما  ن�سمة،  مليون  نحو432  االأو�سط  ال�رسق  منطقة  �سكان  عدد 
النموال�سكاين  معدالت  جلهة  الثانية  املرتبة  حتتل  اأنها  غري  ال�سكان،  عدد  حيث  من  كثافة  االأقل 
ال�رسيع، بعد اإفريقيا- جنوب ال�صحراء الكربى. وال يخفى على املطلع على االجتاهات الدميغرافية 
700 مليون بحلول عام  اإلى  1950 لي�سل  اأ�سعاف منذ عام  اأربعة  اأن عدد �سكانها تزايد  للمنطقة 
تعقيد  يف  النمواملتوا�سل  هذا  وي�ساهم  العام  ذات  يف  اأوروبا  �سكان  عدد  بذلك  ليتجاوز   2050
ال�صيا�صية  التغري االجتماعي، وال�صغوط االقت�صادية، والتحوالت  التكيف مع  املنطقة على  قدرة 
املوؤملة اأحيانا )3(. ومتتد منطقة ال�رسق االأو�سط و�سمال اإفريقيا)4( من املغرب يف الغرب اإلى البحرين 
يف ال�رسق، وت�سم اأجزاء من اإفريقيا واآ�سيا واملحيط االأطل�سي واملحيط الهندي، والبحر االأبي�ض 

املتو�سط والبحر االأحمر، باالإ�سافة اإلى واخلليج العربي/الفار�سي.

مقبولة عموما كبلدان منطقة ال�رشق الأو�صط و�صمال اإفريقيا 
اأحيانا تعترب اأي�صا جزءا من املنطقة
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3 - Farzaneh Roudi-Fahimi, Mary Mederios Kent: Challenges and Opportunities—The Population of the Middle East and 
   North Africa, Population Bulletin Population Reference Bureau’s Middle East and North Africa Program, June 2007

4 - ليس لعبارة »الشرق األوسط وشمال افريقيا« MENA تعريف موحد، وتحدد مختلف المنظمات المنطقة على أنها تتكون من عدد من األراضي 
   وال تغطي فقط البلدان العربية، بل إنها تضم حتى إيران أواألراضي المتنازع عليها والدول المعترف بها جزئيا.
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5 - MENA region
6 - حسب موقع ويكيبيديا، تعد الجزائر حوالي ثالثة أرباع حجم الهند، أومرة ونصف من حجم والية أالسكا، أكبر والية في الواليات المتحدة. وتعتبر أكبر 
المملكة العربية السعودية دولة في الشرق األوسط العربي من حيث المساحة )2 مليون كيلومتر مربع(. وعلى الطرف اآلخر، أصغر بلد عربي مستقل في 

شمال إفريقيا والشرق األوسط هولبنان )10452 كيلومتر مربع(، أما أصغر بلد عربي فهوالبحرين)665 كيلومتر مربع(، كما أنه أصغر جزيرة عربية.

اإفريقيا )5( فقط البلدان العربية، بل ت�سمل اأخرى زيادة  وال ت�سم منطقة ال�رسق االأو�سط و�سمال 
على اإيران. وهناك من يرى اأنها تتو�سع اإلى حد باك�ستان واأفغان�ستان. لذا يف�سل ا�ستعمال عبارة 
الدول  اأع�ساء جامعة  اإلى جمموعة  يعطيها  التي  الت�سمية  اأوغريها كل ح�سب  العربي  العامل  اإقليم 

العربية. 

وجغرافيا، ميتد العامل العربي عرب اأكرث من 13،000،000 كيلومرت مربع من �سمال اأفريقيا وجزء من 
�سمال �رسق اأفريقيا وجنوب غرب اآ�سيا. وي�سمى اجلزء االآ�سيوي من العامل العربي امل�رسق، ويعرف 
ويعك�ض  العربي.  باملغرب  وال�سودان،  م�رس  من  اإلى غرب  العربي  العامل  اأفريقيا يف  �سمال  جزء 
االإفريقية  القارة  اإلى  وانتمائها  وجودها  بحكم  التنازع  حد  اإلى  االنتماء  ازدواجية  م�رس  و�سع 
والعامل العربي وقربها من �سمال افريقيا يف ذات الوقت، وذلك على الرغم من اأن عالقتها الثقافية 

بامل�رسق اأقوى منها باإفريقيا. 

وغالبا ما يحيل م�سطلح املنطقة »العربية« اإلى ال�رسق االأو�سط، يف حني اأن اجلزء االأكرب من العامل 
العربي من حيث امل�ساحة واالأكرث كثافة �سكانية هو�سمال اإفريقيا بثمانية ماليني كيلومرت مربع من 
القارة االإفريقية، وهي اجلزائر)2.4 مليون كيلومرت مربع( يف و�سط  اأكرب بلدان  اثنني من  �سمنها 

املنطقة، وال�سودان )1.9 مليون كيلومرت مربع( يف جنوب �رسق البالد )6(. 

وتن�سوي البلدان العربية باأكملها وعددها 22 دولة، حتت لواء جامعة الدول العربية لتجعل منها 
هيكال متنوعا ثقافيا وعرقيا تتكون من 22 دولة ع�سوة. وال تتوفر اأرقام دقيقة وحديثة ومنتظمة 
الذين  �سكان  عدد  ومع  وفيات...  اأومعدل  اخل�سوبة  ومعدل  ال�سنوي،  للنموال�سكاين  و�ساملة 
يعي�سون فيها وهم ما يقارب 340 مليون ن�سمة ، اأي ما ن�سبته اأقل من 5 % من �سكان العامل، يرتكز 
معظم �سكان جامعة الدول العربية يف وحول املناطق احل�رسية الرئي�سية. وتعد م�رس الع�سواالأكرث 
�سكانا ب80 مليون ن�سمة وجيبوتي، االأقل عددا لل�سكان بحوايل 500 األف ن�سمة. ولبلدان اخلليج 
خا�سية �سكانية فريدة نتيجة ا�ستقطابها الأعداد كبرية من العمالة االأجنبية، تفوق يف اأغلب الدول 
ال�سكان االأ�سليني كما يف االإمارات مثال حيث ي�سكل �سكانها االأ�سليون اأقل من20 % من العدد 

االإجمايل لل�سكان.

خمتلف  تعاي�ص  بخا�صية  العربية  املنطقة  تتميز  وال�صكانية،  الدميغرافية  اخل�صائ�ص  جانب  واإلى 
الديناميكيات الثقافية واالجتماعية واالقت�سادية وال�سيا�سية، مما يخلق ت�سابها ولكن اأي�سا تنوعات 

واختالفات بني املجتمعات والبلدان وداخل املجتمع والبلد الواحد. 

االأردن  �سكانية وهي  كثافة  واأقلها  العربية جغرافيا  البلدان  اأ�سغر  من  اأربعة  التقرير  هذا  ويغطي 
ولبنان وفل�سطني وتون�ض والتي يعي�ض فيها قرابة 25.236.000 مليون ن�سمة.
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2.1. البنية ال�صيا�صية والنظام القت�صادي

االحتياطي  على  خا�سة  لتوفرها  �سكانها  حجم  بكثري  و�سيا�سيا  اقت�ساديا  املنطقة  اأهمية  وتفوق 
العاملي املعروف من البرتول. ومع ذلك، يالحظ اأن االجتاهات الدميوغرافية وخا�صة النموال�صكاين 
ال�رسيع اإذ اأفرزت معدالته يف هذه املنطقة م�ساعفة عدد ال�سكان اأربعة مرات منذ عام 1950. ومن 
املنتظر اأن يبلغ 700 مليون ن�سمة بحلول عام 2050، مما يعني جتاوز عدد �سكان اأوروبا يف ذلك 
وال�صغوط  االجتماعي،  التغري  مع  التكيف  املنطقة على  قدرة  النمواملتوا�صل  العام. ويجعل هذا 

االقت�سادية، والتحوالت ال�سيا�سية املوؤملة اأحيانا، اأكرث تعقيدا )7(.

1.2.1. البنية ال�صيا�صية 

تتعدد اأ�سكال احلكم يف العامل العربي من اإمارات اإلى ملكيات اإلى جمهوريات. واأدت �سل�سلة 
من  العديد  يف  اال�ستقرار  زعزعة  اإلى  الراهن  وقتنا  اإلى  الت�سعينات  منذ  املندلعة  االأحداث  من 
العامل العربي، �ساهمت االنرتنت وب�سكل كبري يف تبلورها يف �سكل احتجاجات منظمة  اأنحاء 
املثقفني  ال�سباب  من  متزايدة  فئة  نفاذ  بداأ   ،1996 عام  فمنذ  االأقطار.  الواحد وعرب  القطر  داخل 
والتحكم  االإنرتنت  عرب  والتوا�سل  احلديثة  االإعالم  و�سائل  اإلى  وغريهم،  العلمانيني  واملواطنني 
التقليدي املتمثل يف  اإلى جانب االنق�سام  ثالثة  فيها. وا�ستطاعت، يف وقت وجيز، ت�سكيل قوة 

�سق ينت�رس للعروبة يف مقابل »االإ�سالموية«)8(، التي �سادت يف الن�سف الثاين من القرن الع�رسين.

العربي من  العامل  اأنحاء  العديد من  ال�سعبية يف  القوة دورا مدويا يف االحتجاجات  ولعبت هذه 
ببع�سهما  املرتبطني  ال�سيا�سيني  والف�ساد  الهيمنة  �سد  وثار   .2011 عام  اأوائل  اإلى   2010 اأواخر 

البع�ض، مطالبني بحقوق �سيا�سية واقت�سادية واجتماعية.

املعي�ض.  الواقع  اإلى  االحتجاجات  وحتويل  االفرتا�سي  العامل  قيود  ك�رس  يف  الفئة  هذه  وجنحت 
وتوا�سلت باأ�سكال خمتلفة : الوقوف االحتجاجي/االعت�سام)9(، االإ�رسابات واملظاهرات اإلى حد 

الع�صيان املدين مع الرتكيز على مطالب ميكن تلخي�صها كاالآتي:

• �سمان الكرامة وامل�ساواة واالإن�ساف،	
• التمتع بحقوق االإن�سان واأوال احلق يف العمل،	
• حت�سني م�ستوى احلياة،	
• �صمان االنتقال الدميقراطي لل�صلطة يف اأح�صن الظروف واأقرب وقت،	
• توطيد مناخ �صيا�صي موؤات للدميقراطية لتلبية اأي�صا املطلب ال�صعبي والعنا�رس املختلفة 	

من املجتمع...

7 - Farzaneh Roudi-Fahimi, Mary Mederios Kent: Challenges and Opportunities—The Population of the Middle East and North 
Africa, Population Bulletin Population Reference Bureau’s Middle East and North Africa Program, June 2007

8 - التيار السياسي اإلسالمي
9 - Sit In



ال�سيا�سي،  والنظام  للحكومة  املناه�سة  االحتجاجات  ب�سبب  جذرية  تغريات  املنطقة  وواجهت 
واالنتفا�سة ال�سعبية التي دعت يف كل بلد معني اإلى عزل رئي�ض اجلمهورية واإزالة االأنظمة. لكن، 
ولئن اأفرز �سمي بالربيع العربي اآماال ارتفع �سقفها رغم الت�سحيات، اإال اأن الواقع ال يتما�سى ال مع 
طموحات ال�سباب، وال مع انتظارات الن�ساء الالئي �ساركن ب�سفة مت�ساوية مع ال�سباب والرجال 
ال�سيا�سي  الفعل  دوائر  ال�سباب خا�سة من  واأق�سي  الن�ساء مهددة  واأ�سبحت حقوق  الثورة.  يف 
الر�سمي، زد على ذلك تهديد اال�ستقرار واالأمن، وبالذات ب�سبب ظهور تيارات حمافظة وتيارات 

متطرفة.

2.2.1. النظام والو�صع القت�صادي 

من  كال  ت�سم  اأنها  ذلك  اقت�ساديا،  متنوعة  منطقة  اأفريقيا  و�سمال  االأو�سط  ال�رسق  منطقة  تعد 
االقت�سادات الغنية بالنفط يف اخلليج والبلدان ذات املوارد ال�سحيحة مقارنة بعدد �سكانها، مثل 
م�رس واملغرب واليمن. واعتمدت الرثوات االقت�سادية يف املنطقة يف ربع القرن املا�سي ب�سكل 
كبري على عاملني اأ�سا�سيني: اأ�سعار النفط و�رسعية ال�سيا�سات والهياكل االقت�سادية التي اأكدت دورا 

قياديا للدولة.

نامية جتني عائدات  اقت�سادات  بلدان ذات  نقل كلها،  اإن مل  العربية يف معظمها،  الدول  وتعترب 
يف  كبريا  اقت�ساديا  منوا  �سهدت  لذلك  االأخرى.  اخلام  املواد  اأوبيع  والغاز  النفط  من  �سادراتها 
ال�سنوات االأخرية، بف�سل الزيادة يف اأ�سعار النفط والغاز، والتي ت�ساعفت ثالث مرات بني عامي 

2001 و2006، ولكن اأي�سا ب�سبب اجلهود التي تبذلها بع�ض الدول لتنويع قاعدتها االقت�سادية.

كما �سهد االنتاج ال�سناعي ارتفاعا. فعلى �سبيل املثال، مرت كمية الفوالذ املنتجة من 8،4 اإلى 19 
مليون طن)10( يف ظرف �سنة واحدة، وحتديدا بني العام 2004 و2005، غري اأن 19 مليون طن �سنويا 
ال متثل �سوى 1.7 % من اإنتاج ال�سلب العاملي، ويبقى اأدنى من اإنتاج دول من مناطق اأخرى من 

العامل مثل الربازيل. 

وميكن اعتبار جمل�ص التعاون اخلليجي التي ت�صم الدول اخلليجية)11( واحتاد املغرب العربي)12( اجلامعة 
اإفريقيا)13( التنظيمات االقت�صادية الرئي�صية يف العامل العربي. وميكن يف هذا ال�صدد  لدول �سمال 
االإ�سارة اإلى بع�ض النجاح الذي حققه جمل�ض التعاون اخلليجي من الناحية املالية والنقدية، مبا يف 
ذلك خطط الإن�ساء عملة موحدة يف منطقة اخلليج العربي. ومن اأهم اإجنازات احتاد املغرب العربي 
الذي اأ�س�ض �سنة 1989، ميكن اأن نورد اإن�صاء طريق �رسيعة، طولها 7000كم وتعرب �سمال اإفريقيا، من 
موريتانيا اإلى ليبيا اإلى غاية احلدود مع م�رس. وكان من املتوقع اأن ينتهي االمتداد املركزي للطريق 

ال�رسيع يف عام 2010، عرب املغرب واجلزائر وتون�ض. 
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10 - خطاب افتتاح وزير الصناعة الجزائري، القودري محمود، في الجمعية العامة 37 للحديد والصلب االتحاد العربي، الجزائر، مايو2006
11 - GCC
12 - UMA
13 - ربما تجدر اإلشارة هنا إلى تعريف االتحادين وتاريخ تأسيسهما خاصة أن العراق مثال أقصي من مجلس التعاون الخليجي وأظن أن اليمن اليوم يحاول 

    االلتحاق به. وبالنسبة للمغرب العربي، ربما تجدر اإلشارة إلى تعثره ألسباب سياسية ومن ثمة إعادة إحيائه ما بعد الثورات



اأفاد به مثال تقرير  ويف ال�سنوات االأخرية، ازداد االعرتاف بتقدم املنطقة اقت�ساديا، من ذلك ما 
للبنك الدويل يف اأغ�سط�ض 2009 من اأن اقت�ساد اململكة العربية ال�سعودية هواأقوى اقت�ساد عربي 
والزال من حيث جمموع الناجت املحلي االإجمايل، اإنه يف املرتبة احلادية ع�رس/11 واأكرب اقت�ساد يف 
اأفريقيا(،  )بعد جنوب  اأفريقيا  االقت�سادات يف  اأكرب  وثالث  ثاين  واجلزائر،  وتليه م�رس  اأكرب  ا�سيا 
يف عام 2006 من حيث ن�سيب الفرد من الناجت املحلي االإجمايل، وتعترب قطر اأغنى دولة نامية يف 

العامل، من حيث الناجت املحلي االإجمايل للفرد الواحد. 

اأقل  اأي  531.2 مليار$  العربية جمتمعة  الدول  الناجت املحلي االإجمايل جلميع  بلغ   ،1999 العام  ويف 
من الناجت املحلي االجمايل الإ�سبانيا وحدها حيث بلغ يف ذات العام 595.5 مليار $. وا�ستنادا اإلى 
اح�ساءات �سنة 2006، �ساهمت املنطقة بخم�سي الناجت املحلي االإجمايل وثالثة اأخما�ض التجارة 
العاملية على نطاق اأو�سع. وح�سب تقارير البنك الدويل، اأخذت اقت�سادات منطقة ال�رسق االأو�سط 
و�سمال اأفريقيا تتعافى يف الوقت الراهن اإلى جانب االقت�ساد العاملي من اآثار االأزمة املالية. وتوقعت 
2010، مدفوعا  املائة �سنة  4.4 يف  اإلى  النمواالقت�سادي يف املنطقة  اأن ي�سل معدل  اآنذاك  التقارير 
اخلارجي.  للطلب  االإيجابي  والتاأثري  القومي(  االإنفاق  )اإجمايل  املحلي  اال�ستيعاب  ن�سبة  بزيادة 
لكن وترية التعايف تتفاوت من بلد الآخر تبعًا الأو�ساعها االأولية و�سّدة تاأثري االأزمة عرب القنوات 
الرئي�سية الثالث التي انتقلت من خاللها اآثار االأزمة املالية العاملية اإلى اقت�سادات املنطقة، وهي: 
القطاع املايل، و�سعر النفط، وميزان املدفوعات، والتي انعك�ست بدورها على تدفقات التجارة 

وحتويالت املغرتبني واال�ستثمار االأجنبي املبا�رس)14(.

ومع اندالع »الثورة« يف اأواخر 2010 من تون�ض واالأزمة الداخلية، متعددة االأبعاد وامل�ستويات، 
الذي  االقت�صاد  انعكا�صاتها على  اإهمال  التي �صاحبتها، ال ميكن  واجتماعية  واقت�صادية  �صيا�صية 
كان من م�سبباتها، وبالذات التنديد بالفقر وعدم العدالة يف توزيع املوارد االقت�سادية من امللكية 

والقرو�ض والعمل وتف�سي البطالة �سمن فئة ال�سباب والن�ساء مبا يف ذلك حاملي ال�سهادات. 

و�سمال  االأو�سط  ال�رسق  منطقة  تواجهها  التي  الق�سايا  اإحدى  البطالة  معدالت  ارتفاع  وي�سكل 
اإفريقيا منذ �سنوات طويلة. واأدت هتان االأزمتان )االأزمة املالية العاملية واالأزمة الداخلية( اإلى تفاقم 

هذه الق�سية واإ�سعاف اآفاق التح�سن يف امل�ستقبل القريب.

املوؤ�س�سات  توطيد  بني  تتخبط  الزالت  ثورتها،  اآمال  فبعد  الدرا�سة،  بهذه  املعنية  البلدان  ويف 
وتلبية االحتياجات االأولية لل�سعب، مع تدهور يف االأو�ساع االقت�سادية بت�ساعف معدل البطالة 
واالأ�سعار خالل �سنة وعدم اال�ستقرار االأمني واالإ�رساب واالعت�سامات واملطالب التي اأثرت �سلبا 
على بع�ض القطاعات، ومنها ال�سناعات التحويلية وال�سياحة. اأ�سف اإلى ذلك، جتميد اال�ستثمار 
مبا  مبا�رسة  ب�سفة  ولبنان  االأردن  يعاين  قد  اخلا�ض،  �سياقهما  على  وزيادة  القطاعات.  بع�ض  يف 
يجري يف �صوريا نظرا الرتباط اقت�صاداتها. كما توا�صل فل�صطني كفاحها من اأجل احلياة وتخطي 
مهما  اأزمة  كل  انعكا�سات  من  اأكرب  ن�سيب  للمراأة  يكون  ما  وغالبا  عليها.  املفرو�سة  املحا�رسة 

كانت اأ�سبابها اأوجتلياتها. 
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http://go.worldbank.org 2010 14 - تحديث اقتصادي: التعافي من األزمة/أيار



2. و�سع وموؤ�سر�ت �لتنمية �لب�سرية و�لنوع �لجتماعي يف �ملنطقة

االقت�سادية  االأزمة  اإفريقيا  و�سمال  االأو�سط  ال�رسق  منطقة  حتملت  الدويل)15(،  البنك  تقارير  ح�سب 
كان  اأثرها  ولكن  العاملي،  االقت�ساد  يف  اندماجا  االأكرث  االأخرى  املناطق  من  اأف�سل  ب�سكل  واملالية 
عميقا على جهود احلد من الفقر. فقد انخف�ض معدل منواإجمايل الناجت املحلي يف املنطقة اإلى 1.9 يف 
املائة عام 2009 بعد اأن كان 3 يف املائة عام 2008، وكان من املتوقع اأن ينتع�ض لي�سل اإلى 4.4 يف املائة 
عام 2010. وتباين اأثر االأزمة فيما بني جمموعات البلدان باملنطقة كما �سيتم التطرق اإليه يف الفقرات 

املوالية، ولوب�سفة خمت�رسة مع اإ�سارات للو�سع ال�سيا�سي احلايل عند عر�ض البلدان املعنية بالدرا�سة.

وي�سمل دليل التنمية الب�رسية، ال�سادر �سنويا عن برنامج االأمم املتحدة االإمنائي، واملعنون �سنة 2011 
عربيًا واالأر�ض  بلداً   19 واإقليمًا، منها  بلداً   187 اأف�سل للجميع«،  »اال�ستدامة واالإن�ساف: م�ستقبل 
الفل�صطينية املحتّلة. ويف هذا ال�صدد، ميكن التنويه باأمناط متباينة يف التنمية الب�رسية �صمن املنطقة وفقا 
الدخل  املا�سية يف  االأربعني  االأعوام  مّطرداً يف  تقّدما  العربية  البلدان  لقد حققت  البلدان.  لرتتيب 
والتعليم وال�سحة، وهي االأبعاد التي يقي�سها دليل التنمية الب�رسية الذي يعتمده برنامج االأمم املتحدة 

االإمنائي، ويجري على اأ�سا�سه ترتيب البلدان كل عام ح�سب ما حتقق من اإجنازات يف هذه االأبعاد. 

الع�رسة  البلدان  بني  جميعها  حلت  واملغرب  واجلزائر  وتون�ض  ال�سعودية  العربية  واململكة  فُعمان 
االأولى التي اأحرزت اأكرب تقّدم يف ترتيب دليل التنمية الب�رسية، بينما حّلت ليبيا، منذ عام 1970 ، 
يف طليعة البلدان الع�رسة التي حققت تقدمًا يف االأبعاد غري املت�سلة بالدخل من دليل التنمية الب�رسية.

يف املقابل، يظهر م�صتوى دليل التنمية الب�رسية يف البلدان العربية تفاوتًا يف اأمناط التنمية الب�رسية بني 
بلد واآخر. فاالإمارات العربية املتحدة حتتل املرتبة 30 وقطر املرتبة 37 والبحرين املرتبة 42. وتقع 
جميعها �سمن املجموعة االأولى من املجموعات االأربعة التي ت�سنف �سمنها البلدان يف ترتيب 
 .154 املرتبة  165 واليمن  املرتبة  169 وجيبوتي  املرتبة  ال�سودان، فاحتل  اأما  الب�رسية.  التنمية  دليل 

و�سنفت هذه البلدان �سمن املجموعة االأخرية من ترتيب دليل التنمية الب�رسية.

ويف حتليله اخلا�ض بالو�سع يف املنطقة العربية، يوؤكد تقرير التنمية الب�رسية، باأنه خالفًا ملا �سهدته 
املناطق النامية االأخرى، �سجلت البلدان العربية حت�ّسنًا كبرياً يف دليل التنمية الب�رسية يف ظل اأنظمة 
تخ�سع للرقابة املركزية، واأن البلدان العربية حققت تقّدما مّطرداً يف االأعوام االأربعني املا�سية يف 
اأ�سا�سه  الب�رسية، ويجري على  التنمية  دليل  يقي�سها  التي  االأبعاد  والتعليم وال�سحة، وهي  الدخل 
بلدان  فاإن  ذلك،  ورغم  االأبعاد.  هذه  اإجنازات يف  من  ما حتقق  عام ح�سب  كل  البلدان  ترتيب 
املنطقة العربية ال زالت ُعر�سة للخطر جراء الفوارق بني اجلن�سني وبني االأجيال ويتطلب حتقيق 
ويرى  البيئية.  املخاطر  حدة  وتخفيف  الفوارق  لتقلي�ض  جريئة  اإجراءات  فيها  امل�ستدامة  التنمية 
تقرير التنمية الب�رسية لعام 2011 باأنه مع ما �سمي ب»الربيع العربي« وما يتيحه من فر�ض جديدة 
لتمثيل اجلميع يف احلكم، اأن »لغز الدميقراطية العربية مقبل على نهاية مفاجئة، تف�صح املجال اأمام 

تو�سيع حريات ال�سعوب واإمكاناتها الفعلية يف جميع اأ نحاء املنطقة«. 
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�إطــــار ومنهجيــــة �لدر��ســــة

1.  �لإطــــار �خلـــا�س باملر�جعـــة �ملكتبيـــة و�لبحـــث �ل�سريـــع بامل�ســـاركـــة

ياأتي هذا التقرير يف �سياق التعاون بني مركز املراأة العربية للتدريب والبحوث »كوثر« ومنظمة »اوك�سفام 
كيبيك« �سمن برنامج ي�ساهم يف تعزيز التمكني االقت�سادي للمراأة يف كل من لبنان واالأردن وفل�سطني 
وتون�ض وي�سمى امل�رسوع االإقليمي لتمكني املراأة اقت�ساديا)16( الذي يهدف اإلى امل�ساهمة يف توفري بيئة 

مالئمة لتنمية اقت�سادية م�ستدامة ودعم فر�ض التمكني االقت�سادي للمراأة يف املنطقة.

1.1. �صيـــــاق املراجعـــــة املكتبيــــــة 

1.1.1. امل�صــــــروع ومربراتـــــــه

بيئة مالئمة  اإلى امل�ساهمة يف توفري   )REEWP( اقت�ساديا يهدف امل�رسوع االإقليمي لتمكني املراأة 
لتنمية اقت�سادية م�ستدامة ودعم فر�ض التمكني االقت�سادي للمراأة يف املنطقة. وحدد للم�رسوع 
نتيجة نهائية متوقعة تتمثل يف الرتفيع يف م�ساركة املراأة )مبا يف ذلك الن�ساء ال�سابات اللواتي ترتاوح 
اأعمارهن بني 18 اإلى 35 �سنة( يف التنمية االقت�سادية يف البلدان امل�ستهدفة: ال�سفة الغربية وقطاع 

غزة واالأردن ولبنان وتون�ص. وميتد امل�رسوع على اأربع �صنوات ون�صف )2009-2013(.

النتائج الثالثة الو�سطية للم�رسوع هي التالية:

اأ.    اأن يح�سن ال�رسكاء االأ�سا�سيون للم�رسوع من م�ستوى متكني املراأة االقت�سادي يف البلدان 
الدعوة  م�ستوى  على  وذلك  اإفريقيا  و�سمال  االأو�سط  ال�رسق  منطقة  ويف  امل�ستهدفة 

والت�سبيك
ب. اأن ي�سجع ال�رسكاء االأ�سا�سيون للم�رسوع وغريهم من اجلهات املعنية )احلكومية وغري 
اأجل متكني املراأة  الوقائع من  اأكرث فاعلية مبنية على  احلكومية( على اعتماد تدخالت 

اقت�ساديا
ت. اأن يقدم ال�رسكاء االأ�سا�سيون للم�رسوع خدمات مالية وغري مالية اأف�سل لدعم التمكني 

االقت�سادي للمراأة.

2.1.1. العمـــــل الإقليـــــــمي 

للم�ساهمة يف حتقيق خطة اإقليمية كجزء من امل�رسوع، مت اإجراء تقييم للو�سع قام به املكتب االإقليمي، 
اأك�سفام كيبك، للم�رسوع بعمان بالتعاون مع املنظمات ال�رسيكة االأربعة )17( لتحديد جمموعة من 
موا�سيع االهتمام واالأولويات امل�سرتكة على امل�ستوى االإقليمي كجهود اإ�سافية للعمل على متكني 
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17 - وهي مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث »كوثر«، الجمعية الفلسطينية لصاحبات األعمال »أصالة«، الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية 

»جهود«، مجموعة األبحاث والتدريب حول قضايا التنمية. 



اإلى حتديد جمموعة من املوؤ�رسات امل�سرتكة واخلا�سة. وكما كان احلال  املراأة اقت�ساديا، باالإ�سافة 
بالن�سبة اإلى اإجنازات اأخرى من امل�رسوع )كموؤ�رسات التمكني االقت�سادي للمراأة)18(، جتدر االإ�سارة 
ومنظورها  وجتاربها  خرباتها  بف�سل  العمل  هذا  ترثي  �سوف  ال�رسيكة  املنظمات  جميع  اأن  اإلى 
لتمكني املراأة اقت�ساديا. ومت االتفاق، وذلك ب�سفة جماعية، على اإجراء بحثني اأ�سا�سيني ي�سمالن 
»كوثر«  مركز  اإ�رساف  حتت  للم�رسوع  االأ�سا�سيني  ال�رسكاء  جميع  مع  بالتعاون  االأربعة،  البلدان 

ودعم من املكتب االإقليمي للم�رسوع يف عمان وبالتن�سيق مع املنظمات ال�رسيكة االأ�سا�سية.

وباالإ�سافة اإلى بحث »املراأة الريفية والتنمية املحلية«، تقيم املراجعة املكتبية، مو�سوع هذه الوثيقة 
االقت�سادي  التمكني  على  املوؤ�س�ساتية  واالآليات  وال�سيا�سات  القانوين  االإطار  »تاأثري  املرجعية، 
للمراأة« مع الرتكيز على املراأة الريفية بتحديد مراكز ال�سعف والنقائ�ض )على �سبيل املثال، املركزية 
القوانني وال�سيا�سات، عدم  النوع االجتماعي، عدم تطبيق  العمل ح�سب  ، توزيع  والالمركزية 
الوعي بحقوق ق املراأة...( للو�سول اإلى املوارد والتحكم فيها وحتقيق حقوق املراأة االإن�سانية مبا 

يف ذلك االقت�سادية.

و�ستوظف نتائج االأبحاث كاأدلة اإ�سافية )كقاعدة بيانات املوؤ�رسات االإقليمية مثال( يف حمالت 
الدعوة للتغيري التي �سيتم تنظيمها على ال�سعيدين الوطني واالإقليمي خالل ال�سنة االأخرية من اإجناز 

امل�رسوع، باالإ�سافة اإلى املمار�سات اجليدة والدرو�ض امل�ستخل�سة املتح�سل عليها.

3.1.1. املنظمات ال�رشيكة الأ�صا�صية

 OXFAM-QC أوك�سفــــــــام- كيبـــــــك�

اأوك�صفام- كيبك هي منظمة كندية غري حكومية ت�صعى لدعم �رسكائها يف الدول النامية من خالل 
ت�سميم حلول م�ستدامة للفقر وحتقيق العدالة وتنفيذها. كما ت�سعى املوؤ�س�سة اإلى ا�ستحثاث ال�سكان 
يف مقاطعة كيبيك بهدف التحرك الإتاحة املجال اأمام التعبري عن ت�صامنهم. وبداأت اوك�صفام- 
كيبك عملها يف ال�رسق االأو�سط �سنة 1989 وطورت �سبكة من املنظمات ال�رسيكة على امل�ستوى 
الوطني واالقليمي، وهي ع�سويف حتالف اأك�سفام الدويل. وتعد هذه االأخرية حتالفا خلم�سة ع�رس 

موؤ�س�سة تعمل يف 98 دولة بهدف ايجاد حلول دائمة للفقر وحتقيق العدالة.

CAWTAR كوتـــــــــــــــــــر

العديد  رغبة  اإلى  ا�ستجابة   1993 �سنة  »كوثر«  والبحوث  للتدريب  العربية  املراأة  مركز  اإن�ساء  مت 
والدولية  االإقليمية  واملنظمات  واالإقليمية  الوطنية  االأهلية  واملنظمات  العربية  احلكومات  من 
لتاأ�صي�ص مركز للبحوث االأكادميية والدرا�صات امليدانية حول اأو�صاع الن�صاء يتوّلى جتميع البيانات 
واملوؤ�رسات واالإح�سائيات املتعّلقة بالظروف االقت�سادية واالجتماعية وال�سيا�سة للمراأة وحتليلها 
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ون�رسها. يعّد مركز كوثر �سمن املوؤ�س�سات االإقليمية القليلة املتخ�س�سة يف البحث والتدريب فيما 
يتعلق مب�سائل املراأة والنوع االجتماعي والتنمية يف املنطقة العربية. وتتمثل مهمة مركز كوثر يف 
امل�ساهمة يف متكني املراأة العربية من منظور النوع االجتماعي والتنمية ملمار�سة حقوقها االإن�سانية 

ومنا�رسة امل�ساواة بني اجلن�سني.

مكونة  جمموعة  اختيار  ومت  بتون�ض.  اخلرباء/ات  انتقاء  يف  كوثر  �ساهم  الوطني،  امل�ستوى  على 
اجلوانب  بتغطية  مكلف  من�صق  الت�صغيل،  يف  متخ�ص�ص  اقت�صادي  خبري  زعفران،  حافظ  من 
النوع االجتماعي، مكلفة  اإقليمية يف  بثينة قريبع، م�ست�سارة  الوطني،  التقرير  االقت�سادية وكتابة 
بتغطية ال�سيا�سات واالآليات، رو�سة �سمودي، قا�سية مكلفة بالت�رسيعات والقوانني مبا يف ذلك 
االتفاقيات الدولية و�سنيم بن عبد اهلل، باحث مكلف بالبحث امليداين الذي كان يف تون�ض مربجما 

م�سبقا كم�سح اأكرث من تقييم �رسيع للمواقف واملعرفة.

للعمل وتعمل  الدولية  املنظمة  �سابقة يف  ال�سيدة رمي اجلابي، خبرية  لبنان، مت االختيار على  ويف 
حاليا يف منظمة االأمم املتحدة للمراأة بكابول، اأفغان�ستان وال�سيدة راغدة غملو�ض، باحثة خمت�سة 
تلقى  ولقد  رئي�سية.  بن حديد كخبرية  فائزة  ود.  امليداين  والبحث  بامل�ساركة  ال�رسيع  التقييم  يف 
الفريقان كل التوجيهات وامل�ساعدة على امل�ستوى الوطني، مبا يف ذلك عند تنظيم وعقد اجتماع 

مراجعة واعتماد النتائج يف تون�ض اإذ تعذر ذلك يف لبنان. 

اأما اإقليميا، فتمثل دور »كوثر« يف االإ�رساف على عملية اإجراء املراجعة املكتبية بجميع مكوناتها، 
وفل�سطني،  االأردن  من  كل  يف  اخلبريات  وانتقاء  الفنية  واملوا�سفات  املنهجي  االإطار  ك�سياغة 
بالت�ساور مع املنظمات املعنية اأدناه ويف لبنان وتون�ض والتعاقد معهن وتقدمي الدعم الفني للفرق 
تن�سيقي  املتفق عليها: عقد اجتماع  العمل  التالية من خطة  باالأن�سطة  قام »كوثر«  الوطنية. كما 
اإقليمي بني فرق البحثني وكتابة التقرير اللبناين وتقدمي الدعم لالجتماعات الوطنية عالوة على 
االإقليمي  التقرير  كتابة  ثم  وتوحيدها،  الوطنية  للتقارير  والثانية  االأولى  للم�سودة  الفنية  املراجعة 
وتنظيم الندوة االإقليمية من اأجل مراجعة النتائج وطنيا واإقليميا وامل�سادقة عليها زيادة على حتديد 

االأولويات من اأجل التغيري وحت�سني و�سع املراأة اقت�ساديا بتمكينها يف هذا املجال. 

ASALA /»جلمعية �لفل�سطينية ل�ساحبات �لأعمال »�أ�سالة�

تعمل »اأ�سالة« منذ تاأ�سي�سها عام 1997م با�سم مركز امل�ساريع الن�سوية، ثم مت ت�سجيلها ح�سب قانون 
الفل�سطينية  اجلمعية  با�سم   ،2001 عام  من  الثاين  كانون  يناير/  الفل�سطينية، يف  االأهلية  اجلمعيات 
حالة  يف  يع�سن  اللواتي  الن�ساء  ت�ساعد  خدمات  اأ�سالة  وتقدم  »اأ�سالة«.  االأعمال  ل�ساحبات 
الن�ساطات  الفقر، يف تغيري حياتهن، وو�سعهن االجتماعي، من خالل م�ساركة ناجحة يف  من 
االقت�سادية. ومن خالل براجمها وخدماتها، تهدف جمعية »اأ�سالة« اإلى متكني املراأة يف املجتمع 
الفل�سطيني، وتعزيز دورها ودعم مكانتها، من خالل ت�سجيع انخراطها بالن�ساطات االقت�سادية، 
وتوفري الفر�سة لها للو�سول اإلى اال�ستقالل االقت�سادي. ويتم ذلك عرب ت�سجيع املراأة الفل�سطينية 
على تاأ�سي�ض وتطوير واإدارة م�ساريع مدرة للدخل. وتوفر اأ�سالة للغر�ض القرو�ض املالية املنا�سبة، 
كم تقدم خدمات التدريب واال�ست�سارة للن�ساء با�ستمرار. وت�سعى »اأ�سالة« اإلى تنويع منتجاتها 



وبراجمها االإقرا�سية، حتى تتمكن من حتقيق اأهدافها يف تقدمي اخلدمات املالية وغري املالية للن�ساء 
القرو�ض، بحيث تكون متطلباتها  التميز يف هذه  اإلى حتقيق  ت�سعى جاهدًة  الفل�سطينيات، كما 

ممكنة، اإجراءاتها �سهلة، و�سدادها مي�رسا. 

�ساهمت اأ�سالة يف انتقاء اخلرباء/ات ومت اختيار �رسكة »ادفان�ض« لال�ست�سارات االإدارية )19( وتكون 
وتلقى  �سندوقة.  مهند  فريج،  ناهد  �سنجالوي،  رانيا  اجلعبة،  منال  كاالآتي:  الفل�سطيني  الفريق 
اجتماع  وعقد  تنظيم  عند  ذلك  يف  مبا  الوطني،  امل�ستوى  على  وامل�ساعدة  التوجيهات  الفريق 

مراجعة واعتماد النتائج. 

JOHUD / ل�سندوق �لأردين �لها�سمي للتنمية �لب�سرية/ جهود�

تاأ�س�ض ال�سندوق عام 1977 كمنظمة ريادية غري ربحية وغري حكومية ت�سعى لتحفيز التنمية الب�رسية 
اململكة،  اأرجاء  له واملنت�رسة يف خمتلف  التابعة  التنموية  املراكز  �سبكة من  امل�ستدامة. ومن خالل 
و�سولهم  و�سمان  معي�ستهم  ظروف  لتح�سني  معًا  للعمل  النا�ض  حتفيز  من  ال�سندوق  يتمكن 
من  الب�رسية  للتنمية  اجليدة  للممار�سة  منوذج  اإيجاد  اإلى  ال�سندوق  ويهدف  االأ�سا�سية.  حلقوقهم 
خالل و�سع النا�ض يف حمور العملية التنموية، ومتكني االأردنيني واالأردنيات للقيام بدور رئي�سي 
االأردنيني  معي�سة  م�ستوى  حت�سني  اإلى  تاأ�سي�سه  منذ  ال�سندوق  وي�سعى  م�ستقبلهم.  ت�سكيل  يف 
واالأردنيات وخا�سـة الفئـات االأقل حظـــًا، ويركز حاليًا على متكني املجتمعات املحلية وحتفيزها 
50 مركزاً يف خمتلف  امل�ستدامة من خالل �سبكة حيوية من  التنمية  الفاعلة يف م�سرية  للم�ساهمة 
حمافظات اململكة تعمل على بناء ج�سور ثقة وتواجد وات�سال و�سعي نحوالالمركزية عن طريق 

تفعيل دور الن�ساء وال�سباب يف العملية التنموية واعتماد النهج الت�ساركي.

�ساهم فريق »جهود« يف انتقاء اخلرباء/ات ومت االتفاق على د. عبري ب�سري دبابنه والتي ا�ستعانت 
بد. رمي اأبودلبوح. وحظيت اخلبرية الرئي�سية بكل اأ�سكال امل�ساعدة على امل�ستوى الوطني مبا يف 

ذلك عند تنظيم وعقد اجتماع مراجعة واعتماد النتائج. 

CRTDA جمموعة �لأبحاث و�لتدريب حول ق�سايا �لتنمية

وتعمل  لبنان  مقرها  منظمة غري حكومية  التنمية هي  ق�سايا  والتدريب حول  االأبحاث  جمموعة 
على الق�سايا املت�سلة بامل�ساواة بني اجلن�سني والعدالة االجتماعية يف منطقة ال�رسق االأو�سط. وتركز 
االقت�سادية  واحلقوق  اجلن�سني  بني  وامل�ساواة  ال�ساملة  واملواطنة  االجتماعي  النوع  على  عملها 
القدرات  وبناء  والتدريب  املوجهة  البحوث  ا�سرتاتيجيتها  وت�سمل  وامل�ساركة.  القيادة  وكذلك 
بالتوازي مع االإعالم واالت�سال ون�رس املعرفة وك�سب التاأييد واملنا�رسة. وجمموعة االأبحاث هي 
اأجل احلقوق والتنمية وال�سالم« الدولية وممثل ال�رسق  الن�سائي للتعلم من  ع�سو�سبكة »الت�سامن 
االأو�سط واخلليج يف �سبكة النوع االجتماعي والتجارة الدولية ومن�سق لبنان يف حملة امل�ساواة 

دون حتفظ وحملة GEAR الدولية.
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اعتذرت جمموعة االأبحاث والتدريب حول ق�سايا التنمية عن اإجراء هذه املراجعة املكتبية الأنها 
راأت باأنها قد اأجنزت درا�سة حول الو�سع القانوين. وبعد قراءة امل�سودة االأولى، ارتاأى كوثر تويل 
�سياغة املراجعة املكتبية ل�سمان توحيد املنهجية والنتائج واالآليات، وكذلك املخرجات االأخرى 

كما ياأتي و�سفها يف اجلزء املخ�س�ض للمنهجية

2. �ل�سيـــــــــــاق �لعـــــــــام فـــــي �ملنطقــــــــــــة 

واال�سطرابات  الفقر  وزيادة  االقت�سادية  واالأزمة  واالإ�سالح،  الهيكلي  والتكيف  للعوملة  كان 
ال�سيا�سية وما ينتج عن ذلك من عدم ا�ستقرار وفقدان االأمن وظهور حركات متطرفة، وال�رساعات 
واالحتالل، واليزال اأثر فريد من نوعه على املنطقة العربية. وجتلت هذه التداعيات وب�سكل اأو�سح 
واأكرب وازدادت تفاقمامنذ اأواخر 2010 بنتائج قوية ومبا�رسة على االقت�ساد وال�سلم االجتماعي من 
جهة، وعلى و�سع املراأة عرب دورة احلياة وحقوقها وحتى اأمنها اإذ اأنها متثل دائما يف هذا النوع 

من ال�رساعات حتديا وهدفا �سيا�سيا. 

ويف الوقت الذي بداأت املراأة يف العديد من البلدان، تقرتب من الو�سول اإلى حقوقها االإن�سانية 
والقانونية و/اأوتتمتع بالبع�ض منها، مل تتقدم يف اأخرى نحونيلها اأواأنها ال زالت تتلم�ض الطرق 
التي مت  ال�سنتني االأخريتني بوادر خطر على احلقوق املكت�سبة  اإليها. وبرزت يف  للو�سول  املثلى 
حتقيقها، ب�سبب اأو�ساع كان من املفرت�ض اأن ت�ساهم يف تعزيز امل�ساواة ومتكني املراأة. لكن التغيري 
اإنه �سم يف م�سارات حتقيقه  الذي يبدوواأنه نحواالأح�سن، مل ي�سمل اأو�ساع املراأة وحقوقها بل 

بوادر انتكا�سة حلقوقها

ويتطلب هذا الواقع اجلديد يقظة وجتنيد جهود اأكرب من اأجل احلفاظ على املكا�سب واال�ستمرار 
يف الكفاح من اأجل تكري�سها، والدعوة من اأجل حماية املكا�سب والتغيري املتنا�سب مع ما ي�سمى 
بالثورات الدميقراطية ومن اأجل تعديل و/اأواإلغاء جميع اأ�صكال التمييز وتطبيقها من املمار�صات 
والقوانني وكذلك �سياغة و/اأوتفعيل ال�سيا�سات التي من �ساأنها ت�سهيل حياتها وحقوقها االإن�سانية 
اإلى حمايتها من كافة اأ�سكال العنف و�سمان  ذات ال�سلة بدءا باإبقائها على قيد احلياة، و�سوال 

مواطنتاها الكاملة.

1.2. و�صع التنمية والنوع الجتماعي يف البلدان املعنية بالدرا�صة 

1.1.2. الأردن 

حت�سنت موؤ�رسات التنمية الب�رسية يف االأردن ب�سكل ملحوظ خالل العقدين املا�سيني، ولكن تقرير 
التنمية الب�رسية �سنة 2011 اأظهر تراجعا يف ترتيب)20( االأردن اإلى 95 من 187 دولة، مبوؤ�رس 0،698 مقارنة 
برتتيب 2010 والذي كان 82 من اأ�سل 169 دولة مبوؤ�رس )0،681(، وهذا رغم حت�سن املوؤ�رس. زيادة على 

ذلك، يربز التقرير خ�سارة االأردن 5 مراتب يف عامل عدم امل�ساواة لقيا�ض دليل التنمية الب�رسية.
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20 -  يتم االحتساب على أساس ثالثة عوامل هي: معدل نصيب الفرد من الدخل القومي، ومتوسط العمر المتوقع عند الوالدة، ومؤشرات التعليم.



ومن بني العديد من التحديات التي تواجهها االأردن، تلك املتعلقة بق�سايا التمييز �سد املراأة والتي 
تربزها بع�ض املوؤ�رسات واالإح�ساءات عند قراءة فجوات النوع االجتماعي، ومن بينها يف جمال التعليم 
رغم االجنازات العالية يف االأردن حيث تبدي دائرة االإح�ساءات العامة لعام 2009 ن�سبة الطلبة يف 
التعليم االأ�سا�سي )49.0 %( لدى االإناث، و)51.0 %( لدى الذكور؛ وبلغت يف التعليم الثانوي العام 
)53.3 %( لدى االإناث، و)46.7 %( لدى الذكور؛ ويف التعليم اجلامعي، بلغت ن�سبة التحاق االإناث 
)50.9 %(، والذكور )49.1 %(؛ بحيث بلغت ن�سبة االإناث يف الكليات العلمية )46.6 %(، والذكور 
)53.4 %(؛ اأما ن�سبة االإناث يف الكليات النظرية فقد بلغت )54.2 %(، وبلغت للذكور )45.8 %(. 
كما بلغت ن�سبة االأمية، لدى االإناث )10.8 %( اأعلى منها لدى الذكور )3.7 %(؛ لالأعمار )15( �سنة 
فاأكرث. ولكن الفجوة كبرية يف معدل الن�صاط االقت�صادي املنقح بني الذكور واالإناث، حيث بلغت 
ن�سبة )14.9 %( لالإناث و)64.8 %( للذكور؛ وبلغت ن�سبة معدل البطالة لالإناث )24.1 %( يف مقابل 
)10.3 %( للذكور، وذلك لل�سكان من )15( �سنة فاأكرث. كما بلغت ن�سبة االإناث امل�سرتكات بال�سمان 
امل�سرتكني.  االأردنيني  العاملني  %( من  ن�سبة )74.6  للذكور  بلغت  %(، يف حني  االجتماعي )25.4 
وي�سكل الرجال غالبية مالكي االأرا�سي وال�سقق، يف حني ال ت�سكل الن�ساء �سوى )17.0 %( فقط من 

جمموع املالكني لالأرا�سي، و)22.1 %( من جمموع املالكني لل�سقق)21(.

امل�سكالت  من  العديد  البلد  تواجه  االأردين،  االقت�ساد  حققها  التي  واالإجنازات  اجلهود  وبرغم 
يف  والعجز  الديون  �سداد  على  القدرة  وعدم  اخلارجية  املديونية  حجم  تفاقم  منها  االقت�سادية، 
امليزان التجاري والفارق الكبري بني الواردات وال�سادرات. كما يعاين االأردن من نق�ض املوارد 
االأزمة  تداعي  اإلى  اإ�سافة  العمل  فر�ض  قلة  مقابل  يف  العاملة  االأيدي  يف  ووفرة  االقت�سادية، 
االقت�سادية واملالية. وتربز يف هذا االإطار التحديات التي يواجهها االقت�ساد االأردين، الذي يعد 
املورد الب�رسي اأ�سا�سه، م�سكلتي الفقر والبطالة، و�سبل اإيجاد فر�ض عمل ملواطنيه؛ مما جنم عنها 
م�ساركة  ارتفع معدل  ولئن  العمل.  �سوق  م�ساهمتها يف  وقلة  االقت�سادية  املراأة  م�ساركة  �سعف 
العامة  العام )2009(، بح�سب دائرة االإح�ساءات  %( يف  اإلى )14.9  املراأة يف املجال االقت�سادي 
)2010(، مقارنة بعام )2000( حيث بلغت )12.3 %(؛ تبقي �سعيفة اإذا ما قورنت مبعدالت م�ساركة 
املراأة االقت�سادية يف دول املنطقة العربية الذي تقارب ما ن�سبته )25 %(؛ مما يعني قلة و�سول املراأة 

االأردنية اإلى املوارد املالية، وبالتايل �سعوبة حتقيق متكينها االقت�سادي. 

 2.1.2. تــــــــــــونـ�س

مما   ،0769 بقيمة  الب�رسية)22(  التنمية  دليل  على   ،2009 لعام  الب�رسية  التنمية  تقرير  يف  تون�ض  ح�سلت 
و�سعها يف املرتبة 98 يف الت�سنيف العاملي بني 192 دولة يف جمموعة من البلدان ذات الدخل املتو�سط. 
اإلى  7 دول من اخلليج ولبنان واالأردن. وتطمح تون�ض يف االن�سمام  9 بعد  املرتبة  واحتلت بذلك 
البلدان ذات التنمية الب�رسية العالية اأي بتحقيق ن�سبة اأعلى من 0.8. وبنيت االجتاهات الوطنية للتنمية 
الب�رسية حول التوقعات االأ�سا�سية الأفق 2014 باأنه �سيتم خف�ض معدل االأمية نحو14 % ، ورفع متو�سط 
العمر املتوقع عند الوالدة اإلى 75.3 �سنة، وزيادة الناجت القومي االإجمايل للفرد الأكرث من 8300 دينار.
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21 -  المرأة والرجل في األردن في أرقام )2010(، دائرة اإلحصاءات العامة، عّمان- األردن
22 - متوسط العمر المتوقع عند الوالدة 73.8 سنة )مرتبة )62، معدل معرفة القراءة والكتابة للراشدين 77.7 % )ب % من لفوق 15 سنة )مرتبة 101(، 

       المعدل اإلجمالي لاللتحاق بالمدارس، االبتدائي والثانوي والعالي 76.2 % )مرتبة 89(



ويف حقيقة االأمر، �سنف »تقرير التنمية الب�رسية« لعام 2011، اجلمهورية التون�سية يف املرتبة 94 من 
�سمن 187 دولة وبدليل التنمية الب�رسية قيمته 0.698، اإال اأن البيانات اخلا�سة بدليل التنمية الب�رسية 
معدلة مبتغري عدم امل�ساواة، يربز فارق 25.2 نقطة وي�سبح الدليل 0.523 مما ُيفقد تون�ض 7 مراتب 

يف الرتتيب العام.

ووفقا للبيانات الر�سمية املتوفرة قبل كانون الثاين 2011، �سهدت تون�ض منوا قويا على مدى 20 �سنة 
)مبعدل 5 %(، مع زيادة يف الناجت املحلي االإجمايل لكل فرد ب 46 % يف 10 �سنوات وتخفي�ض 
جيوب عدم امل�ساواة )اإذ مر موؤ�رس جيني)GINI )23 / من 41.6 �سنة 1995 اإلى 40.8 يف 2000 ثم 41.4 
يف عام 2005(، بف�سل �سيا�سة متعمدة للتنمية االقت�سادية واالجتماعية، وا�ستمرار اال�ستثمار يف 

راأ�ض املال الب�رسي.

التنمية  ملوؤ�رسات  م�سجع  تطور  اأي�سا  و�سجل   .%  3.8 اإلى  حاد  ب�سكل  الفقر  معدل  وانخف�ض 
الب�رسية)24( لكن، على الرغم من النموالقوي خالل عام 2008، �سجلنا ف�سال يف ا�ستيعاب البطالة 
والتي كان معدلها العام 14.1 % يف عام 2008 من �سمنها 30 % يف الفئة العمرية 24-20 مع ا�ستدامة 
التفاوت بني االأقاليم بني املناطق ال�ساحلية والداخلية وبني املحافظات. واعتزمت اخلطة اخلم�سية 
)2014-2010(، التي اعتمدتها احلكومة ال�سابقة للثورة تطوير خمطط تنموي ي�ستطيع حتقيق معدل 
منومتو�سط مقداره 5.5 % �سنويا. ومت توزيع ح�سة كل قطاع م�سارك يف هذا النموبن�سبة 4.9 % 
% للخدمات. وهكذا بدا  % لغري ال�سناعات التحويلية و70  % لل�سناعة، و6.5  للزراعة، و18.6 
حينذاك باأن االقت�ساد التون�سي �سيتحرك ب�سكل متزايد نحواخلدمات وبدرجة اأقل نحوال�سناعة)25(. 

 %  67.8 منه   % ب45.8  الن�صاط  جمموع  معدل  يقدر   ،2010 حد  اإلى  املتوفرة  البيانات  وح�سب 
)26(. وتتبني من خالل االأرقام ب�سفة جلية للمراأة يف جميع املجاالت:  % للن�ساء  للرجال و24.2 
40.4 % يف اخلدمة املدنية، و38 % يف الطب و71 % يف ال�سيدلة و27 % من الن�ساء قا�سيات و31 % 
حماميات و33 % يف قطاع اخلدمات، و43 % يف ال�سناعة. ويف ما يتعلق مب�ساركة املراأة االقت�سادية 
ووجودها يف القطاع اخلا�ض، فاإن عدد �ساحبات االأعمال بلغ 18000 مع ما يقارب 70 % من 

الن�ساء املكلفات باإدارة ال�رسكات الرئي�سية يف البالد )27(. 

ولكن على الرغم من وجود اأحكام تنظيمية وت�رسيعية ل�سالح عمل املراأة، هناك اختالفات �سائدة 
يف  الرجال  اإلى  بالن�سبة   % مقابل2.8   % ب17.8  الن�ساء  بطالة  معدل  يف  مرتجمة  اجلن�سني،  بني 
الربامج  �سل�سلة من  العامة  ال�سلطات  نفذت  العمل،  التحفيز على  �سيا�سة  �سياق  2007. ويف  عام 
لتعزيز  العامة  اأواالإدارات  املحلي  امل�ستوى  على  العامة  والدوائر  واخلا�سة،  العامة  ال�رسكات  مع 
قدرات االندماج يف �سوق العمل وهي مفتوحة اأي�سا اأمام الرجال والن�ساء دون متييز. واأثر الو�سع 
ال�سيا�سي احلايل، �سلبا على الو�سع االقت�سادي كما هومو�سح من قبل هذه االأمثلة القليلة، ويرجح 
اخلرباء اأن يزداد الو�سع تعقيدا. ففي يناير 2011، اأطلقت الغرفة التون�صية-االأملانية للتجارة)28(، يف 
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23 - عامل جيني الذي يحمل اسم الذي اقترحه، هومقياس لدرجة عدم المساواة في توزيع الدخل في مجتمع معين
24 -  متوسط العمر المتوقع عند الوالدة ومعدالت االلتحاق بالمدارس االبتدائية والثانوية والعليا

25 - تحليل الوضع المشترك فريق األمم المتحدة بتونس، 2010.
26 - Sharing expertise in training ETF : Etude de Pays, Tunisia 2005 
27 -Tunisia answer to the Beijing +5 questionnaire addressed )1995( and the 23rd extraordinary session of the GA )2000( May 2004.
28 - AHK-Tunisia



18 يناير 2011، �سرب اآراء �رسيع ملدة 24 �ساعة حول الو�سع االقت�سادي احلايل يف تون�ض �سمن 450 
اأكرث  الغرفة)29(. وهي �رسكات ت�سغل  التون�سية واالأملانية االأع�ساء يف نف�ض  ال�رسكات  �رسكة، متثل 
من 50،000 اأجراء، موزعني على كامل الرتاب الوطني. وبينت النتائج من هذا التحقيق اأن جميع 
ال�رسكات اأوقفت ممار�سة ن�ساطها اعتبارا من يوم االثنني 17 يناير، حتت �سغط عال من املوظفني 

والذي و�سل بالن�سبة اإلى العديد منها حدود االإتيان باأعمال تخريبية.

اإنه ملن ال�سابق الأوانه تقييم الو�سع ال�سامل يف تون�ض، ولكن هناك دالئل وا�سحة  ورغم ذلك، 
الر�سمي  الناطق  ال�سادر عن  البيان  املنطقة’’، كما جاء يف  املتنامية يف  االقت�صادية  ال�صغوط  على 
ل�سندوق النقد الدويل)30( يف 20 يناير، م�سريا اإلى اأن...« معدل منوالبالد هواأقل بكثري من واحد 
البطالة هي م�سكلة  اأن  يعترب �رسوريا خللق فر�ض عمل جديدة واأخذا بعني االعتبار  الذي  ذلك 

مزمنة وم�ستمرة يف تون�ض’’. وهوما اأكده الواقع االقت�سادي واالجتماعي يف ال�سهور املا�سية.

ولئن حت�صن م�صتوى التعليم يف �صفوف الباحثني/ات عن عمل يف تون�ص، فاإنه ميكن القول اإن 
احلكومة ف�سلت يف و�سع �سيا�سات ت�سمن خلق فر�ض عمل كافية ال�ستيعاب الداخلني/ات اجلدد 
الو�سع غري  اأن هذا  اإلى  االإ�سارة  ال�سهادات اجلامعية. مع  العمل، خ�سو�سا من ذوي  اإلى �سوق 
خا�ض بتون�ض دون بلدان املنطقة. ونتيجة لذلك، تتمتع تون�ض بواحد من اأعلى م�ستويات البطالة 
يف �سفوف الدول العربية : اأكرث من 14 % كن�سبة عامة و30 % يف الفئة العمرية 29-15�سنة كما 
اأ�سلفنا الذكر)31(. ويتجه الكثري من ذوي ال�سهادات، بعد ف�سلهم يف العثور على عمل يتنا�سب مع 
الر�سمي.  القطاع غري  ال�سغرية يف  التجارية  امل�ساريع  اأخرى كاإطالق  موؤهالتهم، نحوحماوالت 
ويتطلب هذا احلل م�ساعدة مالية من عائالتهم للح�سول على م�ساعدة مالية بينما يختار البع�ض 
االآخر الهجرة اإلى بلدان اأخرى، وغالبا ما تكون ب�سفة غري قانونية. ويف بع�ض االأحيان يغامرون 

بحياتهم غرقا )احلرقة( للبحث عن حياة كرمية اأواملوت، ومن بينهم اأي�صا فتيات.

3.1.2. فل�صطني 

�سنف »تقرير التنمية الب�رسية« لعام 2011، االأر�ض الفل�سطينية املحتلة يف املرتبة 114 من �سمن 187 
دولة بدليل التنمية الب�رسية قيمته 0.641، اإال اأن البيانات اخلا�سة بدليل التنمية الب�رسية معدال بعامل 
عدم امل�ساواة غري متوفرة. ولعل بع�ض االح�سائيات الوطنية �ست�سمح بتو�سيح االأو�ساع بالن�سبة 
اإلى بع�ض القطاعات ومنها املوؤ�رسات التي تربر هذا الرتتيب مع عدم ن�سيان الو�سع الذي تعي�سه 

فل�سطني. 

15من  االإناث  بني  والكتابة  القراءة  معرفة  الزيادة يف معدالت  ن�سبة  تفوق  التعليم،  اإلى  فبالن�سبة 
�سن �سنة فاأكرث نظراءها بني الذكور باأربعة اأ�سعاف خالل الفرتة 2000 - 2009، لكن تبقى هذه 
الذكور واالإناث  الثانوية  بالن�ساء. وما زال طالب املرحلة  الرجال مقارنة  املعدالت االأعلى بني 
املهنية  بالتخ�س�سات  مقارنة  كبري  ب�سكل  االإن�سانية  والعلوم  العلمية  التخ�س�سات  اإلى  يتجهون 
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29 - نفس المرجع
30 - International Monetary Fund/ IMF
31 - Carnegie Middle East Center 
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االأخرى، واالإناث يتجهن اإلى درا�سة العلوم االإن�سانية اأكرث من الذكور، كما هواحلال يف معظم 
الدول العربية. وتقل�ست فجوة اجلن�ض يف التعليم العايل خالل الفرتة 2008-1995 ل�سالح االإناث، 

حيث بلغت 1.3 يف العام 2008 يف حني كانت 0.9 يف العام 1995

 1994 الفرتة  ثباتها خالل  بعد   ،2006 العام  بعد  انخفا�ض معدالت اخل�سوبة)32(  الرغم من  وعلى 
–2006، فاإن معدالت وفيات االإناث الر�سع ودون اخلام�سة بني االإناث هي االأقل مقارنة بالذكور، 
لكن ترتفع هذه املعدالت بني االإناث يف وفيات ما بعد حديثي الوالدة؛ 8.6 و% 6.1 على التوايل.

وفيما يخ�ض احلق يف العمل، بلغت ن�سبة العمالة التامة يف االأرا�سي الفل�سطينية يف العام 2008 من 
القوى العاملة امل�ساركة % 67.4%، بواقع 65.9 % للذكور مقابل 74.1 % لالإناث، يف حني كانت 
الن�سبة االإجمالية للعاملني ب�سورة تامة 70.5 يف عام2007 ، بواقع 68.6 % بني الذكور مقابل 78.6 % 
لالإناث. تزيد م�ساركة الرجال يف القوى العاملة باأكرث من 4 اأ�سعاف م�ساركة الن�ساء وال تزال بذلك 
الن�ساء  بني  العاملة  القوى  م�ساركة يف  ن�سبة  اأعلى  وتعترب   .2001-2010 الفرتة  ثابتة خالل  الفجوة 
للرجال  العاملة  القوى  اأعلى م�ساركة يف  فاإن  املقابل،  فاأكرث. يف  �سنة درا�سية   13 احلا�سالت على 
احلا�سلني على 6-1 �سنة درا�سية. كما بينت نتائج امل�سح يف العام 2008 باأن 38.4 % من العاملني من 
االأرا�سي الفل�سطينية يعملون يف قطاع اخلدمات مقابل 20.2% يف قطاع التجارة واأن�سطة املطاعم 
والفنادق. وتربز النتائج باأن اأن�سطة اخلدمات وظفت 55.2 % من الن�ساء العامالت، تالها قطاع 
الزراعة حيث ا�ستحوذ على 27.5 % من اليد العاملة الن�سائية، يف حني كان قطاع البناء والت�سييد 

من القطاعات التي ت�رسرت منذ 2000 حتى االآن حيث بلغت الن�سبة 10.9 % يف 2008.

وتبني النتائج باأن ن�سبة العاملني الذكور يف اخلدمات والباعة يف االأ�سواق تبلغ 24.4 % مقابل 10.1 
% لالإناث. كما اأن 17.7% من العاملني الذكور يعملون كفنيني ومتخ�س�سني وم�ساعدين وكتبة 
مقابل 48.0 % لالإناث والتي متثل الن�سبة االأعلى بني االإناث. اأما على �سعيد توزيع العاملني ح�سب 
القطاع، فقد ارتفعت ن�سبة العاملني يف القطاع العام من 23.3 % عام 2007 اإلى 24.7 % عام 2008 
ويف قطاع غزة من 39.1% عام 2007 اإلى 46.8 % عام 2008 يف حني انخف�ست ب�سكل طفيف يف 
ال�سفة الغربية من 17.0 % اإلى 16.8 %. ولقد انخف�ست ن�سبة العاملني يف القطاع اخلا�ض من 67.3 
% عام 2007 اإلى 63.8عام 2008: من 60.9 % عام2007 اإلى 53.2 % عام 2008يف قطاع غزة ، من 

69.9 % اإلى 67.5 % لنف�ض الفرتة، يف ال�سفة الغربية.

الذكور  اإلى جمموع  العاملة  القوى  الذكور يف  ن�سبة م�ساركة  انخف�ست  فقد  البطالة)33(،  اأما عن 
�سمن �سن العمل قد من 67.7 % يف عام 2007 اإلى 66.8 % يف العام 2008. وهي الو�سعية نف�سها 
بالن�سبة اإلى م�ساركة االإناث يف القوى العاملة من 15.7 % يف العام 2007 اإلى 15.2 % يف العام. 
2008كما اأ�سارت النتائج باأن معدل البطالة بلغ 26.0 % خالل عام 2008 من جمموع القوى العاملة 
يف االأرا�سي الفل�سطينية، حيث تتوزع هذه الن�سبة بواقع 26.5 % بني الذكور مقابل 23.8 % بني 
االإناث. وتركزت اأعلى ن�سبة للبطالة بني % 24 �سنة لكال اجلن�سني حيث بلغت 40.2 %، بواقع 

38.8 % للذكور و47.3 % ال�سباب يف الفئة العمرية 15 لالإناث. 
32 - الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المرأة والرجل في فلسطين: قضايا وإحصاءات، 2010، رام هللا - فلسطين.
33 - الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسح القوى العاملة الفلسطينية: التقرير السنوي 2008، رام هللا - فلسطين.

34 - Towards a Citizen’s State, Lebanon National Human Development Report 2008-2009.UNDP



وعلى الرغم من ارتفاع معدالت البطالة بني الن�ساء والرجال، اإال اأن الفجوة بني الن�ساء والرجال 
انخف�ست يف الربع الثاين من العام 2010 بقيمة 2.6 % علًما باأنها كانت 12.9 % يف عام2001. ومن 

املحتمل اأن يف�رس هذا بالو�سع ال�سيا�سي واالأمني باالأرا�سي الفل�سطينية املحتلة.

4.1.2. لبنـــــــــــــــــــان

ح�سب »تقرير التنمية الب�رسية«، ال�سادر عن برنامج االأمم املتحدة االإمنائي، �سنف لبنان يف املرتبة 
83 من بني 182 دولة عام 2009.)34( وقد �سنف »تقرير التنمية الب�رسية« لعام 2011، لبنان يف املرتبة 
الدول  من  لبنان  يعترب  ال�سدد،  هذا  0،739. ويف  قيمته  الب�رسية  التنمية  بدليل  دولة،   187 بني   71
التي تتمتع مبعدالت تنمية مرتفعة، اإال اأنه ويف تقرير نف�ض ال�سنة، عند تعديل دليل التنمية الب�رسية 
بعامل عدم امل�ساوة، ت�سبح القيمة 0.570 بفارق 22.8 ويفقد لبنان 9 مراتب يف الرتتيب العام. ومن 
جهة اأخرى، �سّجل التقرير ذاته معدالت منخف�سة يف اأبعاد التنمية الب�رسية بالن�سبة اإلى مكونات 
اإلى  اأ�سار  اأنه  املراأة، كما  بناء قدرات  العي�ض الالئق، والتق�سري يف  ال�سحة)25(، واملعرفة وم�ستوى 

غياب موؤ�رسات الفقر يف البالد)36(. 

ويو�سح اخلبري االقت�سادي كمال حمدان، اأن احتالل لبنان لهذه املرتبة املرتفعة يف التقرير 2011 
على �سعيد التنمية الب�رسية، يعود اإلى اعتماده على اإح�ساءات ما قبل عام 2011، وبالتحديد اإلى 
اأن  معدوالتقرير،  ويوؤكد  2007 و2010.  العامني  بني   %  8-9 بلغت  التي  النموالو�سطي  معدالت 
لبنان غاب عن ت�سنيفات عام 2010 لغياب االإح�ساءات الالزمة. كما غاب عن التقرير، احت�ساب 
موؤ�رس الفقر املتعدد االأبعاد يف البالد نتيجة لغياب البيانات ذات ال�سلة. ومل يتم التطرق للفئات 
املهم�سة وللفروقات الهائلة يف توزيع الدخل والرثوة، ب�سبب عدم توفر االإح�ساءات اأي�سا. وجلاأ 
التقرير اإلى احت�ساب معدالت متو�سطة جاءت نتائجها مفاجئة، اإذ مت ت�سنيف لبنان من بني الدول 
ذات الدخل الفردي املرتفع بالن�سبة اإلى متو�سط ح�سة الفرد من الناجت القومي عربيًا، حيث يبلغ 
ن�سيب الفرد يف لبنان 13 األف دوالرا مقارنة بع�رسة اآالف عامليًا. وبت�سنيف لبنان من بني الدول 
املرتفعة ملوؤ�رس التنمية الب�رسية، يت�ساوى مع كل من تون�ض وليبيا وُعمان والكويت وال�سعودية يف 
املوؤ�رس العام، يف مقابل مواقع متقدمة جداً لكل من البحرين وقطر واالإمارات، واأخرى منخف�سة 

جداً لكل من جيبوتي وال�سودان واليمن.

وبلغ موؤ�رس التنمية الب�رسية يف لبنان لعام 2011 ما يعادل 0.739، اإال اأن موؤ�رس التنمية املرتبط بالنوع 
االجتماعي )GDI( ومقيا�ض متكني النوع االجتماعي )GEM( بالن�سبة اإلى لبنان يعك�سان م�ستوى 
االقت�سادية  املوارد  واإدارة  وال�سلطة  ال�سيا�سة  يف  املراأة  م�ساركة  الأن  االإجنازات  من  جًدا  متدن 

مازالت حمدودة جًدا)37(. 
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35 - يظهر ترتيب لبنان بالنسبة إلى مكّون الصحة اختالالً كبيراً بين الكلفة الصحية للفرد في لبنان والتي هي من األعلى عالمياً، وبين العمر المتوقع عند 
الوالدة، حيث احتل لبنان المرتبة 14 عربياً مع 72.6 سنة، ليحل بعد الضفة الغربية وُعمان وسوريا مثالً، بينما جاءت قطر في أعلى المؤشر، والصومال 

في أدناه مع 51 سنة فقط للعمر المتوقع عند الوالدة للفرد.
36 - تقدر األمم المتحدة نسبة الفقراء في لبنان بحوالي 10 % من السكان، الذين يتقاضون أقل من 2 دوالر أمريكي في اليوم. ويعيش غالبية الفقراء في 

ضواحي بيروت وبعض المدن األخرى، بينما يعيش أولئك الذين يعانون من الفقر المدقع، والذين يصلون إلى ربع السكان، في الريف.
37 - يعكس مؤشر التنمية المرتبط بالنوع الجتماعي )GDI( التفاوت بين الرجال والنساء ضمن الفئات نفسها، كما في مؤشر التنمية البشرية ويتبع هذا 
المؤشر بالنسبة إلى لبنان نمط مؤشر التنمية البشرية إلى حّدما، إال أنه يشير على مستوى أدنى إلى فرص هامة لتحسين المساواة بين الجنسين. وينصب تركيز 

مقياس تمكين النوع االجتماعي، )GEM( على الفرص المتاحة أمام النساء مقارنة بإمكانياتهن.



وبالفعل، عندما يتم ح�سم القيمة ب�سبب عدم امل�ساواة يف توزيع الدخل، ينخف�ض هذا املوؤ�رس اإلى 
0.570، وهذه خ�سارة ت�سل اإلى 8.22 يف املئة نتيجة عدم امل�ساواة يف توزيع موؤ�رسات االأبعاد.

2.2. امل�صاواة بني اجلن�صني ومتكني املراأة

النوع  القائمة على  امل�ساواة  امللحة ملعاجلة عدم  باحلاجة  باملنطقة  لقد اعرتفت غالبية احلكومات 
االجتماعي واحلقوق االإن�سانية للمراأة بو�سفها م�ساركة فعالة يف التنمية الب�رسية امل�ستدامة ح�سب 
االأطر واملبادئ الدولية. وتتوافق التغريات الكربى يف الق�سايا والتوجهات املوؤثرة على امل�ساواة 
بالقواعد  العربية  البلدان  معظم  التزمت  حيث  الدويل،  ال�سياق  مع  املراأة  ومتكني  اجلن�سني  بني 
واالأطر الدولية كما يتعر�ض لذلك بالتف�سيل اجلزء املخ�س�ض للمو�سوع يف هذا التقرير. وقد مت 
تاأكيد هذه القوة الدافعة �سنة 2009 من خالل تقارير« بيجني 15+« يف املناطق املعنية )»اإ�سكوا« 
واللجنة االقت�سادية الإفريقيا( واأحداث االحتفال »ب�سيداو+30«، ف�سال عن ر�سد التنمية الب�رسية 

واالأهداف االإمنائية لالألفية على ال�سعيدين الوطني واالإقليمي.

الكاملة  �رساكتها  ورغبة  اأجل حتقيق هدف  من  قد عملت طويال  املنطقة  املراأة يف  اأن  ورغم  الواقع،  يف 
جوانب  من  كربى  عراقيل  تواجه  زالت  ما  فاإنها  املنطقة،  من  بلد  كل  ويف  بلدها  يف  التنمية  م�سار  يف 
عدة، من بينها احلواجز االجتماعية ال�سلبية واملوروث الثقايف الذي حال دون م�ساركتها كعن�رس فاعل يف 
التغيري. ي�ساف اإلى ذلك، املوارد االقت�سادية املحدودة و�سعف التخطيط اال�سرتاتيجي ل�سالح م�ساركتها 
واإ�رساكها. وال ميكن اأن نتغا�صى اأي�صا عن امل�صالح ال�صيا�صية والرهانات على امل�صتويني الوطني واالإقليمي 

التي تق�سي معظم الن�ساء من املجال العام، بل وتوجه طاقاتهن يف املقام االأول اإلى االأدوار التقليدية. 

ومما زاد الو�سع خطورة هواأن رغم م�ساهمتها الفعالة يف »الثورة« التي م�ست عددا من البلدان 
العربية، برزت موؤ�رسات وا�سحة باأن و�سع املراأة اأ�سبح مهددا اأكرث. ففي تون�ض التي بداأت يف 
والتمتع  للكرامة  ا�صتعادة  من  نوع  ودميقراطية يف  عدالة  اأكرث  ملجتمع  االأمل  باب  فاحتة  التحرك 
بكل  �ساركوا/كن  والذين  منهم  وال�سباب  الن�ساء  ال�سيما  املواطنني،  جلميع  االإن�سانية  باحلقوق 
جهدهم/ن يف امل�سار الثوري للتغيري... فاإن هذا ال يعني بال�رسورة اأن احلقبة اجلديدة يف تون�ض 
وفل�سطني  واالأردن  واملغرب  واجلزائر  العراق  و�سوريا  وليبيا  كاليمن  االأخرى  والبلدان  وم�رس 
ولبنان... �ستكون تب�سريا لظروف اأكرث مالءمة للن�ساء ولتمكينهن كمواطنات كامالت احلقوق 

والهوية مبا يف ذلك اقت�ساديا.

3.2. الإ�صكالية والفر�صيات املتعلقة بالتمكني القت�صادي للمراأة

1.3.2. ال�صكالية

جاء يف الفقرة 15 من منهاج عمل بيجينغ »هناك عالقة مبا�رسة بني فقر املراأة وغياب الفر�ض االقت�سادية 
واال�ستقاللية و�سعف الو�سول اإلى املوارد االقت�سادية مبا يف ذلك االقرتا�ض وامتالك االأر�ض والتمتع 
باالإرث و�سعف الو�سول للتعليم وخدمات الدعم و�سعف م�ساركة املراأة يف عملية �سنع القرار ومن 

املمكن اأي�سا اأن يدفع الفقر باملراأة اأحيانا اإلى حاالت تكون فيها عر�سة لال�ستغالل اجلن�سي«.
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اإلى و�سع  بالن�سبة  للقيا�ص)38(  القابلة  الوا�صح واالجنازات  التقدم  اإنكار  يف هذا االإطار، ال ميكن 
املراأة العربية وحقوقها االإن�صانية، اإال اأن هذا التقدم يبقى ن�صبيا وغري طموح. ومع ذلك ما ميكن 

التاأكد منه هواأن:

← الو�سع القانوين وال�سيا�سي واالجتماعي واالقت�سادي للن�ساء يف املنطقة العربية منخف�ض 
للغاية وتوجد املنطقة ح�سب التقارير الدولية يف اأدنى مرتبة يف العامل يف ما يتعلق بو�سع 

املراأة وامل�ساواة بني اجلن�سني،
 2015 اأن ت�ستطيع املنطقة حتقيق االأهداف االإمنائية لالألفية بحلول عام  ← لي�ض من املتوقع 
خا�سة جلهة الهدف االأول اخلا�ض مبحاربة الفقر والهدف الثالث اخلا�ض بامل�ساواة، على 

�سبيل املثال)39(. 

ومن هنا ميكن حتديد االإطار على النحوالتايل: 

← احلقيقة  

اإلى مراأة الريفية على وجه  املراأة ب�سكل عام واملراأة االأكرث �سعفا واإ�سعافا كما هواحلال بالن�سبة 
ت�ستطيع  وال  منعدمة،  تكن  مل  اإن  كافية  ميزانية  مع  مالئمة  �سيا�سات  من  ت�ستفيد  ال  اخل�سو�ض، 
ال�سحة والتعليم والتاأمينات االجتماعية، والنقل، والعدالة...وهذا  اإلى اخلدمات مثل  الو�سول 

يعني عدم متتعها ال بحقوقها االإن�سانية وال بحقوقها القانونية. 

← الأ�صباب

يرتبط انعدام متكني املراأة املبني على النوع االجتماعي منذ والدتها ويف جميع مراحل حياتها، 
ولكن اأي�سا ب�سبب ق�سايا مرتبطة باحلكامة كما هواحلال بالن�سبة اإلى :

• لتنفيذها وحتقيق 	 املايل  الدعم  تقدمي  واإن وجدت عدم  �سيا�سات مالئمة،  عدم وجود 
نتائجها،

• عدم تطبيق القوانني/الت�رسيعات والقواعد واالجراءات �سواء كانت وطنية اأويف �سكل 	
التزامات دولية للبلد،

• مبركزية 	 تت�سم  التي  اإدارتها  نوعية  وب�سبب  و�سعت  التي  املوؤ�س�ساتية  االآليات  �سعف 
يف  وحد  والتقييم  واملراقبة  والتنفيذ  وامليزانية،  والتخطيط  القرار  اتخاذ  يف  مفرطة 

ال�سالحيات واملوارد...
• غياب تام لنظام امل�ساءلة. 	
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2.3.2. فر�صيات املراجعة املكتبية اأواحلياة احلقيقية للمراأة؟

بناء على االإ�سكالية املطروحة، ي�سبح ما هومطلوب ال يقت�رس على �رسد جميع القوانني وال�سيا�سات 
واأهدافها  م�سمونها  اأوتلخي�ض  و/اأواالإجراءات/التدابري  والربامج  واال�سرتاتيجيات  ال�سلة  ذات 

ولكن التاأكد من الفر�سيات املبنية على الواقع امللحوظ اأواملعي�ض وحتديد ما يلي :

• االأدوار 	 توزيع  على  فقط  يحتوي  ال  االجتماعي  النوع  على  املبني  العمل  توزيع  اإن 
واملهام بني الرجل واملراأة يف املجتمع، وموؤ�س�ساته املختلفة )االأ�رسة، املنظومة التعليمية 
االئتمان  موؤ�س�سات  الوطنية،  االآليات  االإعالم،  و�سائط  العمل،  مكان  واملدر�سة، 
املبني على  التمييز  يجد جذوره يف  ولكن  احلكومية...(  احلكومية وغري  واملنظمات 

اجلن�ض والنوع االجتماعي والقيمة الدونية املمنوحة لكل ما هواأنثوي/ن�سائي،
• للن�ساء وير�سم مميزات 	 الذاتية  الداخلية  املوارد  بناء  اأي�سا يف  النوع االجتماعي  يتدخل 

الت�سحية  وروح  واالنحناء  والتوا�سع  كاحل�سمة  املبكرة  الطفولة  منذ  �سخ�سيتهن 
املطالبة بحقوقهن  ، من قدرتهن على  �سيحد ما هومتوقع منهن  وال�سرب...وبناء عليه 
باحلقل  االأمر  يتعلق  اأوعندما  وا�سع،  نطاق  يف  م�ساحلهن  عن  واملدافعة  وباملوارد 
االقت�صادي كما هواحلال وعلى �صبيل املثال فقط بالن�صبة اإلى طلب االئتمان، اأواالنخراط 

يف منظمات / موؤ�س�سات )جتارة االحتاد، غرفة التجارة والتعاونية...(، 
• االإدارة 	 مماأ�س�ض يف  واملراأة  الرجل  التمييز بني  املبني على  النوع االجتماعي  اإن هيكل 

واالآليات،  واملوؤ�س�سات  والت�رسيعات  ال�سيا�سات  وتنفيذ  بت�سميم  املتعلقة  واملمار�سات 
املالية،  امللكية،  –العمل،  اإلى املوارد)االقت�سادية  املراأة  مما ي�ساهم يف احلد من و�سول 
الفراغ...(  اأوقات  القرار،  اتخاذ  املعلومات،  ال�صحة-،  التعليم،  االجتماعية- 
حمليا  واملدنية  االإدارية  اخلدمات  املحاكم،  امل�ست�سفيات،  املدار�ض،  )مثل  واخلدمات 
ووطنيا، النقل، الت�سغيل، القرو�ض...(، وهوما من �ساأنه اأن يحد من قدراتها ومتكينها 

يف احلياة اخلا�سة ويف احلياة العامة على حد �سواء ويقوي الفجوات بني اجلن�سني.

و�سوف حتتوي اال�سئلة املب�سطة، رغم اأن الرد عليها غري ب�سيط، على ما يلي:

• ما العمل عندما ي�ستند الت�رسيع والقانون على مبداأ عدم التمييز وامل�ساواة بني اجلن�سني 	
ويحظر التمييز القائم على النوع االجتماعي يف نف�ض الوقت الذي يكون فيه التمييز 
االإن�سانية  بحقوقها  املراأة  متتع  على  �سلبا  ويوؤثر  واملمار�سات  القوانني  فعال يف  مماأ�س�سا 
وعلى حياتها اخلا�سة والعامة بل ويحد من فر�سها املتاحة لها ومن اإمكانياتها مبا يف 

ذلك اقت�ساديا؟ 
• النظم 	 يف  وتنفيذها  االإن�سانية  املراأة  وحقوق  اجلن�سني  بني  امل�ساواة  اإدراج  يتم  كيف 

البلد  القائمة يف  العامة  االأو�ساع  كانت  اإذا  ملمو�ض  واقع  اإلى  وترجمتها  االقت�سادية 
الناحية  من  بتمكينها  يتعلق  فيما  وخا�سة  بحقوقها  ومتتعها  املراأة  حياة  على  توؤثر  قد 

االقت�سادية من منظور �سامل؟ 
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4.2. الإطار املرجعي والتحليلي للمراجعة القانونية املتعلقة بالتمكني القت�صادي للمراأة

1.4.2. النوع الجتماعي كمفهوم

قادرين  اأوغري  قادرين  اأننا  نعتقد  وما  ن�سعر  نفكر وكيف  بكيف  له عالقة  االجتماعي  النوع  اإن 
عن  الكالم  يعني  وال  واالأنوثة.  للرجولة  املجتمع  يحددها  التي  املفاهيم  اإلى  ا�ستنادا  اأدائه  على 
»البناء املجتمعي للنوع االجتماعي«، باأن املراأة والرجل يت�سابهان واأنهما ن�سخة طبق االأ�سل عن 
االآخر، بقدر ما يعني اأن االأدوار التي يحددها لهما املجتمع واملفرو�سة عادة عليهما يف جمتمع 
ما بغ�ض النظر عن قدراتهما كب�رس واأنها حتدد الفر�ض املتاحة لكل واحد/ة منهما وكيانهما يف 
كثري من االأحيان. اإن النوع االجتماعي بناء ثقايف حمدد، ولكنه يعك�ض اأي�سا الو�سعيات والفر�ض 
االقت�سادية واالجتماعية املرتبطة كون املراأة امراأة والرجل رجال يف و�سع اجتماعي معني ويف 

نقطة معينة من الزمن. 

اأ�سا�ض النوع االجتماعي بعيدا عن تقا�سم ب�سيط للم�سوؤوليات واحلط من  اإن توزيع العمل على 
قيمة املراأة وو�سعها يف املجتمع يحول دون حتول االختالفات بني املراأة والرجل اأي اختالفات 
توزيع  حتدد  بطريقة  االجتماعي  النوع  على  مبنية  م�ساواة  وعدم  فوارق  اإلى  االجتماعي  النوع 

املوارد وال�سلطة.

2.4.2. النوع الجتماعي كاإطار حتليلي وكاأداة واأدوات

ت�سري معظم البلدان، كما هواحلال بالن�سبة اإلى جميع موا�سيع االهتمام املطروحة، ب�سكل منتظم 
اإلى مبداأ امل�ساواة يف الد�ساتري والقوانني. وقد اعتمدت بع�ض الدول مواقف و�سيا�سات حمددة لتعزيز 
و�سول املراأة اإلى الفر�ض ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�سادية. ولئن حتقق الكثري يف جمال متكني 
املراأة و�سجلت اإجنازات يف حت�سني و�سعها وم�ستوى حياة االأ�رسة واملجتمع، اإال اأن التحديات ال 
تزال موجودة وتكمن يف الو�سول اإلى املوارد وا�ستخدامها وال�سيطرة عليها وباآليات تكون اأكرث 
اإن�سافا �سواء تعلق االأمر بالتعليم/املعلومات واملوارد االقت�سادية واملالية اإلى الوقت واتخاذ القرار 
نظرا لرتابطها. وبذلت منطقة ال�رسق االأو�سط و�سمال اإفريقيا والبلدان املعنية وال تزال جهودا يف 
تنفيذ ال�سيا�سات والربامج التي تركز على احلكم الر�سيد واإدماج النوع االجتماعي وحت�سني نظم 
ال�سمان االجتماعي والالمركزية وخلق �رساكات بني املجتمع املدين وموؤ�س�سات القطاع اخلا�ض 
لتلبية  املبادرات  العديد من  العملية واال�سرتاتيجية. و�سجلت  املراأة  باحتياجات وم�سالح  اعرتافا 

حاجيات املراأة ومتكينها من هذا املنطلق.

واملمار�سات  املواقف  فاإن  املراأة،  حلقوق  والقانوين  الت�رسيعي  االعرتاف  من  الرغم  على  لكن 
التقليدية ال تزال تعوق املراأة والتمييز ال يزال قائما يف حياتها اخلا�سة والعامة : تعدد الزوجات 
وطاعة الزوج وعدم اتخاذ القرارات الذاتية اأواملتعلقة باالأطفال والقوانني العائلية الع�سوائية التي 
تتعار�ض مع االتفاقيات الدولية من احلد االأدنى ل�سن زواج البنات اإلى التمتع باالإرث )ال�رسعي 
والقانوين(... وهي بع�ض من املمار�سات االجتماعية والثقافية والقانونية التي حتول دون حتقيق 

حقوق املراأة داخل االأ�رسة وحقوقها املدنية واملن�سو�ض عليها ر�سميا.
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ب�سكل  ممتلكاتها  والت�رسف يف  امللكية  احلق يف  املراأة  والت�رسيعات  ال�رسيعة  متنح  الذي  الوقت  ويف 
اأمام ممار�سة حقوقها والتمتع بها ب�سبب حواجز قانونية وثقافية  م�ستقل، غالبا ما تواجهها عراقيل 
وجمتمعية خمتلفة. فعلى �سبيل املثال، قد تتلقى املراأة �سغوطات من قبل االأقارب الذكور عندما ترث 
ممتلكات للتخلي عن ن�سيبها من االإرث بحجة احلفاظ على ثروة العائلة، وذلك ب�سبب البناء املجتمعي 
للنوع االجتماعي وتوزيع االأدوار وال�سلطة واملجتمع واملجموعة واالأفراد مبا يف ذلك الن�ساء اأنف�سهن. 
فاإرث العائلة ال يجب اأن يخرج منها اأع�سائها الذكور. ووفقا للثقافة العامة، فالفتيات ياأتني للحياة 
لبناء واإثراء العائالت االأخرى بف�سل وظيفتهن االإجنابية)40( )اإجناب االأطفال وخا�سة الذكور(، ولكن 

اأي�سا على ال�سعيد االقت�سادي)41( )دورهن االإجنابي(، من حيث التكاثر واالإنتاج.

اأما عن امل�ساواة فهي تعني امل�ساواة يف توزيع االأدوار واملهام بني الرجال والن�ساء يف املجتمع ف�سال 
عن امل�ساواة يف التمتع بالفوائد من منتجات التنمية وامل�ساواة يف التمتع باحلقوق والقيمة االإن�سانية 
ويكون التمييز القائم على النوع االجتماعي م�رّسعا ب�سفة مبا�رسة عرب القوانني وال�سيا�سات والربامج 
واملمار�سات. و�سوف حتدد املراجعة املكتبية مواقع التمييز املربرة بالبناء املجتمعي للنوع االجتماعي 
االقت�سادي  والتمكني  عامة  املراأة.  متكني  على  تاأثريها  ومدى  اجلن�سني  بني  واملوارد  العمل  وتوزيع 
ب�سفة خا�سة وبالذات امل�ست�سعفة كاملراأة يف الريف. ويف �سياق هذه املراجعة املكتبية، فاإن تعريف 
االأ�سا�سي  املرجع  �سيكون  للم�رسوع  االأ�سا�سيون  ال�رسكاء  اعتمده  الذي  للمراأة  االقت�سادي  التمكني 
اإلى املوارد وال�سيطرة عليها التخاذ خيارات وقرارات  واالإطار العملي وهو»«قدرة املراأة للو�سول 
مبنية على املعرفة مدرو�سة لدفع التغيريات على امل�ستوى ال�سخ�سي واالأ�رسي واملجتمعي والوطني«.

3. �ملنهجيــــــــــة و�لأدو�ت

�سمح اإعداد الوثيقة املرجعية وموا�سفات املراجعة املكتبية ببناء اإجماع يف ما بني ال�رسكاء حول 
املنهجية، مبا يف ذلك االأهداف والنتائج املتوقعة وخطة العمل مبراحلها املختلفة وكذلك االأدوات 
البحثية والتحليلية. ومت تطوير واإثراء هذه االأدوات بعد ا�ستكمال تكوين فرق الباحثني والباحثات 

يف كل بلد ال�رسكاء االأ�سا�سيني للم�رسوع.

1.3. الأهداف والنتائج املتوقعة

1.1.3. الهدف العام

يف اإطار تنفيذ اأن�سطة الربنامج واالأطر املرجعية والرتتيبية التي مت حتديدها واالتفاق عليها، قام الباحثون/
ات الوطنيون بالتن�سيق مع اخلبرية االإقليمية وحتت اإ�رسافها الفني، باإجراء تقييم �رسيع بامل�ساركة لتحديد 

مواقف اجلهات املتدخلة االأ�سا�سية مبا يف ذلك الن�ساء، واملراجعة املكتبية من اأجل:

• حتليل ال�سياق القانوين والت�رسيعات الوطنية وااللتزامات الدولية، وكذلك االأنظمة مبا 	
يف ذلك ال�سيا�سات الوطنية/اال�سرتاتيجيات واالإجراءات املالية واملوؤ�س�ساتية واالآليات 
التي توؤثر على التمكني االقت�سادي للمراأة يف االأردن ولبنان وفل�سطني وتون�ض وذلك 
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The girl is born to fulfil the neighbour’s house 40 -  الطفلة عمارة دار الجيران
41 - العائالت ال تحبذ االستثمار في الفتيات 



بهدف دعم الديناميكيات احلالية املتعلقة بتقوية قدرات الفاعلني ال�سيا�سيني وامليدانيني 
من اأجل تعزيز التمكني االقت�سادي للمراأة.

2.1.3. النتائج املتوقعة

هدفت املبادئ التوجيهية املقدمة اإلى ت�صليط ال�صوء على اأنواع حمددة من املعلومات التي ي�صرتط 
اأن تكون مفيدة للغاية، واالأكرث اأهمية من اأجل حتقيق النتيجة املتوقعة لهذه العملية من خالل:

• حتديد الو�سع الراهن وحتليله )التقرير واملوجز باللغتني( 	
• االإقليمي 	 الوطني،  امل�ستوى  على  واملوؤ�س�سات  املعنية  املتدخلة  للجهات  خرائط  ر�سم 

والدويل، 
• عقد اجتماع وطني للم�سادقة على النتائج التي تو�سلت اإليها الدرا�سة ولالتفاق على 	

االأولويات والتدخالت اال�سرتاتيجية وطنيا،
• عقد اجتماع اإقليمي للم�سادقة على النتائج اخلا�سة بكل بلد وامل�سرتكة، لالتفاق على 	

االأولويات والتدخالت اال�سرتاتيجية اإقليميا، يف �سياق احلمالت التي �سيتم تنظيمها يف 
ال�سنة االأخرية من امل�رسوع. 

2.3.نطاق العمل وتوجيهات املراجعة املكتبية

1.2.3. اإطار البحث 

الربامج  وال  واالجتماعية  االقت�سادية  لل�سيا�سات  حتليل  يف  املنطقة  يف  التدخالت  ت�سمل  ال 
والت�رسيعات اأواالآليات املوؤ�س�ساتية من منظور النوع االجتماعي من جهة، وال تت�سمن اأية اإ�سارة 
اإلى عملية احلكامة، وخ�سو�سا فيما يتعلق اأثرها على املراأة وبالذات على حقها يف احل�سول على 

املوارد وال�سيطرة عليها ومتتعها بحقوقها القانونية واالإن�سانية، من جهة اأخرى.

ويربز مما �سلف �رسورة العمل على ا�ستك�ساف �سبل جديدة لتو�سيع نطاق الفر�ض املتاحة لتمكني 
املراأة اقت�ساديا وامل�ساركة يف نف�ض الوقت يف حماربة فقر املراأة، مما �سيوؤثر اإيجابا على ظاهرة الفقر 
ككل. لذلك، البد اأن حتتوي املراجعة املكتبية والتقييم وما ينجم عن ذلك من حتليل على حتديد 
للو�سع وت�سخي�سه وانتقاء اأولويات لالأ�سباب العديدة ومتعددة امل�ستويات وتاأثرياتها املختلفة من 
اأجل اقرتاح التدخالت املنا�سبة، والتعديالت واال�سالحات من خالل بناء حوار �سيا�سي والدعوة 

للتغيري مبنيني على القرائن والرباهني.

2.2.3. التوجيهات 

 ا�ستنادا اإلى التحليل املو�سح اأعاله والعنا�رس التي مت حتديدها واأخذا بعني االعتبار املعطيات احلالية 
واملعلومات املتعلقة بهذه الق�سايا، غطت املراجعة املكتبية املجاالت الرئي�سية التي �ستتم مناق�ستها 
واإثراوؤها والتحقق من �سحتها مع ال�رسكاء االأ�سا�سيني واملكتب االإقليمي للم�رسوع بعمان، من 
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قبل الباحثني/ات الوطنيني، بالتن�سيق مع اخلبرية االإقليمية طوال اإجراء العمل. وكذلكفي مرحلته 
االأخرية على امل�ستوى الوطني واالإقليمي يف ندوة امل�سادقة على النتائج وحتديد االأولويات التي 

دعت اأي�ساأ اإلى م�ساركة وتدخل �رسكاء وحلفاء اآخرين. ومتحور العمل حول : 

← جرد حتليلي لالأطر القانونية والت�رسيعية للبالد وال�سيا�سات والربامج واالآليات املوؤ�س�ساتية 
والتنظيمية واملالية، ف�سال عن تقييم االإمكانيات والنقائ�ض يف معاجلة ق�سايا حقوق االإن�سان 
للمراأة وامل�ساواة بني اجلن�سني يف منهجية �ساملة وروؤية مو�سعة للتمكني االقت�سادي للمراأة.
الدولية  االلتزامات  اإلى  مبرجع  والقوانني  بالت�رسيعات  اخلا�سة  املعلومات)42(  توفري   ←
للمراأة  االقت�سادي  الدور  بتعزيز  املتعلقة  املختلفة  واالآليات  واال�سرتاتيجيات  وال�سيا�سات 
من  املحرز  التقدم  لتقييم  ت�ستخدم  �سوف  والتي  والتنمية  املجتمع  االإن�سانية يف  وحقوقها 

نقطة االنطالق هذه، من جهة،
وانتقاء  الرئي�سية  الق�سايا  ت�سخي�ض  الت�ساركي،  املنهاج  على  وبناء  اأخرى،  جهة  ومن   ←
االأولويات وحتديد التدخالت اال�سرتاتيجية من اأجل معاجلتها يف اإطار املدة الزمنية املتبقية 

للم�رسوع )2014-2012( وما بعده.
وبالتوازي، �سوف يرفق هذا التقرير :

ومنظمات  احلكومية  )اجلهات  واملوؤ�س�سات  املعنية  اجلهات   )43( تخريط  خريطة/   ←
املجتمع املدين والقطاع اخلا�سة، منظمات وغرف التجارة، التعاونيات، املوؤ�س�سات املالية 
وامل�رسفية...( وو�سائل االإعالم املخت�سة، ف�سال عن اجلهات املانحة الدولية العاملة يف كل 
مع  املتوقعة  والنتائج  باملو�سوع  و/اأواملعنيني  املهتمني  على  عالوة  بالدرا�سة...  معني  بلد 

ال�سهر على توفري بيانات دقيقة على قدر االإمكان.
← �سوف ي�ساعد هذا التخريط على حتديد ال�رسكاء املحتملني لبناء التحالفات وال�سبكات، 

وكذلك حتديد خريطة ال�سلطة لدعم احلوار ال�سيا�سي والدعوة من اأجل التغيري.
وتهدف املبادئ التوجيهية الواردة اأدناه اإلى ت�سليط ال�سوء على منهجية واأنواع حمددة من 
على  كبرية  ب�سفة  �ست�ساعد  �ستكون  كما  اإفادة.  اأكرث  تكون  اأن  �ساأنها  من  التي  املعلومات 
حتديد الق�سايا الرئي�سية والعقبات والفر�ض واالأولويات التي ينبغي التعامل معها واملتعلقة 

مبا يلي:
← االختالفات بني و�سع املراأة والرجل والفر�ض واالأدوار والقيود عرب حتليل اأدق ح�سا�ض 

للنوع االجتماعي لو�سول املراأة اإلى املوارد )44( وال�سيطرة عليها والفجوات بني اجلن�سني.
اآليات  املوؤ�س�ساتية واملالية، مبا يف ذلك  الت�رسيعات وال�سيا�سات واالآليات  ← تقييم وحتليل 
تطبيق القانون وامل�ساءلة اإن وجدت. و�ست�سمل اأي�سا البع�ض مما ي�سمى بالتدابري املوؤ�س�ساتية 
االإيجابية )مثل االإعفاء من العمل الليلي وعمل ن�سف الوقت واالإعفاء من ال�رسائب والتغطية 
االجتماعية عن طريق الزوج...( للتاأكد من اأنها لي�ست �سلبية من منظور النوع االجتماعي 
وتعزز القواعد التقليدية للنوع االجتماعي وتوزيع العمل بني اجلن�سني )العمل انطالقا من 
املنزل والعمل املنزيل املعرتف به ر�سميا فقط للن�ساء مما يعني حتديد ف�ساءات املراأة حل�رسها 

يف بيتها لرعاية اأطفالها...(.
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42 -   تجميع ومقارنة تحليلية
43 - Mapping

44 - تشمل هذه األداة أنواع مختلفة من الموارد التي سيقع التعمق فيها في وقت الحق بالتنسيق مع خبراء وطنيين



← باالإ�سافة اإلى القطاع املُهيكل/الر�سمي )احل�سول على فر�ض العمل يف جميع مكوناته 
وم�ستوياته(. فقد حاولت الدرا�سة اأي�سا ا�ستهداف الن�ساء العامالت حل�سابهن اخلا�ض، ال 
�سيما يف القطاعات غري املهيكلة اأوما ي�سمى بالقطاع غري الر�سمي لتحديد، قدر االإمكان، 
العراقيل الرئي�سية التي تواجه املراأة وكذلك الفر�ض املتاحة من اأجل �سمان متكني �سحيح 
و�سامل اقت�ساديا ويف املجاالت االأخرى ذات ال�سلة. وهذا ما مت اأي�سا عرب تو�سيح الروابط 
الرتكيز على املجال  العام مع  القانونية واالإن�سانية يف املجال اخلا�ض واملجال  مع احلقوق 

واحلقوق االقت�صادية. وميكن تب�صيط نتائج هذه املرحلة على النحوالتايل:

ت�سخي�ض احلالة وحتليلها: املراجعة املكتبية وتقييم �رسيع الأ�سحاب امل�سلحة الرئي�سيني،. 1
تخريط اآليات واأ�سحاب امل�سالح االقت�سادية الرئي�سية واملوؤ�س�سات. . 2
حتديد الق�سايا والتدخالت ذات االأولوية.. 3

3.3. نطاق عمل التقييم ال�رشيع بامل�صاركة 

1.3.3. الهدف 

املوؤثرة  الوطنية  وال�سيا�سات واالآليات  الت�رسيعات  اإلى درا�سة وحتليل  التي  املكتبية  املراجعة  اأدت 
اقت�سادية م�ستدامة  لتنمية  املالئمة  البيئة  اأجل حتديد عنا�رس  للمراأة من  التمكني االقت�سادي  على 
ودعم فر�ض التمكني االقت�سادي للمراأة يف االأردن ويف لبنان ويف فل�سطني ويف تون�ض وباملقارنة 
املعنية  البلدان  بالتعاون مع فرق  اإطار دقيق  ُر�سم  املنطقة. يف �سوء هذا،  املتوفرة يف  باملعلومات 

الإجراء بحث �رسيع بامل�ساركة كقيمة اإ�سافية لتعزيز النتائج واالجتاهات ب�سفة ملمو�سة وعملية. 
وهناك هدف عام واحد ولكنه ي�ستهدف فئتني )راجع البند اخلا�ض بالعينة اأدناه( 

تقييم معارف ومواقف املراأة فيما يتعلق بال�سيا�سيات والقوانني واالآليات التي تهدف . 1
التمكني االقت�سادي للمراأة وت�سوراتها و/اأوجتربتها حول مدى اأثرها عليها )ا�ستفادة/

عدم ا�ستفادة، اإيجابي/�سلبي(، 
التمكني . 2 حول  االأ�سا�سيني  وال�رسكاء  امل�سلحة  اأ�سحاب  ومواقف  معارف  تقييم 

االقت�سادي للمراأة من اأجل حتديد اهتماماتهم وممار�ساتهم وقيا�ض مدى ت�سورهم حول 
اأثرها على متكني املراأة االقت�سادي وطنيا وحمليا. 

2.3.3. الأهداف اخلا�صة

فئات  من  التمرين  هذا  عرب  حتقيقه  هومتوقع  ما  حول  اأدق  ب�سفة  اخلا�سة  االأهداف  وُحددت 
م�صتهدفة ونتائج متنوعة ميكن حتديدها على النحوالتايل:

وتنفيذ . 1 وو�سع  والت�رسيعي  القانوين  للواقع  وُمعا�سهن)45(  الن�ساء  معرفة  مدى  تقييم 
االقت�سادي احلقيقي و/اأواملحتمل مبعناه  بتمكينهن  العالقة  ال�سيا�سات واالآليات ذات 

ال�سامل مثل احل�سول على املوارد والتحكم فيها ومتتعهن بحقوقهن االإن�سانية، 
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مبا�رسة . 2 ب�سفة  تهدف  التي  واالآليات  وال�سيا�سات  والقوانني  بالت�رسيعات  املعرفة  تقييم 
امل�سلحة/اجلهات  اأ�سحاب  نظر  للمراأة من وجهة  االقت�سادي  التمكني  مبا�رسة  اأوغري 
على  املجال،  هذا  يف  املتخ�س�سة  احلكومية  غري  املنظمات  ذلك  يف  مبا   ،)46( املتدخلة 

م�ستوى موؤ�س�ساتهم اأويف البلد ب�سفة عامة،
يف . 3 مبا  الثقافية...(،  االجتماعية،  االقت�سادية،  )ال�سيا�سية،  العامة  االأو�ساع  اأثر  حتديد 

ذلك تلك املرتبطة بعدم اال�ستقرار ال�سيا�سي على حياة املراأة ومتتعها بحقوقها، خا�سة 
فيما يتعلق بتمكينها من الناحية االقت�سادية )فل�سطني، تون�ض وحتى لبنان بالن�سبة اإلى 

بع�ض املناطق(.
تقييم/اإدراك اأبرز اجلهود املبذولة من قبل الدولة لتمكني املراأة اقت�ساديًا من وجهة نظر . 4

الن�ساء من جهة، واأ�سحاب امل�سلحة من جهة اأخرى. 
حتديد العقبات والفر�ض املتاحة يف ما يخ�ض حمتوى وتنفيذ الت�رسيعات وال�سيا�سات، . 5

التمويل/املخ�س�سات  احلكومية/والدولية(  وغري  )احلكومية/  املوؤ�س�ساتية  االآليات 
امليزانية، من وجهة نظر الن�ساء من جهة، واأ�سحاب امل�سلحة من جهة اأخرى،

واملوؤ�س�ساتية . 6 »ال�سيا�سياتية«  والتدخالت  التدابري  لالإ�سالحات،  االأولويات  حتديد 
اجلن�سني  بني  امل�ساواة  عدم  ق�سايا  ومعاجلة  اقت�ساديا  املراأة  متكني  اأجل  من  والقانونية 

وحقوق املراأة االإن�سانية.

3.3.3. النتيجة املتوقعة واملحققة

م�ستوى  اإلى  بالتو�سل  الوثائقي  والتحليل  للبحث  الداعم  ال�رسيع  التقييم  ا�ستنتاجات  �سمحت 
معرفة ومواقف اجلهات املتدخلة من ذوي حقوق )الن�ساء امل�ستفيدات وغري امل�ستفيدات، ال�سباب 
وم�سوؤولني  قرار  ومتخذي  خدمات  مقدمي  )من  الواجبات  وذوي  والرجال...(  اجلن�سني  من 
والقانونية  االإن�سانية  واحلقوق  وامل�ساواة  التمييز  عدم  يخ�ض  ما  يف  اجلن�سني(  من  الربامج  عن 
ال�سيا�سات  و�سع  االقت�سادي...وكذلك  املراأة  ومتكني  فيها  والتحكم  املوارد  علة  واحل�سول 
والقوانني واالآليات...و�سمح حتليل النتائج اأي�سا بقيا�ض الفجوات يف هذا املجال اأومدى متا�سي 
االأجوبة اأوالبع�ض منها مع املبادئ املذكورة، مبا يف ذلك عند اقرتاح/اختيار الق�سايا ذات االأولوية 
وحلول من اأجل التدخالت اال�سرتاتيجية مع حتديد اجلهات املتدخلة/اأ�سحاب امل�سلحة/ال�رسكاء 

الرئي�سيني امل�سوؤولة ومن �سمنها املراأة التي يجب اأن تطالب بحقوقها.

4.3.3. الدليل والأدوات الفنية للبحث

1.4.3.3. حماور البحث ال�رشيع بامل�صاركة 

حتليل  اإلى  �سيخ�س�ض  الذي  اأواجلزء  الهيكل  اخلا�سة كم�سفوفات  االأهداف  ا�ستعمال  اقرتاح  مت 
النتائج وو�سع اال�ستنتاجات النهائية والتو�سيات )47(. وبناء عليه وعلى املنهجية التي حددها مركز 
كوثر واالقرتاحات املقدمة من كل اخلبريات، مت تطوير اإطار تقييم وحتليل واال�ستناد اإليه لبناء اأ�سئلة 
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46 - Stakeholders/duty bearers 
47 - راجع المرفق 1: اإلطار العام للمجموعات البؤرية والمقابالت المعمقة في فلسطين، األردن، لبنان وتونس



وحتتوي  التحليل.  م�سفوفات  حتديد  يف  كمرجعية  وا�ستعماله  املركزة  واملجموعات  اال�ستبيان 
حماوره العامة على التالية:

التمكني االقت�سادي: تعريف، مفهوم، مقومات،. 1
التمكني االقت�سادي: االجنازات، املعيقات والفر�ض املتاحة،. 2
اأ�سكال التمييز، امل�ساواة وحقوق املراأة االن�سانية،. 3
احل�سول على املوارد والتحكم فيها،. 4
اقرتاحات وتو�سيات.. 5

ولقد ا�ستعمل دليل البحث املوحد للمجموعات املركزة واملقابالت وجها لوجه للتاأكد من توحيد 
املفاهيم واالأجوبة مع ال�سهر على تكييفه مع كل فئة ومع كل و�سيلة ويف كل بلد.

5.3.3.  و�صائل البحث امليداين وخ�صائ�س العينة الكمية والنوعية

1.5.3.3.  و�صائل البحث 

ا�ستندت املنهجية املتبعة الإعداد هذا البحث ال�رسيع بامل�ساركة اإلى و�سيلتني اأ�سا�سيتني:

← اال�ستطالع امليداين الذي ا�ستخدمت فيه جمموعات النقا�ض املركزة )48(، 
← ا�ستعمال املقابلة وجها لوجه.

2.5.3.3.  البحث امليداين ومكونات العينة

وم�ساركة  م�سارك   195 من  مكونة  مركزة  25 جمموعة  عن  يقارب  ما  مقابلة وعقد   55 اإجراء  مت 
مف�سلة كاالآتي:

�لعـيـنـــــــة مبكـونــــــــاتهــــا
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48 -  Focus Group Discussion



املجمــــوعـــة الأولـــى: املجمــــوعـــــات املركــــــزة

← اخل�صائ�س

مت حتديد خ�سائ�ض املجموعات املركزة النقا�سية على النحوالتايل :

• الن�ساء يف مواقف واأو�ساع خمتلفة )�ساحبات اأعمال اأوم�ساريع �سغرية، اأن�سطة ب�سيطة 	
مولدة للدخل، موظفات اأوعاطالت عن العمل،

• )اإقرا�ض، 	 الربامج وال�سيا�سات واالآليات  ي�ستفدن من  اأومل  ا�ستفدن  اللواتي  الن�ساء من 
جتمعات/تعاونيات، تدريب/تاأهيل...(،

• الن�ساء من املناطق احل�رسية اأوالريفية،	
• واحرتاما لُبعد النوع االجتماعي وو�سع ت�سورات م�ستقبلية، نظمت جمموعات تتكون 	

من ال�سباب واحدة �سمت اجلن�سني والثانية خ�س�ست للرجال.

← املتغريات

مت انتقاء امل�صاركني وامل�صاركات بناء على عدد من املتغريات ميكن ت�صنيفها كاالآتي: العمر، احلالة 
االجتماعية، املهنة، املنطقة اجلغرافية، امل�صتوى االقت�صادي-االجتماعي، امل�صتوى التعليمي ونوع 

اخلدمات املقدمة للن�ساء.

وقد مت تنفيذ جمموعات النقا�ض مع خم�ض فئات هي : فئة ن�ساء م�ستفيدات من برامج التمكني 
االقت�سادي )تدريب مهني اأوقرو�ض...(، فئة ون�ساء غري م�ستفيدات من برامج متكني اقت�سادي، 
فئة مقدمي/ات اخلدمات من العاملني على هذا املو�سوع )ما عدا االأردن وتون�ض(، فئة ال�سباب 
وفئة  �سنة   18-25 العمرية  الفئة  يف  مهني  تدريب  من  م�ستفيدين  �سمنهم  ومن  وفتيات(  )فتيان 

الرجال.

املجمــــوعـــةالثـــــانية : املقــــابلة وجهــــا لوجــــه 

)احلكومي(  العام  القطاع  من  املتدخلة  امل�سلحة/اجلهات  اأ�سحاب  اأ�سا�سا  اال�ستبيان  ا�ستهدف 
االقت�سادي  التدخل  يف  املتخ�س�سة  اجلمعيات  �سمن  من  املدين  املجتمع  ومن  اخلا�ض  والقطاع 
للموؤ�س�سات من طرف كل فريق ح�سب �سياق كل  البداية، مت و�سع قائمة  اأواحلقوقيات. ومنذ 
ال�سياق  نف�سها مهما كان  التي هي  املوؤ�س�سات  ا�ستهداف بع�ض  التاأكد من  ال�سهر على  بلد، مع 

)راجع املرفق 2: القوائم التي اأر�سلت يف اإطار توحيد الو�سائل(. 

اأجريت 55 مقابلة)49( وتت�سمن التقارير الوطنية لنتائج التقييم ال�رسيع تفا�سيل حول خ�سائ�ض العينة 
التي مت اإجراء املقابالت معها، اإال اأنه ميكن اإعطاء بع�ص االأمثلة عن اأ�صحاب امل�صلحة الذين متت 

مقابلتهم والقطاعات املعنية:
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49 -  10 في كل بلد موزعة بين مسؤولي/ات القطاع الحكومي والقطاع غير الحكومي



• العمل، وزارة 	 االأردن(، وزارة  )لبنان،  ال�سوؤون االجتماعية  الوزارات: وزارة  عدد من 
الزراعة)لبنان، االأردن، فل�سطني( ، وزارة التخطيط والتعاون الدويل )االأردن( وجمل�ض 

االإمناء واالإعمار)لبنان(، وزارة الزراعة، وزارة االقت�ساد الوطني )فل�سطني(، 
• وواللجنة 	 )فل�سطني(  املراأة  �سوؤون  وزارة  مثل  املراأة  متكني  ق�صايا  عن  امل�صوؤولة  املوؤ�ص�صات 

�سوؤون  وزارة  اللبنانية،  املراأة  ل�سوؤون  الوطنية  والهيئة  املراأة  ل�سوؤون  االأردنية  الوطنية 
املراأة واالأ�رسة والطفولة وامل�سنني ومركز البحوث والدرا�سات والتوثيق واالإعالم حول 
املراأة، وزارة الت�سغيل والتكوين املهني، وزارة الفالحة والبيئة، مكتب االإحاطة باملراأة 

الريفية وعدد من املندوبيات اجلهوية بالواليات )تون�ض(.
• املوؤ�س�سة 	 والتجارة،  ال�سناعة  غرفة  القت�صادية:  املراأة  بتمكني  تعني  التي  الآليات  من  عدد 

والت�سغيل  التنمية  �سندوق  املركزي)لبنان(،  االح�ساء  اإدارة  لال�ستخدام،  الوطنية 
)االأردن(، اللجنة الوطنية لت�سغيل الن�ساء و�سندوق النفقة )فل�سطني(، الوكالة التون�سية 

للتكوين املهني.
• عدد من املنظمات غري احلكومية: املجموعة وموؤ�س�سة خمزومي)لبنان(، اجلمعية الفل�سطينية 	

الغرف  احتاد  فل�صطني،  عمال  لنقابات  العام  االحتاد  االعمال-ا�صالة،  ل�صاحبات 
القانوين  لالإر�ساد  املراأة  ومركز  والت�سليف  للتوفري  التعاونية  جمعيات  احتاد  التجارية، 
واالجتماعي )فل�سطني(، معهد امللكة زين ال�رسف التنموي، االحتاد الن�سائي االأردين 
التنموية اخلريية، و�سندوق االإقرا�ض الزراعي، وال�رسكة االأردنية  العام، جمعية االأ�رس 
اجلمعية  الذاتية،  التنمية  دعم  )االأردن(، جمعية  »متويلكم«  ال�سغرية  امل�ساريع  لتمويل 

التون�سية للتنمية الذاتية والت�سامن، االحتاد التون�سي للت�سامن االجتماعي.

3.5.3.3. جمرى وظروف البحث ال�رشيع بامل�صاركة

امليداين  العمل  تنفيذ  ← �صعوبات 

اإ�سافة اإلى �سيق الوقت املتاح الإجراء التقييم ال�رسيع بامل�ساركة واملراجعة املكتبية وحتقيق النتائج 
اأمام  وحتديدا  متوقعا،  كان  مما  اأكرب  ال�رسورية  واجلهود  الطموح  م�ستوى  تبني  منهما،  املتوقعة 

ال�صعوبات التي واجهها الباحثون/ات يف كل بلد معني بالدرا�صة. ومن بينها، ميكن ذكر:

االإجراءات االإدارية املعقدة والطويلة التي تعتمدها املوؤ�س�سات املعنية بالتمكني االقت�سادي وغريها قبل 
الرد على طلب املقابلة وحتديد املوعد، مما �سكل عائقًا اأمام تنفيذ املقابالت )معدل 3 اأ�سابيع للح�سول 

على املوافقة الإجراء املقابلة الواحدة يف بع�ض الوزارات( اأوعدم الرد رغم املحاوالت العديدة، 

جمموعات  تنفيذ  على  �سلبا  اأثر  مما  احلكومية،  واالإدارات  الوزارات  يف  املعتمد  االإداري  الروتني 
اأنه  اإلى  اأي�سا  االإ�سارة  من  الغر�ض.والبد  لهذا  موؤ�س�سة  من  باأكرث  االت�سال  من  الرغم  على  النقا�ض 
تعذر اإجراء جمموعة النقا�ض مع فئة الرجال من االأقرباء اأوامل�ستفيدات من برامج متكني اقت�سادي، 
مما ا�ستدعى ا�ستبدالها مبجموعة من الرجال دون هذا املعيار.واأثر ما �سبق �سلبا على احرتام املواعيد 
وعلى التن�سيق على امل�ستوى االإقليمي نظرا للتفاوت بني البلدان ب�سبب تاأخر البع�ض منها يف االإجناز.
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امل�صاِعدة  ← العوامل 

• العمل بروح الفريق والتن�سيق ال�سيق يف حت�سري االأدوات وتنظيم العمل،	
•  ا�ستعداد الباحثني والباحثات رغم ال�سعوبات التي واجهوها يف امليدان، 	
• جهود املنظمات ال�رسيكة االأربعة لت�سهيل العملية، 	
• التعاون من قبل »مركز العربية للتدريب والبحوث«- كوثر- وتزويد الفريق بامل�صتندات 	

الالزمة بتح�سري الر�سائل واالت�سال والتوا�سل مع املوؤ�س�سات املعنية،
• االجتماع التن�سيقي والت�ساوري الذي ُعقد يف عمان والذي نتج عنه خطة اأدت اإلى 	

توجيه العمل وتقوية اأدوات البحث امليداين واإعادة الرزمنة، زيادة على الفر�سة الثمينة 
التي جمعت بني فرق البحثني...

ا�صتغاللها ← النتائج وكيفية 

مل يتم االقت�سار يف التقرير االقليمي على نتائج املراجعة املكتبية للت�رسيعات وال�سيا�سات واالآليات 
املتعلقة باحلقوق االقت�سادية للمراأة ومدى اأثرها على متكينها يف هذا املجال، بل اإنه مت االعتماد 
كذلك على التقييم ال�رسيع بامل�ساركة. وقد مثل هذا االأخري فر�سة لتقييم معارف ومواقف املراأة 
والفئات االأخرى من موؤ�س�سات حكومية ومنظمات غري حكومية املعنية باملو�سوع يف ما يتعلق 
بال�سيا�سيات والقوانني واالآليات التي تهدف التمكني االقت�سادي للمراأة وت�سوراتها و/اأوجتربتها 
معارف  على  الوقوف  خول  كما  اإيجابي/�سلبي(.  ا�ستفادة،  )ا�ستفادة/عدم  تاأثريها  مدى  حول 
ومواقف اأ�سحاب امل�سلحة من مهنيني ووا�سعي �سيا�سات وقوانني وبرامج وال�رسكاء االأ�سا�سيني 
حول التمكني االقت�سادي للمراأة من اأجل حتديد اهتماماتهم وممار�ساتهم وقيا�ض مدى ت�سورهم 

الأثرها على متكني املراأة االقت�سادي وطنيا وحمليا. 

وقد مت يف هذا ال�سدد، اإعداد منهجية موحدة للبلدان االأربعة الإجناز هذا التقييم )حماور التقييم، دليل 
املقابلة...( اإال اأنه، ونظرا خل�سو�سية كل بلد وكذلك الختالف االأو�ساع من منطقة اإلى اأخرى، 
فاإن اخلرباء تعاملوا بنوع من املرونة مع املنهجية املقرتحة خ�سو�سا التقرير التون�سي والفل�سطيني. 
وقد يعود ذلك باالأ�صا�ص اإلى خ�صو�صية الو�صع يف هذا البلد. فتون�ص يف مرحلة انتقال دميقراطي 
وهوما حدا بالباحث اإلى و�سع هذا البحث يف اإطار املخا�ض الذي يعي�سه املجتمع التون�سي يف 
مرحلة ما بعد الثورة، كما كان احلال بالن�سبة اإلى و�سع فل�سطني التي تعي�ض االحتالل وما ينتج 

عن ذلك من معيقات.

العامة  االجتاهات  يف  تقارب  عن  البحث  اإلى  املنهجية،  تطبيق  يف  التبيان  هذا  رغم  �سعينا  وقد 
للتقارير االأربعة واخلروج بت�سور توليفي خل�سو�سيات البلدان االأربعة، �سوف تدمج نتائجه يف 

اجلزء اخلا�ض بكل مو�سوع.
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الت�سريعات وال�سيا�سات 
والآليات ال�طنية امل�ؤثرة

على التمكني القت�سادي للمراأة
الأردن ولبنان وفل�سطني وت�ن�س

�جلـــــــــزء �لأول

 �ل�سياق �لعام حلقوق �ملر�أة �لإن�سانية
 و�مل�ساو�ة بني �جلن�سني
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�جلـــزء �لأول: �ل�سيــاق �لعـام حلقوق �ملـر�أة �لإن�سـانية و�مل�سـاو�ة بني �جلن�سيـن

    I. �ل�سياق �لعام حلقوق �ملر�أة �لإن�سانية فـي �لطـار �لتنمـوي

1. �لنـــوع �لجتمـــاعي وحقــوق �ملـــر�أة �لإن�ســانية و�لجنــاز�ت �لتنمــويـــة

باحلماية  مبوجبه  تتمتع  الذي  التنموي  االإطار  يف  للمراأة  االإن�سان  حلقوق  العام  ال�سياق  يكمن 
القانونية من خالل القواعد القانونية بداية من الد�ستور، القانون االأ�سا�سي للبلد. كما اأن لل�سيا�سات 
والربامج واال�سرتاتيجيات التي اتخذتها الدولة الدور البارز يف متكني املراأة لتحقيق امل�ساواة بني 
على  الدولة  من  املبذولة  واجلهود  الوطنية  واملوؤ�س�سات  االآليات  من خالل  ذلك  ويتم  اجلن�سني. 
لغايات  الدولية،  واملوؤمترات  واملعاهدات  االتفاقيات  اإلى  واالن�سمام  بامل�سادقة  الدويل،  ال�سعيد 
حتقيق حقوق االإن�سان ب�سفة عامة، وحقوق االإن�سان للمراأة ب�سكل خا�ض. ويتطلب اأي تدخل 
معطيات  واملواطنات،  للمواطنني  والقانونية  االإن�سانية  التنمية واحلقوق  اأهداف  اأجل حتقيق  من 
دقيقة كمية حول الفجوة املوجودة ب�سفة عامة، وبني الرجال والن�ساء ب�سفة خا�سة، مما يوؤ�رس اإلى 

ممار�سات متييزية وجيوب االنتهاكات. 

املواطنني  من  فئات  لوجود  اأونوعها  جمالها  كان  مهما  التنمية  يف  تقا�ض  الفجوات  ومالحظة 
التفاوت بني الرجال والن�ساء هي حقيقة  اأن  واملواطنات غري متمتعني بحقوقهم االإن�سانية. كما 
ال ميكن جتالها اأواإنكارها. وتتنوع عرب دورة احلياة لتتخذ اأ�صكاال عديدة واإن تختلف كما وحدة 
ونوعا من بلد اإلى اآخر، ومن جمتمع اإلى اآخر ومن بيئة وفئة اإلى اأخرى داخل القطر الواحد. ولئن 
ي�سجل هذا ا التفاوت يف جميع اأنحاء العامل، اإال اأن املعاناة يف حّدتها تختلف باختالف البلدان 

والطبقات والفئات االجتماعية وكذلك االأطر القانونية. 

1.1. بع�س املوؤ�رشات والجتاهات العامة يف املنطقة ككل

1.1.1. موؤ�رشات النوع الجتماعي: فجوات واإجنازات

بتقييم دورها وم�ساهمتها  اإفريقيا  و�سمال  االأو�سط  ال�رسق  بلدان  قامت  الدولية،  التزاماتها  اإطار  يف 
فيما يخ�ض معاجلة و�سع املراأة وق�سايا النوع االجتماعي وحقوق االإن�سان واحلقوق القانونية والعنف 
االإجنابية  بعده، وال�سحة وال�سحة  النزاع وما  ال�سلم ويف حاالت  النوع االجتماعي يف  القائم على 
والتعليم والتكنولوجيا والت�سغيل واحلد من الفقر واالأمن االقت�سادي وامل�ساركة ال�سيا�سية للمراأة...
مت  حيث  املراأة  �سد  والعنف  التمييز  اأ�سكال  من  العديد  على  الق�ساء  ومت  تقدم  برز  فيه  ال�سك  ومما 
االعرتاف باأهمية اأجندة م�ساواة وعدالة النوع االجتماعي ومتكني املراأة )50(. االأمر الذي اعترب حتى 
من طرف املوؤ�س�سات الدولية املعنية باملتابعة يف هذا املجال كلجنة �سيداو، خطوة هامة نحواحلد من 

الفوارق والتمييز القائم على النوع االجتماعي وتفعيل حقوق االإن�سان للمراأة عرب دورة احلياة.



ومع ذلك، هناك اعرتاف اأي�سا من طرف كل اجلهات اأنه البد من بذل املزيد من املجهودات اإذ 
ال يزال التمييز القائم على اجلن�ض والنوع االجتماعي م�ستمرا يف كل من احلياة اخلا�سة والعامة 
وال�سيا�سية  واالقت�سادية  االجتماعية  احلقوق  يف  االجتماعي  النوع  على  القائم  التفاوت  واأن 
واال�ستحقاقات ال تزال وا�سعة يف املنطقة التي جتد نف�سها االأخرية يف الرتتيب العاملي يف ما يتعلق 

بهذه الق�سايا كما يربزه الر�سم البياين املوايل
�لأد�ء �لإقليمي للموؤ�سر �لعاملي لفجوة �لنوع �لجتماعي 2011 )51(

ويربز تقرير فجوات النوع االجتماعي 2011 )52( والذي ين�رسه �سنويا منذ 2006، املنتدى االقت�سادي 
العاملي، مع فجوة بني اجلن�سني 59 % مغلقة، اأن منطقة ال�رسق االأو�سط و�سمال اأفريقيا حتتل املركز 
االأخري يف متو�سط درجة اإجمالية باملقارنة مع املناطق اخلم�ض االأخرى. كما اأن املنطقة جتد نف�سها 
يف مرتبة متاأخرة وبعيدة عن املناطق االأخرى يف ما يخ�ض املوؤ�رسات الفرعية التي تقي�ض امل�ساركة 

والفر�ض االقت�سادية والتمكني ال�سيا�سي. 

جنوب  اإفريقيا  )قبل  اخلام�ض/5  املوقف  يف  املنطقة  توجد  العلمي)53(،  التح�سيل  يخ�ض  وفيما 
ال�سحراء(، ويف املوقف الرابع/ 4 يف ما يخ�ض ال�سحة والبقاء على قيد احلياة )قبل اإفريقيا جنوب 
ال�سحراء الكربى، واآ�سيا واملحيط الهادئ، على حد �سواء(. وقد ا�ستثمرت االقت�سادات املتواجدة 
يف اأعلى الرتب يف املنطقة الكثري من املوارد من اأجل رفع امل�ستويات التعليمية للمراأة، كما هواحلال 
ال�سعودية وحذت  العربية  العربية املتحدة واململكة  اإلى قطر والكويت ودولة االمارات  بالن�سبة 
حذوها اقت�سادات اأخرى كتون�ض واجلزائر ولبنان واالأردن، والتي تتجلى فيها معدالت االلتحاق 
بالتعليم العايل اأعلى عند الن�ساء من معدالت الرجال. ومع ذلك، لهذه الدول درجات متفاوتة من 

النجاح فيما يخ�ض اإدماج املراأة يف االقت�ساد من اأجل جني ثمار هذا اال�ستثمار. 
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51 -  المصدر: المؤشر العالمي لفجوة النوع االجتماعي، 2011
52 - The Global Gender Gap report, 2011, Word Economic Forum.

53 - نفس المصدر



�لأد�ء �لإقليمي للموؤ�سر �لفرعي للتح�سيل �لعلمي )54(

والزالت دولة االإمارات العربية املتحدة )103( مت�سدرة ترتيب الدول العربية ويثبت ن�سبيا يف االأداء 
لدرجة اخلا�سة بها من عام 2010. ويتبع يف الت�سنيف العاملي الكويت )105(، تون�ض )108( والبحرين 

)110(، التي تدعمها اأعلى من متو�سط االأداء املتعلق بتحقيق التعليم وال�سحة والبقاء على قيد احلياة. 
�لأد�ء �لإقليمي للموؤ�سر �لفرعي لل�سحة وفر�س �حلياة )55(

اأ�سل  9 دول فقط من  اأعلى مرتبة يف املنطقة، )الدولة الوحيدة من �سمن  ويحتل الكويت ثاين 
135 بلد( نظرا للت�ساوي يف ازدياد الفجوة يف معدل وموؤ�رس معرفة القراءة والكتابة بني الرجال 
والن�ساء. وتراجعت تون�ض �سنة 2011 مبرتبة واحدة يف الت�سنيف العاملي. واأمام عدم وجود بيانات 
�سيا�سية جديدة، جند تكرارا لبيانات ال�سنة املا�سية، فيما يخ�ض التمكني ال�سيا�سي وذلك ملوا�سلة 

مراقبة التغيريات االأخرى يف عالمات االأداء.
�لأد�ء �لإقليمي للموؤ�سر �لفرعي للتمكني �ل�سيا�سي )56(
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54 -  المصدر: المؤشر العالمي لفجوة النوع االجتماعي، 2011
55 -  نفس المصدر أعاله
56 -  نفس المصدر أعاله



وك�سب االأردن ثالثة اأماكن، على االأخ�ض من خالل زيادة ن�سبة الن�ساء يف املنا�سب الربملانية )من 
6 % اإلى 11 %(. وال تزال قوة االأردن الرئي�سية تكمن يف جمال التعليم، حيث معدالت االلتحاق 

بالتعليم االبتدائي والثانوي والعايل اأعلى عند الفتيات من الفتيان.

2011 وعلى الرغم من احرتام قانون  اأكتوبر  التاأ�سي�سي يف تون�ض يف  انتخابات املجل�ض  وخالل 
قوائم  روؤو�ض  من  العظمى  الغالبية  فاإن  املر�سحني/ات،  القوائم  جميع  من  التنا�سف  وقاعدة 
 217 امراأة من جمموع  الربملان �سوى58  قبة  اإلى  املر�سحني كانوا رجاال. ونتيجة لذلك، مل ت�سل 
النه�سة نظر لنجاح هذا احلزب، خالفا لالآخرين، يف  % ، منهن39 من حزب  بائب، اأي26.73 

معظم الدوائر االنتخابية.

مقاعد   10 على  املجل�ض  انتخابات  يف  الن�ساء  ح�سلت   ،2011 نوفمرب  يف  م�رس،  انتخابات  ويف 
 ،2011 لعام  الت�رسيعية  االنتخابات  منذ  املغربية،  اململكة  ويف   .%  1.97 ميثل  مما   498 �سمن  من 
الدوائر  يف  مقعدا   305 خمتلفة،  انتخابية  قواعد  على  النواب  جمل�ض  من  ع�سوا   395 انتخاب  يتم 
املحلية، و90 مقعدا على اأ�سا�ض الدائرة االنتخابية الوطنية. ول�سمان وجود مكانة للمراأة، التزمت 
االأحزاب ال�سيا�سية، وذلك يف اإطار التمييز االإيجابي، بتخ�سي�ض 60 مقعدا احتياطيا للمر�سحات 
من القائمة الوطنية، يف حني يتم حجز ما تبقى من 30 مقعدا للمر�سحني من ال�سباب حتت �سن 
40. لذلك مكنت الت�رسيعية االأخرية 67 امراأة من اأ�سل 395 منتخبا، بالدخول اإلى الربملان، اأي ما 
اأكرث عندما  %. وهذا الرقم املنخف�ض للغاية لتمثيل ن�سف �سكان املغرب يتقل�ض   16،45 يقارب 
ينظر اإلى اأن من بني 67 امراأة منتخبة ، 7 فقط انتخنب على القوائم االإقليمية/املحلية، مما يوؤكد هيمنة 

الرجال املر�سحني دون منازعة.

االأداء،  عالمة  يف  �سغرية  مكا�سب  حتقيق  من  الرغم  على  البحرين  يف  العام  الرتتيب  يتغري  ومل 
كما هواحلال بالن�سبة اإلى غريه من البلدان التي عرفت تقدما ب�سكل اأ�رسع ويتبعها لقطر)111(، 
موريتانيا )114(، االأردن )117( ولبنان )118(. وتكمن قوة قطر يف التعليم، ال�سيما التعليم الثانوي 
واجلامعي. وعلى الرغم من تعزيز التخفي�سات يف الفجوات يف االأجور على مدى العام املا�سي، 

تقدمت مكانة قطر يف الرتتيب العام ب�ستة اأماكن. 

التي  املنطقة  يف  الوحيدة  الدولة  اأنه  من  الرغم  على  املا�سي،  بالعام  مقارنة  موقعني  لبنان  وفقد 
حققت التعادل على املوؤ�رس الفرعي لل�سحة والبقاء على قيد احلياة. 

وُت�سغل املراكز التالية يف املنطقة من قبل اجلزائر )121(، م�رس )123( و�سوريا )124(. وتراجعت 
لتكافوؤ  اإدراك خاطئ  اإلى  املا�سي. ويرجع هذا جزئيا  العام  اأدائها يف  اإلى  ن�سبة  اجلزائر مبركزين 
معدالت  حت�سن  بف�سل  مبركزين  م�رس  و�سعدت  املماثل.  للعمل  والرجال  الن�ساء  بني  االأجور 
االلتحاق بالتعليم االبتدائي، وحتتل املرتبة االأولى ب�ساأن االإدراك بامل�ساواة يف االأجور لعمل مماثل. 
مع االإ�سارة اإلى غياب بيانات �سيا�سية جديدة مل�رس، وقد تكررت بيانات التمكني ال�سيا�سي من 

العام املا�سي من اأجل موا�سلة مراقبة تغيريات اأخرى يف عالمات االأداء.
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وما زال موقع �صوريا نف�صه يف الرتتيب املقارن على الرغم من اأنه يالحظ تدهور �صئيل ن�صبة اإلى 
اأدائها العام املا�سي. ويبقى عمان )127(، املغرب )129(، اململكة العربية ال�سعودية )131( واليمن 

)135( يف اأدنى مرتبة يف ال�رسق االأو�سط وبلدان �سمال اأفريقيا يف املوؤ�رس. 

معدالت  يف  الفجوة  لتو�سيع  جزئيا  هذا  ويرجع  اأماكن.  خم�سة  فقدان  عمان  �سلطنة  وعرفت 
االلتحاق اجلامعي. كما فقد كل من املغرب واململكة العربية ال�سعودية مركزين، على الرغم من 
اأن اململكة العربية ال�سعودية تعترب على مدى ال�سنوات ال�ست املا�سية اأعلى املت�سلقني بني ال114 
دولة التي مت ت�سمينها يف التقرير منذ عام 2006. وال يزال اليمن يحتل اأ�سفل الرتتيب يف املنطقة، 
وكذلك يف الرتتيب العام من 135 بلدا. ولئن ُيظهر اليمن زيادة مطلقة يف االأداء، اإال اأنه ال يزال 

الدولة الوحيدة يف العامل التي اأغلقت اأقل من 50 % من الفجوة بني اجلن�سني لها.

وما ميكن ا�صتنتاجه مما �صبق هواأن البيانات املتاحة على امل�صتوى الوطني واالإقليمي، رغم افتقارها 
للدقة، تبقى �سديدة الداللة يف خ�سو�ض اأو�ساع املراأة وتك�سف عن تقدم متذبذب يف موؤ�رسات 
متكني املراأة وامل�صاواة بني اجلن�صني. وميكن تلخي�ص اأهم النتائج يف خ�صو�ص و�صع املراأة يف منطقة 

ال�رسق االأو�سط على النحوالتايل:

• يف الواقع، تت�سم حقوق املراأة وقدراتها اقت�ساديا واجتماعيا و�سيا�سيا بعدم التمكني والتاأثري،	
• على 	 مبا�رس  اأثر  مع  الرجال  على  يخلفه  مما  اأكرب  وبحمل  بعمق  املراأة  على  الفقر  يوؤثر 

تعليمها و�سحتها وو�سولها االقت�سادي وم�ساركتها يف جميع املجاالت ويف و�سنع 
القرار )...( مما يخلف اأثرا مبا�رسا على متتعها بحقوق االإن�سانية ككل،

• تتاأثر 	 املنطقة وم�ساركتها وحياتها  بلد من  العربية يف كل  املراأة  باأن و�سع  اأي�سا  وتبني 
بالنزاعات واحلروب ب�سكل مبا�رس اأوغري مبا�رسا، مثلها مثل جميع ن�ساء العامل 

• ويف نهاية عام 2010، وبداية عام 2011، �صاحبت املطالبة الدميقراطية امللحوظة وعملية 	
تزال  اأثرت وال  �صيا�صية  ا�صطرابات  البلدان،  العديد من هذه  الدميقراطي يف  التحول 
الن�ساء  اأمن  االإن�ساين، وبالذات  النمواالقت�سادي واال�ستقرار االجتماعي واالأمن  على 
يف جميع مراحل حياتهن. وجت�سد ذلك يف جمموعة من االأحداث �سملت الدعوة اإلى 
ختان االإناث يف تون�ض والك�سف عن بكارة الفتيات يف م�رس والعنف اجل�سمي واللفظي 
واجل�صدي يف ليبيا واليمن والبحرين. وال ميكن اجلزم اإلى حدود بداية �صنة 2012 بانتفاء 
اإمكانية االنتكا�ض لتزايد وو�سوح املوؤ�رسات التي تهدد حقوق املراأة االإن�سانية واأمنها 

يف العديد من بلدان املنطقة.

2.1. بع�س املوؤ�رشات والجتاهات العامة يف البلدان املعنية بالدرا�صة 

�سوف يتم يف ما يلي، وعلى �سبيل املثال، عر�ض بع�ض املوؤ�رسات التي تغطي ثالث جماالت وهي 
القرار.  �سنع  ويف  ال�سيا�سية  املراأة  م�ساركة  وكذلك  االإجنابية  وال�سحة  ال�سحة  واالأمية،  التعليم 
وجتدر االإ�سارة يف هذا ال�سدد اإلى اجلهود التي بذلت لتوحيد املفاهيم واملعلومات رغم ما بينته 
الدرا�سة من فجوات تعاين منها بلدان املنطقة جلهة توفري املعطيات وتوحيدها وحتديثها. ولتلك 
االأ�صباب �صوف يالحظ نوع من التفاوت بني املعلومات وبني املجاالت اخلا�صة بالبلدان االأربعة.
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1.2.1. التعليـــــم والأميـــــــــــة 

1.1.2.1. الأردن

االإجمايل  االلتحاق  متو�سط   )+15 )بيجينغ  الها�سمية  االأردنية  للمملكة  الوطني  التقرير  يلخ�ض 
للطالب يف خمتلف املراحل التعليمية للعام الدرا�سي 2006/2007 على النحوالتايل: 40،71 % من 
الذكور و38.53 % لالإناث يف مرحلة ريا�ض االأطفال، و78.61 % للذكور و86.13 % لالإناث يف 
التعليم الثانوي. وقد بلغت ن�سبة االأ�سخا�ض الذين حظوا بتعليم ثانوي عايل 38.2 %، مع فارق 
طفيف بني الذكور )37.2 %( واالإناث )39.3 %(. وكما جاء يف البيانات املتوفرة من طرف وزارة 
الرتبية والتعليم االأردنية، فقد بلغت ن�سبة االأمية )15 �سنة فاأكرث( يف االأردن حتى منت�سف عام 2010 

) 6.8 % (، وبواقع )3.7 %( للذكور و)10.1 %( لالإناث.

اليون�سكوللرتبية  منظمة  اأ�سدرته  الذي  للجميع  التعليم  ملوؤ�رسات  العاملي  الر�سد  تقرير  وح�سب 
والثقافة والعلوم لعام 2005، فقد جاء االأردن يف املرتبة االأولى من بني الدول العربية يف ما يتعلق 
بانخفا�ض ن�سبة االأمية، ومن املفرت�ض اأن تنخف�ض هذه الن�سبة اإلى حدود 5 % �سنة 2015. وقد مت 
اعتماد جمموعة مبادرات لدمج منظور النوع االجتماعي يف الروؤية الوطنية للرتبية والتعليم ودعم 
برامج تنموية مراعية للنوع االجتماعي. ويف حماولة لال�ستجابة ملطالب �سوق العمل والتغريات 
التكنولوجية، مت تطوير تدابري لدعم م�ساركة املراأة يف التعليم املهني والتقني وبناء مهارات القيادة 
وقدرات املراأة التقنية. ومتا�سًيا مع هذه املبادرات، بداأ االأردن بتطوير املناهج التعليمية والكتب 
واأدّلة املدر�سني ومراجعتها عرب اإدخال اأدوات حتليلية تراعي النوع االجتماعي و�سورة متوازنة 
للمراأة والرجل ملحاربة ال�سور النمطية للفتيات والن�ساء. كما تابع موظفووزارة الرتبية ور�ض عمل 
تدريبية عن التحليل والتخطيط املراعيان للنوع االجتماعي ت�سّمنت ت�سميم من�سورات وكتّيبات 
وتوجيهات عن ا�سرتاتيجيات النوع االجتماعي كما جاء يف املعطيات املتوفرة من طرف وحدة 

النوع االجتماعي التابعة لوزارة الرتبية.

2.1.2.1. تـــــــــــون�س 

لدى  مرتفعة  الزالت  االأّمية  ن�سبة  اأّن   2011 ل�سنة  والت�سغيل  ال�سكان  حول  ال�سنوي  البحث  اأبرز 
 1994 بني  املرتاوحة  الفرتة  ويف  الرجال.  عند  هوم�سّجل  مّما  اأقل  انخفا�سها  ن�سق  واأن  الن�ساء 
فيما   %  39 بانخفا�ض  اأي   %  25.9 اإلى   %  42.3 من  االإناث  لدى  االأمية  ن�سبة  و2011،انخف�ست 
انخف�ست عند الرجال من 21.3 % اإلى 11.2 % اأي بانخفا�ض 47 %. ويربز من خالل هذا التطّور 
اإلى 14.7 نقطة يف املائة. وح�سب  اأن فجوة النوع االجتماعي قد تقّل�ست من 21 نقطة يف املائة 
الو�سط  يف  املراأة  لدى  عليه  هي  مّما   % بـ22  اأعلى  الريف  يف  املراأة  اأمية  ن�سبة  تعد  امل�سدر،  نف�ض 
احل�رسي وت�صمل خمتلف االأعمار. ومن املوؤّكد اأن هذه الن�صب تطرح م�صاألة االإن�صاف بني االأو�صاط 
االأمّية  اإلى  االرتداد  عدم  ي�سمن  م�ستوى  اإلى  التعّلم  موا�سلة  ويف  بالتعليم  يتعلق  فيما  واجلهات 
يتطلبها. ويف  التي  اجلديدة  املعايري  وفق  ال�صغل  �صوق  لالنخراط يف  اأوفر  اأي�صا حظوظا  وي�صمن 
الفرتة املرتاوحة بني 1994 و2011، انخف�ست ن�سبة االأمية لدى االإناث من 42.3 % اإلى 25.9 % اأي 
بانخفا�ض 39 % فيما انخف�ست عند الرجال من 21.3 % اإلى 11.2 % اأي بانخفا�ض 47 %. ويتجلى 
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من خالل هذا التطّور اأن الفجوة بني الذكور واالإناث قد تقّل�ست من 21 % اإلى 14.7 نقطة %. 
كما يربز البحث اأن ن�سبة االأمية لدى املراأة يف الريف هي اأعلى بـ22 % مّما هي عليه لدى املراأة يف 
الو�سط احل�رسي وت�سمل خمتلف االأعمار. ومن املوؤّكد اأن هذه الن�سب تطرح م�ساألة االإن�ساف بني 
االأو�صاط واجلهات يف ما يتعلق بالتعليم ويف موا�صلة التعّلم اإلى م�صتوى ي�صمن عدم االرتداد اإلى 

االأمّية وي�صمن اأي�صا حظوظا اأوفر لالنخراط يف �صوق ال�صغل وفق املعايري اجلديدة التي يتطلبها. 

وتبني املعطيات االإح�صائية باأن الفتيات ميثلن االأغلبية يف املدار�ص واملعاهد واأن ن�صبتهن تتزايد مع 
عب  التقدم يف �سنوات الدرا�سة. وتربز نف�ض االإح�ساءات ظاهرة تغيب الفتاة ب�سفة مكثفة يف ال�سُ
التعليمية التي ال حتتاجها بكرثة �سوق ال�سغل. فعلى م�ستوى التعليم الثانوي، واإن كانت االإناث 
ميثلن 58 % من جمموع التالميذ املر�سمني بهذه املرحلة من التعليم، فاإّنه البّد من االإ�سارة اإلى اأّن 
اإلى  بالن�سبة  فقط   %  19 مقابل حوايل  االآداب  �سعبة  الدرا�سة يف  يتابعن  الفتيات  من   %  34 قرابة 
الفتيان؛ واأن قرابة 60 % من الفتيات هّن مر�ّسمات ب�سعبتي االآداب واالقت�ساد مقابل 38 % بالن�سبة 
اإلى الفتيان؛ كما اأن الفتيات ميثلن اأقلية يف �صعب العلوم التقنية واالإعالمية وتوجد اأغلبيتهن هامة 
يف العلوم التجريبية واالآداب. وعلى م�ستوى التعليم العايل، فاإن قرابة 60 % من �سهادات التعليم 
العايل التي حت�سلت عليها الطالبات الناجحات كانت يف اخت�سا�ض العلوم االإن�سانية واالجتماعية 
واالقت�سادية اأوما �سابهها. وذلك رغم ال�سعوبات املحتملة اأواحلقيقية التي يالقيها هذا ال�سنف 

من ال�سهادات للتالوؤم مع حاجيات االقت�ساد و�سوق ال�سغل. 

وتفيد املعطيات املتوّفرة باأّن االإناث يتواجدن ب�سفة اأ�سا�سية يف ال�سعب غري التقنية والتكنولوجية 
التي يتم فيها التكوين يف مراكز التكوين التابعة للوكالة التون�سية للتكوين املهني: 364 فتاة ال غري 
من جملة 9213 متكّون اأي 4 % يف جمال »ميكانيك عام وبناء معدين«، 3699 فتاة يف جملة 23724 
متكّون اأي 15 % يف جمال »كهرباء والكرتونيك«. كما يظّل التفاوت قائما بني الذكور واالإناث 
التون�سية  للوكالة  التابعة  التكوين  مبراكز  املر�سمني  عدد  توزيع  اأن  اإذ  املهني،  التكوين  قطاع  يف 
الن�سبة يف  2007، وهذه  �سنة  املر�سمني  % من جمموع   30 ميثلن  االإناث  باأّن  يفيد  املهني  للتكوين 
انخفا�ض اإذ اأنها كانت و33 % �سنة 2005 و31.6 % �سنة 2006. واإن كان هذا الفارق يف�رّس اأ�سا�سا 
بارتفاع ن�صب االنقطاع عن التعليم العام لدى الذكور منها لدى االإناث، فهذا ال مينع باأّن التكوين 
املهني ما زال موّجها للذكور اأكرث من االإناث، ال �سيما واأّن مراكز التكوين املهني ال تتواجد بكّل 
املناطق وال تتوّفر بها مبيتات بالطاقة االإيوائية الالزمة. وجتدر االإ�سارة اإلى اأن الن�ساء املتزوجات 
من  العائلية،  م�سوؤولياتهن  ب�سبب  ما  تكوين يف جمال  متابعة  اأردن  اإذا  يواجهن �سعوبات خمتلفة 

جهة، وغياب اخلدمات االجتماعية امل�ساندة، من جهة اأخرى.

3.1.2.1. فل�صطيـــــــــــــن 

تفوق ن�سبة الزيادة يف معدالت معرفة القراءة والكتابة بني االإناث 15 �سنة فاأكرث نظرياتها بني الذكور 
باأربعة اأ�سعاف خالل الفرتة 2000 - 2009، لكن تبقى هذه املعدالت االأعلى بني الرجال مقارنة 
بالن�ساء. و�سكلت االإناث 50 % من جمموع طلبة املدار�ض وذلك يف العام الدرا�سي 2009/2010، 
%، ون�سبة االإناث امللتحقات بكليات   57.2 يف ما بلغت ن�سبة االإناث امللتحقات يف اجلامعات 

املجتمع املتو�سطة 40.1 %. 
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والعلوم  العلمية  التخ�س�سات  اإلى  يتجهون  واالإناث  الذكور  الثانوية  املرحلة  طالب  زال  وما 
اإلى درا�سة العلوم  االإن�سانية ب�سكل كبري مقارنة بالتخ�س�سات املهنية االأخرى، واالإناث يتجهن 
االإن�سانية اأكرث من الذكور. وتقل�ست فجوة اجلن�سني يف التعليم العايل خالل الفرتة 1995-2008 
ل�سالح االإناث، حيث بلغت 1.3 يف العام 2008 يف حني كانت 0.9 يف العام 1995. كما برزت 
التعليم  نظام  اجلن�سني يف  بني  الفروقات  تقليل  ب�ساأن  اإيجابية  توجهات  املا�سية  ال�سنوات  خالل 
بني  امل�ساواة  تعزيز  جوهريًا يف  عن�رساً  اجلن�سني  بني  الفروقات  من  التخل�ض  ويعترب  الفل�سطيني، 

اجلن�سني ومتكني الن�ساء.

4.1.2.1. لبنـــــــــــــان 

الر�سمية  االأرقام  لكن  مواطنيه،  التعليم جلميع  فر�ض  يوفر  بلد  لبنان  اأن  الظن  العادة على  جرت 
PA 95 % تناق�ض امل�سح العربي لالأ�رسة )-  ال�سادرة عن وزارة التعليم والتي ترتاوح عادة حول

FAM �سنة 2004( الذي ي�سري اإلى اأن ما يعادل 8.9 % من ال�سباب )يف �سن العا�رسة فما فوق( ال 
يذهبون اإلى املدر�صة. ونالحظ بقلق اأن هذه الظاهرة ال�صلبية مت�ص الفتيات اأكرث من الفتيان، حيث 

ي�سل معدل الت�رسب من املدر�سة 12.1 % لالإناث مقابل 5.7 % بالن�سبة للذكور. 

وح�سب مركز البحوث لتطوير التعليم بيانات اإح�سائية عن النوع االجتماعي التي �ساهمت يف 
ر�سم فكرة دقيقة ووا�سحة عن فر�ض البنات يف احل�سول على التعليم يف عدة مراحل، تك�سف 
البيانات اأن معدل الت�سجيل يف املدر�سة اللبنانية عال جداً للجن�سني، مع تفاوت ل�سالح الفتيات 
اإلى 95 % للفئة  بن�سبة جمتمعة تبلغ 99 % يف املرحلة العمرية من خم�ض لت�سع �سنوات، تنخف�ض 
بني 10 و14 �سنة. وت�سجل منذ 14 عاما زيادة ن�سبة ت�سجيل الفتيات عن ن�سبة الفتيان، وكذلك يف 
التعليم العايل. وتعد هذه البيانات من االأهمية مبكان اإذا ما علمنا اأن 1.2 % من الن�ساء فوق �سن 70 
قد ح�سلن على تعليم جامعي، مقابل 23.2 % من الفئة بني 25 و39 �سنة. ونتبني من خالل ما �سبق، 
اأ�سارت  اإلى اجلامعة. كما  الن�ساء  العقود االأخرية يف تو�سيع و�سول  لبنان يف  اأجنزه  الذي  التقدم 
بيانات التعليم اأي�سا اإلى ن�سبة اأعلى للفتيات �سمن طالب م�ستوى تعليمي اأعلى، لت�سل ن�سبتهن 
اإلى 90 % حا�سالت على بكالوريو�ض يف عدة درا�سات : 70 % يف العلوم، 90 % يف االقت�ساد، 
100 % يف العلوم االإن�سانية. اأما بالن�سبة اإلى متو�سط �سنوات التعليم املحققة، فقد بلغت يف لبنان 

7.9 �سنوات. 

وبلغت قيمة موؤ�رس عدم امل�ساواة بني اجلن�سني يف لبنان 0.440، و�سغل لبنان املرتبة الـ76 من اأ�سل 
التعليم  مرحلة  اإلى  البالغات  الن�ساء  ن�سبة  املئة  32.4 يف  تبلغ  فيما   .2011 عام  موؤ�رس  بلداً يف   146
الثانوية اأوالعايل مقارنة بـ 33.3 يف املئة من نظرائهن الرجال. وتبلغ فقط 6 % من الرجال و24 % 
من الن�ساء يف �سن متقدم. وترتاوح الفجوة بني الرجال والن�ساء يف الفئة بني 10 و29 �سنة بني 1 % 
و1.9 %. وباالإ�سافة اإلى ذلك، يوجد فوارق اإقليمية خا�سة بني الو�سط واالأطراف. وباملثل تبقى 

فجوات النوع االجتماعي هامة بني الطالب يف املجال العلمي واالأدبي. 
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2.2.1. ال�صحـــــة وال�صحـــــة الإجنـــــــــابية 

1.2.2.1. الأردن 

ح�سب التقارير ال�سادرة عن دائرة االإح�ساءات العامة، �سجل االأردن تقدما يف جمال ال�سحة وتطورا 
من �سنة اإلى اأخرى، كما توفره �سل�سلة من املوؤ�رسات مثل: الزيادة يف العمر املتوقع عند للذكور اإلى 
لالإناث و71.6  �سنة   74.4 العمر  املعدل  72 يف عام.2005 وبلغ هذا  اإلى  لالإناث، وت�سل  �سنة   70.6
�سنة للذكور �سنة 2010؛ وانخف�ض معدل وفيات الر�سع اإلى 23 لكل األف مولود �سنة 2010، مقارنة 
ب22 لكل األف مولود حي يف عام 2002، و37 لكل األف طفل يف عام.1990 كما ارتفع عدد مراكز 

االأمومة والطفولة لي�سل اإلى 385 مركز �سنة 2005 مقارنة بـ307 مركز �سنة 1996.

وبينت معطيات دائرة االإح�ساءات العامة كذلك اأن الزيادة يف عدد املن�ساآت ال�سحية جنحت يف 
تخفيف ال�سغط، من حيث عدد االأ�رسة يف امل�ست�سفيات )لكل 100000 فرد( من 970 �رسير �سنة 
1950 اإلى192 �رسير �سنة. 2010 كما ارتفعت ن�سبة الوالدات التي خ�سعت الإ�رساف طبي لتبلغ ن�سبة 
99 % ، �سنة 2010. ولوحظ تقدم يف جمال �صحة االأم والطفل، اإذ ي�صل عدد من مراكز االأمومة 
عام  يف  مركز   57 اإلى  ال�سحية  اخلدمات  لكل  ال�ساملة  املراكز  وعدد  مركز،   385 اإلى  والطفولة 
2005 مقارنة ب307 مراكز للطفولة واالأمومة، و41 مراكز �سحية و188 عيادة لطب االأ�سنان يف 
عام 1996. واأظهرت التقارير اأن الزيادة يف عدد املن�ساآت ال�سحية جنحت يف تخفيف ال�سغط، 
من حيث عدد ال�سكان بالن�سبة اإلى عدد االأ�رسة يف امل�ست�سفيات العامة اإلى 1950970 ن�سمة، يف 
حني اأنها انخف�ست اإلى 540 �سخ�ض يف عام 2005. و�سهدت ن�سبة الوالدات التي متت يف املرافق 

ال�سحية ارتفاعا اإلى 97 %، ون�سبة الوالدات التي تتم حتت اإ�رساف طبي اإلى 99.5 يف عام 2002. 

2.2.2.1. تــــــونـــــــ�س 

تتوافق جّل التقارير التي تتناول مو�سوع ال�سحة واملراأة على اأنه الزالت هناك جملة من الفجوات 
ومن النقائ�ض يف هذا املجال. فالتقرير الرئي�ض حول نتائج امل�سح العنقودي الثالث متعّدد املوؤ�رسات 
ل�سنة 2006 واملتعلق مبتابعة اأو�ساع الن�ساء واالأطفال، ي�سري اإلى توا�سل قيام فجوة ح�سب انتماء 
املراأة اإلى بيئة اأومنطقة حمّددتني وامل�ستوى الدرا�سي الذي حت�سلت عليه. ويف ما يلي بع�ض االأمثلة:

• فاإذا بلغت 	 الوالدة.  للطبيب قبل  الن�ساء  يتعلق بو�سول  املناطق يف ما  توجد فوارق بني 
فاإنها  الوطني،  امل�ستوى  على   %  67.5 االأقل  على  عيادات  اأربع  بارتياد  قمن  ملن  الن�سبة 
ال تتعّدى 45.5 % بوالية القريوان و50.0 % بوالية الق�رسين. كما يبدوالتفاوت وا�سحا 
ح�سب الو�سط، حيث تبلغ هذه الن�سبة 75.0 % باملناطق احل�رسية و54.7 % باملناطق الريفية.

• وتوجد فجوات بني املناطق واجلهات اأي�سا يف ما يتعلق العيادات التي توفر اخلدمات ما 	
بعد الوالدة. وتبلغ ن�سبة الن�ساء اللواتي يقمن بعيادة الطبيب بعد الوالدة على االأقل مّرة 
واحدة 59.3 % على امل�ستوى الوطني فيما ترتاوح هذه الن�سبة بني 48.6 % يف املناطق 

الريفية و66.9 % يف املناطق احل�رسية.
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• وهناك تباين يف املعرفة ب�رسطان عنق الرحم و�رسطان الثدي حيث ترتاوح ن�سبة اللواتي 	
ال يعرفن �رسطان عنق الرحم بني 31 % يف الريف و15 % يف احل�رس. كما تختلف هذه 
الن�سبة من 68.2 % يف الريف اإلى 31.8 % يف الو�سط احل�رسي فيما يخ�ض �رسطان الثدي.

بالرغم  مرتفعة  زالت  االأمهات ال  وفيات  ن�سبة  اأّن  املتوفرة حاليا  االإح�سائيات  من  ي�ستنتج  كما 
من التقّدم احلا�سل يف هذا املجال، واأن هدف االألفية اخلا�ض برتاجع ن�سبة وفيات االأمهات يف 
غ�سون 2015 اأ�سحي �سعب التحقيق. وتتاأتى الفوارق امل�سجلة بني املناطق واجلهات اأ�سا�سا، من 
قّلة اأطباء االخت�سا�ض باملناطق الريفية والداخلية و�سعف اال�ستفادة من اخلدمات ال�سحية املتوفرة 
يف مراكز ال�سحة االأ�سا�سية. ويتمّيز النظام االإح�سائي بق�سوره عن توفري معطيات دقيقة وحمدثة 
حول وفيات االأمهات بالرغم من وجود برنامج وطني للحّد من وفيات االأمهات وجلنة وطنية 

ملتابعة وفيات االأّمهات.

3.2.2.1. فل�صطيـــــــــــــن 

الدميوغرافية  املوؤ�رسات  مع  باملقارنة  ووبائي  دميوغرايف  الفل�صطيني يف حالة حتول  ال�صعب  يعترب 
واالجتماعية والعالقات االقت�سادية مع دول اجلوار، مع ارتفاع معدالت اخل�سوبة والنموال�سكاين، 
وانخفا�ض معدل انت�سار فريو�ض نق�ض املناعة الب�رسية وارتفاع معدالت التطعيم مقارنة بالعديد 
من الدول املجاورة. وكان العمر املتوقع عند الوالدة، عام 2006، 73.2 �سنة عند االإناث و71.7 عند 
العقد املا�سي، ارتفع  اأخرى، بف�سل حت�سن يف املوؤ�رسات ال�سحية يف  الذكور. وح�سب م�سادر 
متو�سط معدل العمر املتوقع للذكور، من 69 �سنة اإلى 70.2 �سنة يف عام 2008، بينما ال يزال يف 73 

عاما بالن�سبة للن�ساء مع عدد الذكور اأعلى من عدد االإناث. 

وح�سب اح�سائيات نف�ض ال�سنة، كان معدل الزواج عند االإناث 18 عاما. وتبني التقديرات باأن 
%من الن�ساء الفل�سطينيات املتزوجات يف العمر االإجنابي ي�ستعملن و�سائل منع  % و25  ما بني10 
ثباتها خالل  بعد   ،2006 العام  بعد  اخل�سوبة  انخفا�ض معدالت  الرغم من  احلمل. ولكن، على 
الفرتة 2006 –1994، حيث كان معدل الوالدات للمراأة الواحدة 4.6 يف عام 2007، يف حني اأن 
ن�سبة الن�ساء الالئي ي�ستخدمن و�سائل تنظيم االأ�رسة وكان 41.7 % ، فاإن معدالت وفيات االإناث 
بني  املعدالت  هذه  ترتفع  لكن  بالذكور،  مقارنة  االأقل  هي  االإناث  بني  اخلام�سة  ودون  الر�سع 
االإناث يف وفيات ما بعد حديثي الوالدة، 8.6 على التوايل و% 6.1. وقد انخف�ض معدل اخل�سوبة 
قليال يف االأرا�سي الفل�سطينية. ومع اأن املعدل ال يزال مرتفعا ن�سبيا، اإال اأن اخل�سوبة قد انخف�ست 
2007، والتي انخف�ست يف  4.6 يف عام  اإلى   1997 6 والدة يف عام  الفل�سطينية من  يف االأرا�سي 
5،4 والدة حية مع انخفا�ض يف  6،9 حتي  4،2، ويف قطاع غزة من  اإلى   5،6 ال�سفة الغربية من 
ن�سبة االأطفال من 45.1 % اإلى 41.3 %. يتم هذا يف الوقت الذي ارتفعت فيه الن�سبة املئوية من الفئة 
العمرية 15 - 64 من 46.9 % اإلى 49 % يف غزة و51.1 % اإلى 55.3 % يف ال�سفة الغربية. واإذا بقي 
معدل النموال�سكاين على هذا النحو، �سوف يزداد عدد ال�سباب من الفئة العمرية 24-15 �سنة اإلى 
1.3 مليون اأي 80 % ، مما �سي�سع اخلدمات العامة مثل التعليم والعمالة، وال�سحة، واملوارد الطبيعية 

حتت �سغط هائل.
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ووفقا لتقرير االأهداف االإمنائية لالألفية، حدثت حوايل 99.0 % من الوالدات يف عام 2006 حتت 
معدل  وبلغ  الوالدة،  قبل  ما  الرعاية  من  احلوامل  الن�ساء  من   %  99.2 وا�ستفادت  طبي،  اإ�رساف 
املواليد بني املراهقني يف عام 2005 59.8 % منها 55.2 % يف ال�سفة الغربية و67.4 % يف قطاع غزة. 
واأ�سار تقرير الوكالة االأمم املتحدة لالجئني الفل�سطينيني يف عام 2007 اإلى اأن ن�سبة فقر الدم بني 
احلوامل الالجئات يف قطاع غزة كان 35.6 % ، وارتفع اإلى 45.7 % بني الن�ساء املر�سعات واأولئك 

اللواتي كثريا ما يزرن عيادات االأونروا.

واأظهرت بيانات م�سح ال�سحة عدم وعي املراأة اإزاء اأهمية الفح�ض املبكر ل�رسطان الثدي و�رسطان 
عنق الرحم، حيث بلغت ن�سبة الن�ساء اللواتي يتم اإجراء فح�ض عنق الرحم لهن خالل ال�سنوات 
الثالث املا�سية 20.4 % يف ال�سفة الغربية و27،1 % يف غزة )املكتب املركزي لالإح�ساء، 2007(. 
واأ�سار املكتب املركزي لالإح�ساء »اأن معدل الن�ساء املنخف�ض للن�ساء الالئي جترين الفح�ض الذاتي 
ل�رسطان الثدي يرجع اأ�سا�سا اإلى نق�ض وعيهن ملخاطر عدم اإجراء هذه التجارب، على الرغم من 

اأن ال�سبب الرئي�سي لوفيات الن�ساء يف فل�سطني هوال�رسطان، و�رسطان الثدي يف املقام االأول«.

4.2.2.1. لبنـــــــــــــان

منذ نهاية احلرب االأهلية، اأجنز لبنان تقّدما يف ما يخ�ض التنفيذ العملي للحق يف ال�سحة. ويبدواأن 
هناك التزامًا جتاه حت�سني �سحة ال�سكان ومكافحة الفوارق املتعلقة بالو�سول اإلى ال�سحة، بدليل 
حة اأي�سًا  انخفا�ض معدل وفّيات الّر�سع وحت�سن و�سع ال�سحة العامة لل�سكان. وتبني موؤ�رسات ال�سّ
بع�ض التقّدم يف ما يتعلق ب�سحة املراأة. وح�سب معطيات �سنة 2010، ي�سل معّدل العمر املتوقع عند 
الوالدة 74.79 % �سنة )73.28 % للن�ساء و76.36 % للرجال( علمًا باأن ميزة املراأة البيولوجية تفرت�ض 

اأن يكون هذا املعدل اأعلى عند املراأة. 

وي�سل جمموع معّدل اخل�سوبة العام اإلى 1.78 % طفل لكل امراأة. ويف 96 % من الوالدات، حتظى 
بعد  احلاالت  من   %  52 اإلى  انخف�ض  باالأمهات  العناية  معّدل  لكن  الطبي،  باالإ�رساف  االأمهات 
الوالدة. ويالحظ فيما يخ�ص معدل وفيات الر�صع )16.4 وفاة/1000 والدة( اأن 16.52 وفاة/1000 
والدة للذكور مقابل 16.28 وفاة/ 1000 والدة لالإناث. ويف مقابل كل مئة األف مولود حّي، متوت 
26 امراأة الأ�سباب مرتبطة باحلمل، وي�سّجل معدل خ�سوبة املراهقات 16.2 مولوداً لقاء كل 1000 
مولود حّي. وتبلغ م�ساركة املراأة يف �سوق العمل 22.3 يف املئة مقارنة بـ 71.5 يف املئة عند الرجال.

3.2.1. م�صـــــاركة املــــراأة ال�صيــــا�صية وفــــي �صنـع القــــــــرار

1.3.2.1. الأردن 

1997 دون متثيل ن�سائي. بعدها، ويف ظل االإرادة ال�سيا�سية  اإلى عام   1989 بقي املجل�ض من عام 
العليا والتوجيهات امللكية، مت ت�سكيل هيئة وطنية عام 2002 قامت بو�سع »وثيقة االأردن اأواًل« 
والتي تطرقت اإلى �رسورة مراعاة متكني املراأة يف امل�ساركة ال�سيا�سية، و�سمان و�سولها اإلى الربملان 
عرب ح�سة ن�سائية ب�سورة موؤقتة وانتقالية. وبهذا، تبنت احلكومة االأردنية خطة لت�سكيل خم�سة 
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جلان، جلنة الكوتا الن�سائية، وجلنة املحكمة الد�ستورية، وجلنة االأحزاب ال�سيا�سية، وجلنة الف�ساد 
�سدر  ذلك،  على  وبناًء  املدين.  املجتمع  موؤ�س�سات  وجلنة  املهنية،  النقابات  وجلنة  واملح�سوبية، 

قانون االنتخاب يف عام 2003، خ�س�ض �ستة مقاعد للن�ساء يف الربملان)57(.

للعامني  االأعيان  ُي�سكلون جمل�ض  )55( ع�سواً  اأ�سل  )7( من  االأعيان  الن�ساء يف جمل�ض  وبلغ عدد 
)2003 و2007(. ومكن نظام الكوتا )6( ن�ساء من الو�سول اإلى جمل�ض النواب لعام )2003( ، من 
اأ�سل )110( ع�سواً من الرجال والن�ساء ُي�سكلون جمل�ض النواب، بينما بلغ عدد الن�ساء يف جمل�ض 
النواب لعام )2007( )7( ن�ساء، )6( منهن وفقًا لنظام الكوتا، ومر�سحة واحدة و�سلت للمجل�ض 
نتيجة ح�سولها على اأعلى االأ�سوات االنتخابية يف لواء ذيبان. واإذا و�سلت املراأة اإلى املجال�ض 
الوطنية،  واملنظمات  للموؤ�س�سات  املتوا�سلة  فاجلهود   ،1995 عام  االنتخاب  مبقت�سى  البلدية 
�سمحت بتعيني )99( �سيدة يف املجال�ض البلدية والقروية)58(. و�سجلت امراأة و�سولها اإلى من�سب 
رئي�سة بلدية. وتعاقب تر�سيح ال�سيدات ففي عام ، 2003 فازت خم�ض ن�ساء ومت تعيني )99( �سيدة 
من بينهن رئي�سة للبلدية، ف�ساًل عن تعيني )3( �سيدات يف جمل�ض اأمانة عمان الكربى. ومبوجب 
التعديل الالحق لقانون البلديات، مت تخ�سي�ض 20 % مقاعد للن�ساء اأي ما حقق متثيال للن�ساء يف 

املجال�ض البلدية بن�سبة 20 % على االأقل، كما مت خف�ض �سن االنتخاب اإلى 18 عامًا.

اأما عن م�ساركة املراأة االأردنية يف ال�سلطة التنفيذية، فقد مت تعيني اأول وزيرة عام 1979 يف وزارة 
التنمية االجتماعية. ويف عام 1984، تولت امراأة اأخرى وزارة االإعالم. وا�ستمرت م�ساركة املراأة 
التجارة واالقت�ساد، ووزارة  اأ�سا�سية مثل وزارة  اأنها تولت وزارات  املتعاقبة، حتى  ال�سنوات  يف 
التعليم العايل ووزارة التخطيط والتعاون الدويل. ولقد ارتفع عدد الن�ساء يف وظائف الفئة العليا 
خالل الفرتة )2004 - 2009( اإلى اأن بلغ يف )عام 2009( )14( �سيدة، اأي ما ن�سبته )8 %( من اإجمايل 
�ساغلي الوظائف العليا يف الدولة. ومن اأمثلة الوظائف العليا التي احتلتها املراأة يف االأردن، وظيفة 
اأمني عام لكل من وزارتي ال�سحة واملياه والري، ومدير عام املوؤ�س�سة العامة لالإ�سكان والتطوير 
اللجنة   : التالية  الوطنية  واملجال�ض  للجان  عام  واأمني  املوحد،  ال�رساء  دائرة  عام  ومدير  احل�رسي، 
لل�سكان،  االأعلى  واملجل�ض  االأ�رسة،  ل�سوؤون  الوطني  واملجل�ض  املراأة،  ل�سوؤون  االأردنية  الوطنية 
وظيفة  اإلى  اإ�سافة  االأردين،  التمري�ض  وجمل�ض  املعوقني،  االأ�سخا�ض  ل�سوؤون  االأعلى  واملجل�ض 
مدير التلفزيون االأردين، وحمافظ يف وزارة الداخلية، وم�صت�صار يف رئا�صة الوزراء وديوان الت�رسيع 

والراأي، ومدير دائرة االإعالم واالت�سال يف رئا�سة الوزراء.

2.3.2.1. تـــــــــون�س 

منذ ا�ستقالل تون�ض �سنة 1956)59( وقبل 2010، عرفت م�ساركة املراأة يف ال�سلطات الثالث تطورا 
اأوالوظائف  والق�سائية  اال�ست�سارية  والهيئات  الوزارية  للمكاتب  العليا  املنا�سب  يف  وا�سحا 

الدبلوما�سية. وعززت املراأة م�ساركتها يف الربملان بغرفتيه االثنني)60(. 
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57 - جريدة الحدث، لعام 7، 2007، الكوتا النسائية األردنية، تجربة سياسية جديدة ستتكرر مع البرلمان المقبل بأسس مختلفة.
58 -  تقرير بعنوان »مشاركة المرأة األردنية في الحياة السياسية، دراسة تحليلية ألداء البرلمانيات في الدورة الرابعة عشرة«، الصادر عن صندوق األمم 

        المتحدة اإلنمائي، المطبعة الوطنية، عمان، األردن، 2007.
59 -  لقد ُكتب دستور 1956 فقط من قبل الرجال ولن يُسمح للنساء أن يترشحن سنة 1957 إلى عضوية المجلس التأسيسي الوطني، كما أنهن لن يتمتعن 

        في ذلك الوقت بالحق في التصويت 
60 -  تم حلهما بموجب المرسوم القانوني رقم 14بتاريخ 23 مارس 2011
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% يف عام   11.5 اإلى   1989 % يف عام   4.3 النواب من  املراأة يف جمل�ض  ن�سبة وجود  ارتفعت  كما 
1999، 22.7 % يف عامي 2004 و27،51 % يف عام 2009. كما مت تعيني 15 امراأة اأع�ساء يف جمل�ض 

امل�صت�صارين/ ال�صيوخ، وهوما ميثل 15.2 %.

وفيما يتعلق باحلكم املحلي، �سدر قرار تعميم م�سرتك عن وزارة الداخلية ووزارة �سوؤون املراأة 
واالأ�رسة والطفولة وامل�سنني)61(، ي�سجع الُوالة يف املناطق على تعيني منتظم امراأتني االأقل للع�سوية 
يف كل جمل�ض جهوي/اإقليمي. كما مت متديد ن�سبة الن�ساء يف البلديات اإلى احلد االأدنى من 25 % من 
املقاعد يف املجال�ض البلدية وارتفعت املعدالت ب23 % يف املجال�ض االإقليمية للمحافظات. ويف 
املجال�ض البلدية، ارتفعت ن�سبة امل�ست�سارات من 13.3 % يف عام 1990 اإلى 16.6 % يف عام 1995 
لت�سل اإلى 26 % يف عام 2005. ويف الواقع، اإن وجود الن�ساء يف املجال�ض البلدية هونتيجة لقرار 
من رئي�ض اجلمهورية الذي حدد م�ساركة املراأة يف املجال�ض البلدية اإلى ن�سبة ال تقل عن 25 % من 
املقاعد. وجتدر االإ�سارة اإلى اأن الن�ساء، عند انتخابهن، ال ي�سغلن منا�سب قرار. فمن �سمن روؤ�ساء 

البلديات، �سجلت 5 ن�ساء انتخابهن لهذا املوقع.

يف  هواحلال  كما  باجلدارة،  الو�صول  يرتبط  عندما  اأهمية  اأكرث  تقدما  حترز  املراأة  اأن  ولوحظ 
املحاكم. ومتثل م�ساركة املراأة يف هذا امل�ستوى داللة هامة عن تطور و�سعها. فعلى �سبيل املثال 
�سكلت الن�ساء يف عام 2007، 29 % من الق�ساة و31 % من املحامني. و�ساعد اإبراز ديناميكية حركة 
اجلمعيات على اإن�ساء اأكرث من 9000 جمعية تعمل يف جماالت خمتلفة، متثل الن�ساء فيها ثلث االأع�ساء 
كما اأنهن متواجدات اأي�سا 21 % من املنا�سب القيادية يف اجلمعيات واملنظمات الوطنية واملهنية.

وعلى الرغم من هذه املكا�سب، مل تكن املراأة التون�سية تتمتع مبا فيه الكفاية بحقها يف الت�سويت 
وال�سلطة  الت�رسيعية  ال�سلطة  يف  املراأة  وجود  اإن  االأمر،  واقع  ويف  حتديا.  ي�سكل  انتخابها  وبقي 
التنفيذية يتما�سى مع التزامها ال�سيا�سي املنخف�ض وتواجدها املحدود يف قيادة االأحزاب ال�سيا�سية 
حيث اأن م�ساركتها فيها هام�سية يف معظم احلاالت. ومل يتم حتقيق ح�سة ال 30 % من الن�ساء يف 
مواقع �سنع القرار امل�ستهدفة يف اإطار برنامج الرئي�ض ال�سابق )2004 - 2009( ب�سفة كاملة، اإال اأنها 
�ساعدت بالتاأكيد للحد من التباين يف م�ساركة املراأة يف �سنع القرار. ويبدواأن من بني االأ�سباب 
الرئي�سية التي وقفت اأمام حتقيق ح�سة ال30 % من الن�ساء يف املنا�سب ال�سيا�سية، عدم ترجمة نظام 
احل�س�ض اإلى اإطار قانوين، وبالتايل مل يكن ملزما قانونيا بالذات بالن�سبة اإلى االأحزاب االأخرى، 

اإذ اأنه كان يطبق فقط من طرف احلزب احلاكم اآنذاك.

بعد قيام »الثورة« يف يناير 2011، واجهت تون�ض العديد من امل�ساكل اخلا�سة باالأمن واال�ستقرار. 
ويف الوقت الراهن تبدوالبيئة اأكرث اإيجابية على الرغم من بع�ض الق�سايا املحددة املتعلقة بال�رساع 
بني القوة ال�سيا�سية ال�سابقة واالجتاهات اجلديدة للتغيري من جهة، وبني بع�ض التيارات ال�سيا�سية 
املتطرفة  بع�ض احلركات  زيادة على وجود  اأخرى  التي حتمل م�ساريع جمتمعية خمتلفة، من جهة 
التي متار�ض �سغطا على جميع االأطراف. و�سهدت تون�ض والدة جمتمع مدين جديد، مع انت�سار 
اجلمعيات واملنظمات غري احلكومية على امل�ستوى املحلي والوطني وتطويرها وتنفيذها لعدد كبري 
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من االأن�صطة املتعلقة بحقوق االإن�صان، احلقوق املدنية واملواطنة، والدميقراطية وامل�صاواة... الخ. 
اأجريت  التي  التاأ�سي�سي  انتخابات املجل�ض  ال�سيا�سي على حت�سري  ال�سياق  يف غ�سون ذلك، ركز 
23 اأكتوبر 2011 مع ال�صهر على �صمان امل�صاواة يف حت�صري امل�صار الدميقراطي ويف القانون ويف 

امل�ساركة. وي�سمح حتليل االأو�ساع باالإ�سارة اإلى بع�ض املوؤ�رسات املثرية لالهتمام: 

• 	 )IRIE( وهيئاتها اجلهوية )ISIE( العليا امل�ستقلة لالنتخابات اأع�ساء الهيئة  اأغلبية  كانت 
من الرجال، على الرغم من مبداأ التنا�سف املعلن عنه �رساحة يف االإطار القانوين الذي 
يحدد تكوينها)الهيئة(. ومن بني الن�ساء االأع�ساء، احتل عدد حمدود فقط موقع رئي�ض 
اأونائب رئي�ض يف اإدارة االنتخابات. ويتناق�ض هذا النق�ض يف التمثيل مع الن�سبة العالية 
من الن�ساء املتعلمات والن�سطات مهنيا يف تون�ض. ويف مراكز االقرتاع، �سجلت الن�ساء 

امل�رسفات عليها 32 يف املائة من الوكالء.
• املر�سحني/ات، 	 قوائم  يف  تكري�سه  مت  الذي  القانوين  التنا�سف  مبداأ  من  الرغم  على 

كانت ن�سبة الن�ساء املر�سحات على راأ�ض القوائم 7 % فقط. وهناك حزب واحد فقط، 
» القطب الدميقراطي احلداثي« الذي احرتم »روح« القانون من خالل تعيني ن�صاء على 
راأ�ض 16 قائمة من 33. ويف �سوء ذلك، كان من البديهي اأن يتم انتخاب عدد قليل من 

الن�ساء يف املجل�ض الوطني التاأ�سي�سي.
• عليه 	 كان  مما  بكثري  اأقل  اإعالمية  بتغطية  املر�سحات  االنتخابية، حظيت  احلملة  خالل 

خالل االأ�سهر ال�سابقة ح�سب تقرير الهيئة العليا امل�ستقلة لالنتخابات : قنوات التلفزيون 
البث،  % من وقت   10 اأقل من  للن�ساء  البث خ�س�ست  العام من  للقطاع  التابعة  1 و2 

خالفا للقناة اخلا�سة ن�سمة التي بلغت فيها الن�سبة املخ�س�سة للن�ساء 25 %.
• مل تتجاوز ن�سبة الن�ساء اللواتي مت انتخباهن 27،18 %. واإذا كانت هذه الن�سبة قريبة جدا 	

من تلك اخلا�سة)27،75 % ( مبجل�ض النواب ال�سابق، فال�سياق القانوين وال�سيا�سي االآن 
خمتلفان متاما، زيادة على اأن كل واحدة من الن�ساء املر�سحات، بغ�ض النظر عن انتماءاتها 
احلزبية وعلى عك�ض انتخابات يف ظل النظام القدمي، �ساركت ب�سفة فعالة يف احلملة 
اأن ت�سبح مر�سحة حتى  التي قررت  اللحظة  �ستى، من  االنتخابية، وواجهت عقبات 
يوم االنتخابات بكل عزمية ومثابرة مما �صاهم اإلى حد كبري يف جناحها يف االنتخابات.

• وهذا 	 كبري.  حد  اإلى  قوية  ويبدواأنها  ال�سيا�سية،  املرحلة  يف  االإ�سالمية  احلركة  دخلت 
اإلى  الن�ساء،  وخا�سة  التون�سيني،  من  الكثري  يقود  احلركات  لهذه  الوا�سح  الزخم 

الت�سكيك يف ا�ستدامة احلقوق التي اكت�سبوها على مدى ال�سنوات ال 50 املا�سية.

يف احلقيقة، البد من الوعي مهما كان ال�سياق، باأن الن�سال من اأجل حقوق املراأة االإن�سانية معركة 
للح�سول  فقط  لي�ض  انتقالية،  فرتة  اأي  اأهمية يف  وتبدواأكرث  ملحا وعاجال  اتخذت طابعا  دائمة 
على حقوق جديدة، ولكن اأي�سا وقبل كل �سيء ل�سمان تلك املكت�سبة بالفعل. يف هذا ال�سياق، 
يجدر االعرتاف باجلهود التي بذلتها –وال زالت- منظمات املجتمع املدين مبا يف ذلك منظمات 
والتحالفات  ال�سبكات  يف  اأنف�سهم  تنظيم  يف  والنا�سطني/ات  ال�سيا�سية  واالأحزاب  ال�سباب، 
من اأجل الدعوة، لي�ض فقط الإجراء اإ�سالحات ولكن اأي�سا للحفاظ على ما ال يقل عن »الو�سع 

الراهن«.
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3.3.2.1. فل�صطيـــــــــن

منحت الظروف ال�سيا�سية التي مرت بها فل�سطني املراأة الفل�سطينية فر�سة للخروج املبكر للحياة 
به  ت�صطلع  الذي  املركزي  الدور  من  الرغم  الوطنية. ولكن، على  احلركة  العامة واالنخراط يف 
املراأة الفل�صطينية يف الن�صال �صد االحتالل، واإر�صاء قواعد دولة دميقراطية، مل ترتجم م�صاهماتها 
بطريقة من�سفة يف جمال �سنع القرار ال�سيا�سي. وقد داأبت احلركة الوطنية منذ بداياتها باعتماد مبداأ 
الكوتا فيما يتعلق بتمثيل الن�ساء لتحقيق م�ساركة الن�ساء يف العمل الوطني وال�سيا�سي. وحيث اأن 
التمييز يف املجتمع الفل�سطيني ما زال قائما، فاإن الكوتا تعترب متييزا ايجابيا يعزز فر�ض تواجد املراأة 

يف املواقع املختلفة.

وتعد م�ساركة املراأة الفل�سطينية يف االنتخابات الت�رسيعية التي جرت يف العام 1996 من اأحدث اأ�سكال 
امل�ساركة ال�سيا�سية. وبعد ذلك، عملت كل من وزارة �سوؤون املراأة وموؤ�س�سات املجتمع املدين ومنها 
و�سكل   .)62(2004 �سنة  اإقرارها  مت  التي  الن�سوية  الكوتا  تكري�ض  على  الفل�سطينية  للمراأة  العام  االحتاد 
االإجراء عامال رئي�سيا ا جعل ن�سبة الن�ساء ومتثيلهن يف املجل�ض الت�رسيعي ت�سل اإلى 12.9 %. وبف�سل 

الكوتا اأي�سا ارتفعت ن�سبة الن�ساء يف املجال�ض املحلية اإلى 18 % يف عام 2004 - 2005.

ورغم �سمان ن�سبة متثيلية للمراأة يف الرت�سح يف االنتخابات الت�رسيعية، اإال اأن نظام احل�س�ض مازال 
جمحفًا بحقها وغري م�سانٍد ل�سمان م�ساركتها بن�سبة الئقة يف عملية �سنع القرار. فمن جهة، ما 
زالت ن�سبة متثيل املراأة فيه دون امل�ستوى الذي ت�ستحقه ومن جهة ثانية، مل يوفر الدعم لو�سولها 
من  مقعد  اأي  على  املراأة  حت�سل  مل  وبالتايل،  الدوائر.  من  ذلك  وا�ستثناء  القوائم،  خالل  من  اإال 
املقاعد املخ�س�سة للدوائر يف االنتخابات الت�رسيعية االأخرية. اأما قانون انتخاب جمال�ض الهيئات 
املحلية، فعلى الرغم من تقدمه على قانون االنتخابات من حيث �سمانه كوتا للمراأة مبقاعد، اإال 
اأنه ال زال ميثل م�صدر اإجحاف قانوين للمراأة. فقد مت تعديل املادة )17( من قانون انتخاب جمال�ض 
ال�سيا�سية ويف عملية �سنع  امل�ساركة  املراأة يف  لي�سكل تراجعًا حلقوق  الهيئات املحلية رقم )10( 
القرار يف الن�سبة املئوية )مقعدان من �سمن 13( وبالن�سبة اإلى ترتيب الن�ساء يف القوائم واملقاعد. 

 ،%  29.3 اأكرث من  اإلى   2008 القطاع احلكومي يف عام  العامالت يف  الن�ساء  ن�سبة  ولئن و�سلت 
وهي ن�سبة اأعلى من اأن م�ساركة املراأة يف �سوق العمل، فاإن ن�سبة الن�ساء يف مواقع �سنع القرار يف 
ال�سلطة التنفيذية ال تزال �سئيلة. ون�سجل فقط ن�سبة 6 % من الن�ساء على م�ستوى من�سب وكيل 
م�ساعد، و12.9 % على م�ستوى مدير عام و10.3 % على م�ستوى مدير. ويف عام 2008، مل تتجاوز 
ن�سبة ال�سفريات 5.4 %. وتعترب احلكومة احلالية من اأف�سل احلكومات يف متثيل املراأة حيث �سمت 
ال�سفريات �سهدت  ن�سبة  اأن  % ، غري   21.7 بن�سبة  اأي  23 وزيرا،  اأ�سل  ن�ساء من  تركيبتها خم�ض 
تراجعا طفيفا لتبلغ اليوم 5 %. وت�سغل امراأة واحدة من�سب حمافظة )رام اهلل والبرية(، كما تراأ�ض 
الفل�سطينية يف  املراأة  الرغم من حت�سن و�سع  الفل�سطيني. وعلى  لالإح�ساء  املركزي  اجلهاز  امراأة 
النظام الق�سائي، مل تتجاوز م�ساركتها 13 % يف عام 2009 مع انخفا�ض املعدل يف قطاع غزة، وقد 
بلغت ن�سبة القا�سيات يف العام 2009، 11.7 % بينما بلغت ن�سبة وكيالت النيابة 5 %. وزادت ن�سبة 

املحاميات يف ال�سفة الغربية لت�سل، يف عام 2006، اإلى 17 % و16.3 % يف قطاع غزة. 
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اإن م�ساركة املراأة الفل�سطينية يف احلكومة والعمل الدبلوما�سي واملجال�ض الت�رسيعية والبلدية ال تكر�ض 
مبداأ امل�ساواة يف الفر�ض وال تتنا�سب مع حجم التواجد املاأمول للن�ساء يف �سلطتهن الوطنية. كما ال 
تعرب الن�سبة املئوية مل�ساركة املراأة يف مواقع �سنع القرار يف االأحزاب ال�سيا�سية الفل�سطينية عن امل�ساركة 
الف�سائل واالأحزاب  الفل�سطينية مبكرا يف  املراأة  اإلى تواجد  بالنظر  ال�سيا�سية للمراأة، وذلك  الفعلية 
با�ستثناء  االأحزاب،  هذه  يف  القرار  �سنع  مراكز  عن  م�ستبعدة  املراأة  بقيت  ذلك،  ورغم  ال�سيا�سية. 
حزب فدا الذي انتخب ال�سيدة زهرية كمال لتكون اأول امراأة اأمينة حزب يف فل�سطني. وتبقى ن�سبة 
الن�ساء يف املنا�سب العليا القريبة من �سنع القرار يف منظمة التحرير الفل�سطينية متدنية، بينما ترتفع 
م�ساركة املراأة يف املراكز االأقل اأهمية. فقد بلغت ن�سبة الن�ساء يف املجل�ض الوطني الفل�سطيني 7.5 % 
من اأ�سل 744 ع�سوا يف العام 1996، فيما ا�ستاأثرت اللجنة التنفيذية التي تعد االأهم يف اتخاذ القرار 

يف املنظمة ب16 ع�سوا من الرجال وال توجد اأية امراأة يف اللجنة املركزية لـ »فتح«. 

وبناء على التو�سيات ال�سادرة عن املوؤمتر العام حلركة فتح، اتخذ املجل�ض الثوري حلركة فتح القرار 
االأخري ب�ساأن متثيل املراأة بن�سبة ال تقل عن 20 % يف اأطر احلركة. وال تختلف م�ساركة الفتيات يف 
املجال�ض الطالبية كثريا عن معطيات االأحزاب رغم اأنها تعد ن�سبة مرتفعة اإلى حد ما وبلغت 24 %. 
وال تزال الطالبات ممثالت متثيال ناق�سا يف البع�ض من جمال�ض الطالب من بع�ض اجلامعات. ووفقا 
للمكتب املركزي لالإح�ساء، �سنة 2006، كانت ن�سبة الن�ساء يف بقية االأحزاب ال�سيا�سية، 10 % يف اللجنة 
املركزية للجبهة الوطنية و19.5 % يف اللجنة املركزية للجبهة الدميقراطية يف ال�صفة الغربية و16.5 
تتوفر  وال  )فدا(.  الفل�صطيني  الدميقراطي  لالحتاد  املركزية  اللجنة  % يف  غزة، و19  قطاع  % يف 

اإح�ساءات عن ن�سبة الن�ساء يف االأحزاب االإ�سالمية. 

4.3.2.1. لبنـــــــــان 

اأقر الد�ستور للمراأة اللبنانية يف العام 1952 حق االقرتاع كما اأقر لبنان احلقوق ال�سيا�سية كاملة للمراأة 
منذ العام 1953، اإال اأن و�سول الن�ساء اإلى املجل�ض النيابي يعتمد على الرجل )االأب، الزوج ن=را 
اإذا تعذر  اأن يرت�سحن  اأويحق لهن  الن�ساء ي�سلن  اأن  الطائفي مبا يف ذلك �سيا�سيا وهذا يعني  للنظام 
�سقف  هنالك  لالنتخابات،  والرت�سيح  الت�سويت  للن�ساء  يحق  وبينما  االأ�رسة(.  داخل  وجود رجل 
لتوظيف الن�ساء يف املكاتب العامة االنتخابية واملعينة. ومن اأجل معاجلة الن�سبة املنخف�سة ال�سرتاك 
الن�ساء يف ال�سيا�سة واحلكومة، نظم جمل�ض املراأة اللبناين موؤمتراً عام 1998، واقرتح مع منظمات ن�سائية 
اأخرى غري حكومية على احلكومة، اعتماد نظام احل�س�ض)الكوتا( ل�سمان متثيل مت�ساوي للن�ساء يف 
»بيجينغ«،  موؤمتر  لبنان يف  تعهد  بعد. ورغم  التو�سية  مبتابعة هذه  تقم احلكومة  االنتخابات. ومل 
املوؤمتر  مقررات  بتنفيذ  تعهد  مدنية،  وهيئات  العربية، حكومة  الوفود  اأكرب  من  وفده  كان  والذي 
واأبرزها الكوتا الن�سائية. ومل ي�سمل التعهد جمل�ض النواب، فح�سب، بل يف جماالت عديدة اأخرى، 
وحددت مدة التنفيذ بع�رس �سنوات. ومل يتغري منذ ذلك احلني الو�سع يف لبنان اإلى حني دعت »جلنة 

فوؤاد بطر�ض« باأن يتم تخ�سي�ض 30 % على االأقل للن�ساء يف لوائح الرت�سيح. 

ويف الواقع، يبقى و�سول املراأة اللبنانية اإلى اتخاذ القرار الوطني وم�ساركتها ال�سيا�سية �سعيفا ومل 
ي�سهد اأي حت�سن. فابتداًء من 1992، ومع اأول انتخابات برملانية بعد احلرب، تراوح وجود الن�ساء 
يف الربملان بني 2 و4 %. ويف �سنة 2005، و�سلت 6 ن�ساء من اأ�سل 128 برملاين اإلى قبة الربملان اأي 
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ما يعادل 4،7 %. وانخف�ست هذه الن�سبة اإلى 3،1 يف العام 2009. وبينما تفتخر احلكومة باإجراء 
»االنتخابات االأكرث دميقراطية«، �صنة 2009، مل تعرف هذه االنتخابات تر�سح اأكرث من 12 مقابل 

587 من الرجال. وُتظهر هذه االأرقام بو�سوح انخفا�ض ن�سبة م�ساركة الن�ساء.

ويف ال�سلطة التنفيذية، مت تعيني وزيرتني يف احلكومة الأول مرة يف العام 2004، اأي ما ن�سبته 6.67 % 
فقط من املنا�سب احلكومية من الدرجة االأولى. ويف �سنة 2007، مت تعيني قا�سية رئي�سة للمحكمة 
الع�سكرية. ومنذ ذلك احلني، بقي وجود املراأة يف احلكومات املتعاقبة رمزيا عرب حقيبة واحدة من 
اأ�سل 30 وزيرا، ثم عاد وارتفع بتعيني امراأتني يف من�سب وزيرة املالية ووزيرة الثقافة، �سنة 2009. 
وال يوجد يف حكومة ميقاتي 2011 اأية وزيرة ومل تعني اأية امراأة ملن�سب حمافظة وت�سغل �سيدتان 

فقط من�سب قائم مقام.

اأن  اإال  النقابات،  بع�ض  يف  ومرتفعة  عام  ب�سكل  �سئيلة  النقابي  العمل  يف  املراأة  م�ساركة  وتعترب 
 .2009 العام  للمحامني يف  نقيبة  امراأة  اأول  انتخاب  القيادية معدومًا رغم  الهيئات  وجودها يف 
ون�سجل غياب واملراأة عن الهيئات القيادية يف احتاد امل�سارف، غرفة التجارة وال�سناعة، وجمل�ض 
اإدارة جمعية ال�سناعيني وعن املكتب التنفيذي لالحتاد العمايل العام، مع امراأة واحدة يف جمل�سه 
التنفيذي. ومتثل املراأة اللبنانية اأقل من 20 % يف االأحزاب ال�سيا�سية من العدد االإجمايل لالأع�ساء، 

وال تتجاوز هذه الن�سبة 5 % يف املكاتب ال�سيا�سية ملعظم االأحزاب )�سليط 2010(.

ويف اخلال�سة، البد من االإ�سارة اإلى حماوالت حت�سني ن�سبة م�ساركة الن�ساء يف ال�سلطات املنتخبة 
عرب �سن قانون االنتخاب عقب االنتخابات البلدية يف اأيار من �سنة 2010 ومت اعتماد كوتا ن�سائية، 
اإال اأن هذا التعديل مل يتم اعتماده، واأتت نتائج االنتخابات االأخرية م�سابهة للو�سع الذي كان 
قائما. كما �سّمنت بع�ض املنظمات الن�سائية غري احلكومية يف اأجندتها طلبًا الإلغاء الكوتا/احل�س�ض 
الطائفية يف التمثيل ال�سيا�سي التي حتد من م�ساركة املراأة، واأ�سبحت هذه املبادرة تعرف من قبل 

اللبنانيني »اإلغاء الطائفية من ال�سيا�سة« لكنها مل تاأت اأكلها اإلى االآن. 

2. �ل�سيـــاق و�لجتـــــاهات: بني �ملــا�سي �لقريــب و�مل�ستقبــل غيـــر �لو��ســـــح

بذلت املراأة بفئاتها املختلفة جهدا كبريا وعملت طويال من اأجل حتقيق رغبتها يف ال�رساكة الكاملة 
يف م�سار التنمية يف بلدها، لكنها ما زالت تواجه عراقيل كبرية وينظر اإليها اليوم على اأنها خطرية 
التي  ال�سلبية  الثقايف واحلواجز االجتماعية  املوروث  العراقيل،  من جوانب عدة. ومن بني هذه 
منعت م�ساركتها كعن�رس فاعل يف التغيري. ي�ساف اإلى ذلك، املوارد االقت�سادية املحدودة و�سعف 
املرتبطة  احلواجز  عن  نتغا�صى  اأن  ميكن  وال  عموما.  م�صاركتها  ل�صالح  اال�صرتاتيجي  التخطيط 
من  الن�ساء  معظم  تق�سي  التي  واالإقليمي  الوطني  امل�ستويني  على  والرهانات  ال�سيا�سية  بامل�سالح 
املجال العام، بل وتوجه طاقاتهن يف املقام االأول اإلى االأدوار التقليدية، وهذا، يف اأح�سن االأحوال.

ولقد �ساهمت هذه احلواجز جمتمعة يف املزيد من تهمي�ض املراأة، بدال من معاجلة جذور امل�سكلة. 
كما اأنه مل يتم التعبري عن اأي �سمان للمراأة باأن التمكني وامل�ساواة �سوف يعنيان التمتع بحقوقها 
والواجبات  االأطفال  وتربية  االأمومة  باأدوار  وثيقا  ارتباطا  يرتبط  يزال  الذي ال  وحت�سني و�سعها 
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املنزلية املهيمنة باالأ�سا�ض اإن مل يكن ب�سكل ح�رسي. ومتثل بنية النوع االجتماعي والنظام االأبوي 
االإطار املنطقي الذي يحدد مكان الرجل ومكان املراأة يف االأ�رسة واملجتمع، ويحدد توزيع ال�سلطة 
يف الداخل واخلارج. وبالتايل، فاإنها تفرز عالقات غري متوازنة ومتتع باحلقوق غري عادال. اإال اأنه 
تفاقم  اأويف  للتغيري  االإيجابي  باملعنى  التاريخ  ال�سياق كما يظهره  التغيري اعتمادا على  من املمكن 

الو�سع يف االجتاه املعاك�ض كما هواحلال بالن�سبة اإلى التطورات الراهنة يف املنطقة.

ومن هدا املنطلق، ما زالت الن�ساء العربيات يكافحن من اأجل امل�ساركة والتحرر ومن اأجل عدم 
للتاريخ، ولكن كثريا  الب�سيط  املتفرج  اكتفني بدور  اأن  البلدان. ومل يح�سل  بع�ض  االنتكا�ض يف 
تركهن  مت  وحرياتهم،  الرجال  ظروف  حت�سنت  وبينما  الثوري  التغيري  يف  فاعال  عامال  مثلن  ما 
الثورة اجلزائرية  التحرير. ففي  قاتلن يف ثورات  اللواتي  تاريخية، حتى  على هام�ض كل مرحلة 
امل�سلحة من اأجل اإزالة جربوت اال�ستعمار الفرن�سي، والتي دامت من 1954 اإلى 1962، لعبت املراأة 
دورا اأ�سا�سيا ب�سفة مت�ساوية مع الرجل، مبا يف ذلك حمل ال�سالح ولكن، عند اال�ستقالل، وبعد 
132 �سنة من االحتالل، اأعيدت اإلى اأدوارها التقليدية يف احلياة اخلا�سة واإلى اأدوار هام�سية ومن 

الدرجة الثانية، يف احلياة العامة. 

ويف ال�سومال، حتررت الن�ساء وفقا ملعايري البلدان امل�سلمة قبل احلرب االأهلية. ولكن عند انطالقها 
)اأي احلرب االأهلية(، دفع بالن�ساء اإلى اكت�ساب عادات وممار�سات جديدة عليهن وتتمثل يف التخلي 
عن لبا�سهن العادي واالإحجام عن اخلروج ال�سيء الذي جعلهن يع�سن وراء نوع من ال�ستار)63( ومل 
تكن هذه املمار�سة من العادات ال�سومالية قبل احلرب االأهلية. ويحيل املثال ال�سومايل اإلى و�سعية 
انعدام االأمن الذي تفقد معه الن�ساء مكا�سبهن ويكن اأول املت�رسرين من الو�سع. وتطالعنا اململكة 
العربية ال�سعودية باأو�ساع اأخرى حيث ما زالت الن�ساء يتم�سكن بحقهن يف قيادة ال�سيارة بعد 
تعر�ص اأكرث من حماولة لالإجها�ص و�صجنت من ا�صتماتت يف حماولة ممار�صة هذا احلق ملا ميكن اأن 
يحقق لها من جتنب للمخاطر، حتى االأمنية منها. وهي و�سعية حتيل اإلى مفارقة اإذا ما علمنا اأن 

املراأة ال�سعودية ي�سمح لها بال�سياقة يف بع�ض املناطق. 

ويف م�رس، يبدواأن فر�ض الن�ساء قد تال�ست اأوال عند ت�سكيل جمل�ض احلكم لع�سكري املكون من 
18 ع�سوا، ذلك اأن ع�سوية املراأة فيه منعدمة. وال يختلف الو�سع يف ليبيا، حيث اكتفى املجل�ض 
الوطني االنتقايل بامراأة واحدة يف ع�سويته وكذلك فعلت حكومة اململكة املغربية اجلديدة رغم 

القانون االنتخابي ورغم ما ين�ض عليه الد�ستور يف اململكة. 

ويف اليمن، كانت تعبريات املراأة خالل ما �ُسمي الربيع العربي اأعمق واأكرث داللة مقارنة بالدول 
االأخرى ن�سبة اإلى و�سعهن قبل الثورة. ومن �سمن كل بلدان الثورات، يعترب اليمن البلد االأكرث 
حمافظة من حيث الفجوة بني اجلن�سني ومن املعروف اأن اأغلبية الن�ساء اليمنيات مل يكن يف طليعة 
اأخرى وعربن على موقفهن  العامة كما كن خالل املظاهرات، مما مثل يف حد ذاته ثورة  احلياة 
وروؤيتهن للم�صتقبل بو�صوح »االآن نحن هنا، ونحن لن نعود وال ميكن الأحد دفعنا اإلى الوراء«.

كيف ميكن اأن ي�صمن للمراأة العربية اأن التاريخ ل يهم�صها مرة اأخرى؟
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Purdah .63 -  مثل البردة أي الستارة أوالشاشة، وتستخدم أساسا في الهند للحفاظ على فصل النساء عن الرجال أوالغرباء



  II. �لإطــار �لقــانوين �لعـــام �لــذي يحــمي �حلقــوق �لإن�ســانيـة 
       مبـا يف ذلك �آليات �لتطبيـق وتغطية �حلياة �لعامة و�خلـا�سة

املجتمع  املنطقة ومنظمات  الن�سائية يف  اأنه، وبف�سل جهود احلركة  التاأكيد على  بداية من  بد  ال 
املدين، مت اإجناز �سل�سلة مت�سلة من املبادرات اجلديدة تتعلق بحقوق املراأة يف ف�ساء احلياة اخلا�سة 
وكمواطنة. وهي مبادرات حول موا�سيع كان �سانعوالقرار واملجتمع يعتربونها لفرتة طويلة من 
املحرمات، واأ�سبحت االآن مو�سوع حوار وتو�سيح واإ�سالح. ومن �سمن هذه املوا�سيع نذكر 
جوانب قانون االأ�رسة، مبا يف ذلك توزيع االأدوار وامل�سوؤوليات بني املراأة والرجل وق�سية العنف 
القائم على النوع االجتماعي والتحر�ض اجلن�سي على �سبيل املثال اأواحلق املت�ساوي ملنح اجلن�سية 

التي الزالت بع�ض البلدان تناق�ض فيه الأ�سباب �سيا�سية اأواقت�سادية اأ�سا�سا.

ولئن كانت ق�سية العنف �سد املراأة تعترب ح�سا�سة للغاية، فاإن االهتمام بها يف الدول العربية ارتفع 
ب�سفة ملحوظة لي�ض ب�سبب ارتفاع يف احلاالت اجلديدة، بقدر ما هونتيجة لرفع م�ستوى الوعي 
ومزيد من اإ�رساك جميع اجلهات الفاعلة املعنية واأ�سحاب امل�سلحة، مبا يف ذلك الهيئات احلكومية.

1. �ملكـــــا�ســــــــــب

1.1. علــى م�صتـــــوى املنطقــــــة ككــــــل

1.1.1. م�صـــاواة النــــــوع الجتمـــــــاعي فــــــي الد�صتـــــــور 

يف معظم بلدان)64( املنطقة، ين�ض الد�ستور على امل�ساواة بني املواطنني عامة اأوبني الرجل واملراأة 
)الدين،  االأخرى  العنا�رس  على  زيادة  اجلن�ض  اأ�سا�ض  على  التمييز  وعدم  امل�ساواة  اإلى  باالإ�سارة 
املواطنني، رجاال ون�ساء  امل�ساواة بني  اأجل تكري�ض مبداأ  اإ�سافية من  العرق...(. وُبذلت جهود 
ال�سيا�سية يف  امل�ساركة  امل�ساواة يف  اإ�سالحات ت�رسيعية الإدخال مبداأ  الوطنية ومتت  الد�ساتري  يف 
الد�ستور نف�سه اأوعرب قوانني انتخابية خا�سة. وبهذا اعرتفت بع�ض البلدان العربية باأن امل�ساركة 
اأكرث  التوازن الذي �سوف يعك�ض ب�سورة  القرار توفر  للن�ساء والرجال يف عملية �سنع  املت�ساوية 
ال�صليم. ومن  اأدائها  اأجل تعزيز الدميقراطية وتعزيز  دقة تكوين املجتمع، وهوما هومطلوب من 
اإدراج اجلزائر  املثال  �سبيل  بتعديل د�ساتريها )على  البلدان  الهدف، قامت هذه  اأجل حتقيق هذا 
التنا�سف يف  ملبداأ  وا�سح  اأوبت�سمني  ال�سيا�سية(  املراأة  مل�ساركة  مادة جديدة حمددة  د�ستورها  يف 
ن�ض الد�ستور، كما هواحلال بالن�سبة اإلى د�ستور اململكة املغربية اأوبن�ض قانون خا�ض لالنتخابات 
كما مت يف تون�ض )التنا�سف( ويف املغرب )توزيع الن�سب بني الالئحة الوطنية واللوائح املحلية 
اإيجابية  اإجراءات  البلدان من اتخذ  اأكرث حظوظ للمراأة( قبل االنتخابات االأخرية. ومن  الإعطاء 
لتعزيز حقوق املراأة يف احلياة ال�سيا�سية وتو�سيع فر�سها يف التمثيل يف املجال�ض املنتخبة )االأردن، 

العراق...(.
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64 -   مع العلم أن عدد منها ليس له دستورا وتطبق كل بلد معنية الشريعة اإلسالمية حسب تأويلها الخاص.
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2.1.1. التعديــــالت والإ�صالحــــــــــات 

تطلبت االإ�سالحات، التي متت يف بع�ض البلدان العربية، جهودا ووقتا من كل القوى احلية يف 
جلعل  الدويل  ال�سغط  بفعل  اأي�سا  ولكن  املدين،  املجتمع  منظمات  من  وبالذات  املعنية،  البلدان 
اإلى  اإ�سارة خمت�رسة  البلدان حترتم التزاماتها. ون�سوق هنا بع�ض الدول على �سبيل املثال فقط، مع 
االأ�رسة،  )قانون  املغرب  اخللع(،  طريق  عن  الطالق  يف  املراأة  )حق  م�رس  االإ�سالح:  مو�سوع 
والقانون اجلنائي فقط يف ما يخ�ض التحر�ض اجلن�سي، اإذ الزالت املادة التي جترب املغت�سب على 
اإلى حاالت  اأواالأخذ بعني االعتبار لرغبة ال�سحية قائمة مما يوؤدي  الزواج ب�سحيته دون معاقبته 
انتحار لعدم حتمل هذا العنف متعدد االأوجه واملرتكبني( والقانون املدين وكذلك القانون اخلا�ض 

باجلن�سية(، االأردن )الظروف املخففة يف قتل الن�ساء بحجة ال�رسف، وقانون اجلن�سية واخللع(. 

قدمه جمل�ض  الذي  الطاعة(  )بيت  الزوج«  بيت  »قانون  اإلغاء  ال�سابق  الرئي�ض  اليمن، طلب  ويف 
الوزراء والذي اأقره الربملان، وذلك لتعار�سه مع مبداأ حقوق االإن�سان وال�رسيعة االإ�سالمية يف نف�ض 
الوقت. فقانون بيت الطاعة يجرب املراأة على العي�ض على م�س�ض مع زوجها، رغم اأن » القراآن 
الكرمي اأمر امل�سلمني اإما اأن يعي�سوا حياة زوجية متناغمة ومتزنة اأويقطعوا العالقة الزوجية يف حال 
اأنه ال توجد حياة زوجية بالقوة، مما يعترب موؤ�رسا حقيقيا  الف�سل يف العي�ض يف وئام، وهذا يعني 

للت�سامح يف االإ�سالم » كما �رسحت نائبة برملانية �سابقة ومدافعة عن حقوق املراأة االإن�سانية.

ويف اجلزائر، مت تنظيم حوار وطني من قبل وزيرة �سوؤون املراأة من اأجل اإ�سالح قانون االأ�رسة مبرجع 
وال�سيا�ساتية  والت�رسيعية  القانونية  االإ�سالحات  يف  لل�رسوع   )2001 مار�ض   8( الرئي�ض  التزام  اإلى 
والتي مكنت املراأة من امل�ساركة يف عملية التنمية و�سمان امل�ساواة بني اجلن�سني مبا يف ذلك داخل 
واإجراء  القوانني  مراجعة   2003 عام  مت  كما  االأول.  ت�رسين  يف  وطنية  جلنة  تاأ�سي�ض  ومت  االأ�رسة. 
االإ�سالحات يف 2006-2005 )قانون االأ�رسة، املدين واجلنائي واجلن�سية( التي توجت �سنة 2011 
بقانون االنتخابات حول م�ساركة املراأة فيها وتخ�سي�ض احل�س�ض املتزايدة من 30 اإلى 50 % ح�سب 
النتائج  الناخبني يف كل م�ستوى، مبا يف ذلك اجلالية اجلزائرية يف اخلارج. ولقد برزت  جمموع 
امللمو�سة لهذه االإ�سالحات بنجاح 145 امراأة )من �سمن 462 نائب( يف النتائج الت�رسيعية االأخرية 
)10 ماي 2012( اأي ما ي�ساوي ن�سبة ، 88،31 % مما مكن اجلزائر من جتاوز املعدل العاملي مل�ساركة 
الرتتيب اجلزائري يف  اإيجابا على  النتائج  تنعك�ض هذه  %. و�سوف  املقدر ب22  ال�سيا�سية  املراأة 
التقارير الدولية اخلا�سة بالتنمية والنوع االجتماعي ) مثل برنامج االأمم املتحدة االإمنائي واملنتدى 

االقت�سادي العاملي(.

3.1.1. احلــــق املت�صـــــاوي يف اجلن�صيــــــــة 

اهتمام  اجلن�سية  قانون  �سملت  والتي  وم�رس  واجلزائر  املغرب  يف  االأخرية  االإ�سالحات  اأبرزت 
البلدان على تطبيق امل�ساواة واإن بتفاوت من بلد اإلى اآخر. وتعد اجلزائر البلد الوحيد الذي مل ي�سع 
اإ�صناد جن�صية االأم الأوالدها وزوجها ثم التحقت بها تون�ص التي عدلت  اأي �رسط حلق املراأة يف 

قانونها يف اأواخر 2010 باإلغاء ال�رسوط.



 )2012 )بداية  موؤخرا  جن�سيتها  منحت  املتحدة  العربية  االإمارات  دولة  اأن  اإلى  االإ�سارة  وجتدر 
اأبناء  جتني�ض  لقانون  تطبيق  اأول  يف  باأجانب،  املتزوجات  املواطنات  اأبناء  من  �سخ�سًا   1117 اإلى 
االإماراتيات، �رسط بلوغهم الثامنة ع�رسة. وذكرت وكالة االأنباء االإماراتية اأن رئي�ص الدولة ال�صيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان اأ�سدر “مرا�سيم احتادية مبنح اجلن�سية اإلى األف و117 من اأبناء املواطنات 
الذين ا�صتوفوا ال�رسوط الالزمة الكت�صابهم اجلن�صية”. وكانت االإمارات قررت منح اجلن�سية اإلى 
الثامنة ع�رسة. وت�صبح  اأبناء االإماراتيات من زيجات خمتلطة �صمن �رسوط منها بلوغ االأبناء �صن 
بذلك االإمارات اإحدى الدول العربية القليلة التي متنح جن�صيتها اإلى اأبناء املواطنات، واإن ب�رسط 
بلوغ االأبناء �سن الثامنة ع�رسة. ومل يعد يخفى على اأحد ما تعانيه االأمهات العربيات من عدم متتع 
اأبنائهن من احلقوق التي متنحها الدولة الأبنائها حاملي اجلن�سية كاحلق يف التعليم واحلق يف ال�سحة 

اأوال�سمان االجتماعي اأوالعمل الحقا....

4.1.1. امل�صــــاواة فــــي القوانـني الأخـــــــرى 

وتعتمد قوانني اأخرى اأي�سا مثل قانون التعليم والعمل وال�سحة واالنتخابات... مبداأ امل�ساواة بني 
جميع املواطنني مبا ي�سمن تكافوؤ الفر�ض يف التعليم والعمل واحلق يف امل�ساركة ال�سيا�سية، وجتديدا 
يف االنتخابات واحلق يف ال�سحة والرعاية االجتماعية وامللكية وراأ�ض املال، واحلق يف احل�سول 
التي متلكها هي واحلق يف العمل جلميع املواطنني)65(...  على االئتمان والت�رسف يف املمتلكات 
ومع بع�ض احلاالت اال�ستثنائية التي تربر بالتمييز االإيجابي يف حق املراأة اأواأنها متييزية �سد فئات 

معينة دون تربير ذلك وبالذات يف قانون العمل.

5.1.1. قوانيــــن الأحــــوال ال�صخ�صيــــة/الأ�صــــــرة

الرجال  العالقات بني  تنظم  التي  القوانني  التمييز يف  تقلي�ض  اأجل  املبادرات من  بع�ض  لقد متت 
والن�ساء داخل االأ�رسة، يف اإطار الزواج وغريه مع اأثر موؤكد على احلياة العامة، وبالذات بالن�سبة 
اإلى املراأة ومن حيث التنظيم واالإجراء القانوين. ويف حني اأن معظم الدول العربية لديها قوانني 
ولبنان  م�رس  منها  ا�ستثناء  ت�سكل  الدول  بع�ض  فاإن  للم�سلمني،  موحدة  �سخ�سية  اأحوال  تخ�ض 
وقطر والبحرين)66(. ورغم اجلهود املبذولة يف عدد من الدول )مثل االأردن وم�رس( التي اأدخلت 
تعديالت من اأجل تخفيف اأثر التمييز على م�ستوى الت�رسيعات وال�سيا�سات. وب�سفة عامة، تكر�ض 
قوانني االأحوال ال�سخ�سية يف الدول العربية مبداأ التمييز �سد املراأة الأن هذه املحاوالت مل ترتفع 
اإلى م�ستوى التعديالت التدريجية التي مت اإدخالها يف ت�رسيعات املغرب العربي، مثل قوانني االأ�رسة 
يف تون�ض واملغرب واجلزائر، مع تنوعات كل واحد دون امل�سا�ض بامل�ساواة وعدم التمييز داخل 

االأ�رسة. 

والدر�ض امل�ستمد من ت�رسيعات املغرب العربي هواأنه من املمكن تطوير قوانني عربية من �ساأنها 
احلفاظ على االأ�س�ض الدينية، وتبني تف�سريات من �ساأنها حتقيق قدر اأكرب من امل�ساواة بني الرجل 

واملراأة والق�ساء على هكذا ظلم تاريخي �سد املراأة يف العالقات االأ�رسية.
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65 -  لم تتم اإلشارة للمؤنث في كل الدساتير الوطنية
 The AHDR, UNDP 2009 66 - التقرير العربي للتنمية البشرية



6.1.1. العنـــــــف القـــــائم على النـــــوع الجتمـــــــاعي 

بالن�سبة اإلى القوانني التي تتطرق للعنف القائم على النوع االجتماعي، بداأ العمل يف اإقليم كرد�ستان 
وا�ست�سداره  �سياغته  على  دام   2007 �سنة  االأ�رسي  العنف  ملجابهة  قانون  م�سودة  بو�سع  العراق 
العمل 4 �سنوات. وبعد »مارطون« من االجتماعات والتداوالت والنقا�سات، متت امل�سادقة على 
القانون يف برملان كرد�ستان، وباأغلبية �ساحقة يف جل�سة 21/ حزيران/2011. ومن اأهم التعديالت 
اأنه  العنف االأ�رسي على  1( تعريف  اأجريت على بنود امل�رسوع االأ�صلي للقانون ميكن ذكر  التي 
كل فعل اأوقول اأوالتهديد به على اأ�سا�ض النوع االجتماعي يف اإطار العالقات االأ�رسية، 2( اإن�ساء 
حمكمة حتقيق خمت�سة بق�سايا العنف االأ�رسي، 3( تعديل م�ساألة حتديد درجة القرابة لت�سمل جمموعة 
قاطنني يف  يكونوا  اأن  �رسطا  ولي�ض  الرابعة  الدرجة  القرابة حلد  �سلة  ت�سملهم  الذين  االأ�سخا�ض 
نف�ض املنزل، و4( حتديد اأنواع العنف كاأمثلة ولي�ص كح�رس مثل ختان االإناث ومت اعتبارها كجرمية 

ونوع من اأنواع العنف االأ�رسي واعترب االنتحار اأي�سا كنتيجة للعنف االأ�رسي.

يف نف�ض ال�سنة، عر�ست احلكومة االحتادية العراقية عن طريق وزارة �سوؤون املراأة م�سودة �ستقدم 
احلكومة  يف  املختلفة  املعنية  الطاعات  قبل  من  وتنقيحها  درا�ستها  بعد  االحتادي  الربملان  ملوافقة 

وال�رسكاء االآخرين من املجتمع املدين.

التي �سنت يف  ويف معظم احلاالت، يتم تناول ق�سية ختان االإناث على وجه التحديد يف القوانني 
البلدان مثل جيبوتي وم�رس وال�سودان. ولقد �سنت احلكومات اأي�سا اأواأنها عززت الت�رسيعات القطرية 
ملعاقبة املجرمني ودعم الن�ساء اللواتي يتعر�سن للعنف. كما �سنت بع�ض الدول قوانني تتعلق بالتحر�ض 
اجلن�سي )اجلزائر، املغرب، تون�ض، االأردن وم�رس( والعنف املنزيل الذي يتم التطرق اإليه وتعريفة من 
منظور النوع االجتماعي )مثل االأردن وقريبا لبنان(. ولقد اأ�سبح االجتار بالب�رس اآفة تواجهها بع�ض 
البلدان يف املنطقة وعددها قليل مع حماوالت ملعاجلتها. وعلى �سبيل املثال، وقعت و�سادقت اجلزائر 
وطنية  هيئة  املتحدة  العربية  االإمارات  واأن�ساأت  بالب�رس  االجتار  ملكافحة  املتحدة  االأمم  اتفاقية  على 
للتعامل مع هذه امل�سكلة. وحتاول دول اأخرى مثل الكويت ولبنان واالأردن، الت�سدي له مع دعم من 
وكاالت االأمم املتحدة )مثل منظمة العمل الدولية ومنظمة االأمم املتحدة للمراأة( عن طريق تطوير 

م�ساريع قوانني اأواإجراءات حامية حلقوق اليد العاملة الن�سائية االأجنبية و/اأوبرامج توعية.

2.1. حتليــــل الق�صــــايا القـــانونية والت�رشيعيـــة يف البلدان املعنيـــــة بالدرا�صـــــــة

1.2.1. م�صـــــاواة النــــــوع الجتمــــاعي يف الد�صتـــــــــور

ال يت�سّمن الد�ستور يف البالد املعنية بالدرا�سة )االأردن لعام 1952 وتعديالته، تون�ض/57 ل�سنة 1959 
االأ�سا�سي  والقانون  املتتالية  وتعديالته  لبنان/1926   ،2011 �سنة  تعليقه  حد  اإلى  املتتالية  وتعديالته 
الفل�سطيني املعدل ل�سنة 2003( اأي ن�ض متييزي وا�سح �سد حق املراأة. وتكفل الد�ساتري امل�ساواة 
يف احلقوق والواجبات بني املواطنني، بل اإنها تكر�ض مبداأ امل�ساواة جلميع املواطنني اأمام القانون، 
ويكفل لهم جملة من احلريات االأ�سا�سية، كامل�ساركة ال�سيا�سية واحلرية ال�سخ�سية وامل�ساواة يف 

فر�ض العمل يف الوظائف العامة وحريات وواجبات اأخرى... 
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مادته  يف  بو�سوح   2011 لعام  املعدل   1952 لعام  االأردين  الد�ستور  ن�ض  لئن  ال�سدد،  هذا  ويف 
بينهم يف احلقوق والواجبات واإن اختلفوا يف  القانون �سواء ال متييز  اأمام  ال�ساد�سة، »االأردنيون 
العرق اأواللغة اأوالدين«، اإال اأن الدعوات اإلى التن�سي�ض �رساحة على عدم جواز التمييز على اأ�سا�ض 

اجلن�ض مل توؤخذ بعني االعتبار يف تعديل �سنة 2011.

ومنذ و�سع الد�ستور التون�سي مبقت�سى القانون عدد 57 املوؤرخ يف غرة جوان 1959 مت التن�سي�ض 
�رساحة على مبداأ هام وهواأن كل املواطنني مت�ساوون يف احلقوق والواجبات. وقد انعك�ض االإقرار 
اأوالعامة.  امليادين االأخرى �سواء اخلا�سة  تنظم �ستى  التي  القوانني  بامل�ساواة على خمتلف  ال�رسيح 
تعزيز  يخ�ض  ما  الد�ستور يف  مبادئ  اأهم  ما جاء يف  تكري�ض  على  القوانني يف جمملها  حافظت 
وحماية امل�ساواة بني اجلن�سني، ومنها حماية احلريات العامة مبا فيها حرية التعبري والتنقل... كما 
التون�سي  الد�ستور  تعليق تطبيق  الثورة، مت  5 و6 و7 و8 و9 و10 و14. وبعد  بالف�سول  جاء ذلك 
يف اأعقاب)67(، واعتربت املرحلة انتقالية )68( بالن�سبة اإلى املوؤ�س�سات وبناء نظام جمهوري جديد. 
وعلى هذا االأ�سا�ض، مت انتخاب املجل�ض التاأ�سي�سي بتاريخ 23 اأكتوبر 2011 وتتمثل مهمته االأ�سا�سية 
اإلى ت�سكيل  اأن تف�سي  �ساأنها  انتخابات من  التون�سية وتنظيم  للدولة  الد�ستور اجلديد  يف �سياغة 

ال�سلطتني الت�رسيعية والتنفيذية )69(. 

وجاء القانون الأ�صا�صي الفل�صطيني املعدل ل�سنة 2003 يف الف�سل االأول منه ليقر احلقوق واحلريات 
العامة، كما اأنه ر�سم حدودها ومالحمها. واأخذ هذا القانون مببداأ امل�ساواة بني اجلن�سني ب�سكل اأكرث 
جدية ممن �سبقه من القوانني التي �سنها امل�رسعون يف ظل االأنظمة ال�سيا�سية والقانونية املختلفة التي 
تعاقبت على حكم فل�سطني. ويعد القانون االأ�سا�سي الفل�سطيني الوحيد من �سمن د�ساتري البلدان 
املعنية بالدرا�سة واأخرى من املنطقة، الذي ُيحظر بو�سوح التمييز بني الرجل واملراأة اأمام القانون 
والق�ساء كما جاء يف املادة )9( والتي تن�ض : »الفل�سطينيون اأمام القانون والق�ساء �سواء ال متييز 

بينهم ب�سبب العرق اأواجلن�ض اأواللون اأوالدين اأوالراأي ال�سيا�سي اأواالإعاقة«.

وتن�ض املادة )7( من الد�ستور اللبناين، ال�سادر عام 1926 وتعديالته ، على اأن » كل اللبنانيني �سواء 
لدى القانون، وهم يتمّتعون بال�سواء باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ويتحملون الفرائ�ض والواجبات 
العامة دون ما فرق بينهم«. كما اأن لكل لبناين، بح�سب املادة )12(، »احلق يف تويّل الوظائف 
ين�ص  التي  ال�رسوط  اإال من حيث اال�صتحقاق واجلدارة ح�صب  العامة ال ميزة الأحد على االآخر 
عليها القانون«. كما يكر�ض للمواطنني جملة من احلريات االأ�سا�سية كامل�ساركة ال�سيا�سة احلرية 
ال�سخ�سية، امل�ساواة يف فر�ض العمل يف الوظائف العامة وحريات وواجبات اأخرى... وجاء يف 
الن�ض الذي اأ�سيف اإلى الفقرة )ب( من مقدمة الد�ستور يف العام 1990 )القانون الد�ستوري رقم 
18 تاريخ 21/9/1990، الذي اعتمد وفقا لوثيقة الوفاق الوطني اأواتفاق الطائف( باأن »لبنان... 
ع�سوموؤ�س�ض وعامل يف منظمة االأمم املتحدة وملتزم مبواثيقها واالإعالن العاملي حلقوق االإن�سان. 
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67 -   قرر رئيس الجمهورية المؤقت تعيين حكومة مؤقتة إلدارة البالد كما تقرر تعليق العمل بالدستور وحل المؤسسات الدستورية األساسية والمتمثلة خاصة 
        في مجلس النواب ومجلس المستشارين وذلك بمقتضى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط 

        العمومية
68 -  وهي الفترة التي أجريت فيها الدراسة )2011-2012(

69 -  وفي الوقت الذي ينتهي تحرير هذا التقرير)05/2012( التقرير ال توجد مؤشرات دقيقة عن المدة والتاريخ اللذان سوف يتم إثرهما كتابة الدستور 
        الجديد واعتماده



الد�ستوري  فاملجل�ض  ا�ستثناء«.  دون  واملجاالت  احلقول  جميع  يف  املبادئ  هذه  الدولة  وجت�ّسد 
على  القوانني،  د�ستورية  مراقبة  جمال  يف  اتخذها  التي  االأولى  القرارات  ومنذ  حر�ض،  اللبناين 
اال�ستناد اإلى مقدمة الد�ستور واإلى املبادئ الد�ستورية العامة، واالإعالن الذي اأكد باأن املقدمة اأعاله 
واأن »املواثيق  الد�ستور«،  قيمة د�ستورية موازية الأحكام  الد�ستور ولها  يتجزاأ من  ال  هي »جزءاً 
يتجزاأ  ال  جزءاً  املقدمة...  هذه  مع  توؤلف  الد�ستور  مقدمة  يف  �رساحة  عليها  املعطوف  الدولية 

وتتمّتع معًا بالقوة الد�ستورية« 

2.2.1. احلـــــــق املت�صــــــاوي فــــــي اجلن�صيــــــة ومنحهـــــــا

نظم القانون عملية منح اجلن�سية ملواطني االأردن، حيث ق�ست املادة )9( اأن »اأوالد االأردين اأردنيون 
اأينما ولدوا«. ومبقت�سى املادة )8(، يحق لالأجنبية التي تتزوج اأردنيًا احل�سول على اجلن�سية االأردنية 
اإذا اأعلنت عن رغبتها خطيًا وذلك اإذا انق�سى على زواجها 1( مدة ثالث �سنوات وكانت حتمل 
باأنه  2( مدة خم�ض �سنوات وكانت حتمل جن�سية غري عربية. وق�ست املادة )11(  جن�سية عربية 
اإذا تزوجت اأرملة اأوامراأة مطلقة اأجنبية باأردين، فاإن اأوالدها املولودين قبل الزواج ال يكت�سبون 
اجلن�سية االأردنية. كما قرر القانون باأن للمراأة االأردنية التي تتزوج من غري اأردين وح�سلت على 
جن�سية زوجها االحتفاظ بجن�سيتها االأردنية اإال اإذا تخلت عنها، ويحق لها العودة اإلى جن�سيتها 
االأردنية بطلب تقدمه. واإذا انق�ست احلياة الزوجية الأي �سبب من االأ�سباب، وفقًا الأحكام هذا 
القانون الذي ين�ض اأن للمراأة االأردنية التي جتن�ض زوجها اأويتجن�ض بجن�سية دولة اأخرى ب�سبب 
من   )3( للمادة  وا�ستناداً  اآخر،  جانب  من  االأردنية.  بجن�سيتها  حمتفظة  تبقى  اأن  خا�سة  ظروف 
القانون، يعترب اأردين اجلن�سية من ولد يف اململكة االأردنية الها�سمية من اأم حتمل اجلن�سية االأردنية 
واأب جمهول اجلن�سية، اأوال جن�سية له اأومل تثبت ن�سبته اإلى اأبيه قانونًا. كما يعد اأردين اجلن�سية من 
فيها ما مل يثبت العك�ض. ويت�سح من  ولد من والدين جمهولني ويعترب اللقيط يف اململكة مولوداً 
ذلك، اأنه يف غري هذه احلالة، ووفقًا الأحكام القانون، ال مينح اأوالد االأردنية حق التجن�ص باجلن�صية 
االأردنية، مما يقت�سي مع ذلك اإجراء التعديل الالزم مبا ي�سمن حق منح اأوالد االأردنية املتزوجة من 
اأجنبي اجلن�سية االأردنية، اأوالتمتع مبكت�سبات اجلن�سية من حقوق مدنية واقت�سادية. وهوما ين�سجم 
املراأة،  التمييز �سد  اأ�سكال  الق�ساء على كافة  اتفاقية  الدولية، مبا يف ذلك  اأحكام االتفاقيات  مع 
والنظر يف رفع التحفظ على الفقرة )2( من املادة )9( واخلا�سة مبنح املراأة حقًا م�ساويًا حلق الرجل 

فيما يتعلق بجن�سية اأطفالها.

وعرفت تون�ض �سدور اأول جملة للجن�سية يف تون�ض مبوجب مر�سوم باي ل26 يناير1956. وعرفت 
املجلة تعديالت كثرية منها تعديالت �سنة 1963 و2002. و�سمل تعديل قانون االأحوال ال�سخ�سية، 
1993 م�ساألة اجلن�سية ومنحت املراأة مبوجبه احلق يف نقل ا�سمها وجن�سيتها الأوالدها ب�سفة  �سنة 
مت�صاوية مع زوجها - حتى لوتزوجت من اأجنبي - �رسيطة موافقة والدهم، مع العلم اأن اأي �رسط 
يبطل مبداأ امل�ساواة. كما كر�ست جملة اجلن�سية)70( يف �سيغتها ال�سابقة ل�سنة 1993 التمييز بني االأبوين 
يف نقل جن�سيتهما اإلى اأبنائهما، اإذ تعطى االأولية يف ذلك اإلى االأب ثم تولّى امل�رّسع يف مرحلة 
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70 - صدرت هذه المجلة بمقتضى المرسوم عدد 6 لسنة 1963 المؤرخ 28 فبراير 1963 المتعلق بإعادة تنظيم مجلة الجنسية التونسية والذي تمت 
       المصادقة عليه بمقتضى القانون عدد 7 لسنة 1963 المؤرخ في 22 فريل 1963



اأولى تنقيح الف�سل 12 من جملة اجلن�سية لين�ّض على اإمكانية متّتع االبن بجن�سية اأمه التون�سية حتى واإن 
كان مولودا خارج البالد التون�صية، �رسط اأن يطالب بهذه ال�صفة مبقت�صى ت�رسيح خالل العام ال�صابق 
لبلوغ �صّن الر�صد. واإذا كان �صّنه دون التا�صعة ع�رسة ، فاإنه ميكنه احل�صول على اجلن�صية التون�صية مبجّرد 
ت�رسيح م�صرتك ي�صدر عن اأبويه معا. وا�صرتاط امل�رّسع ت�رسيحا م�صرتكا حال يف بع�ص احلاالت دون 
اأهليته قانونا. ولتفادي  اأوانعدام  اأوفقدانه  اكت�ساب االبن اجلن�سية التون�سية، خا�سة عند وفاة االأب 
مثل هذه الو�سعيات، تدخل امل�رّسع مبقت�سى القانون عدد 4 ل�سنة 2002 املوؤرخ يف 21 جانفي 2002 
لينّقح الف�سل 12 بالكيفية التي ت�سمح باالكتفاء بت�رسيح االأم وحدها يف �سورة وفاة االأب اأوفقدانه 
االأخرى  احلاالت  بع�ض  يف  تطبيقية  �سعوبات   12 الف�سل  اجراءات  وواجهت  اأوانعدامها.  اأهليته 
يحرم فيها الطفل املولود باخلارج من اأم تون�سية واأب اأجنبي من اكت�ساب اجلن�سية التون�سية، اإذا كان 
الوالدان على قيد احلياة، وهما يف حالة فراق مبوجب الطالق. ومي�صي من ال�صعب ت�صور �صدور 
ت�رسيح م�سرتك منهما، وكذلك االأمر يف �سورة وفاة االأم اأوفقدانها اأوانعدام اأهليتها... ويف 2010، 
والإزالة هذه التعقيدات و�سمان توافق الت�رسيعات الوطنية مع االتفاقيات الدولية، مت تدخل امل�رسع 
اجلن�سية  جملة  من   6 املادة  ويعدل   12 الف�سل  ليلغي    )71(2010 دي�سمرب   1 يف  املوؤرخ  القانون  مبقت�سى 
بغ�ض  للطفل،  التون�سية  اجلن�سية  نقل  واملراأة يف  الرجل  بني  الكاملة  امل�ساواة  مبداأ  مكر�سا  التون�سية 
اأوعمر الطفل )�سن الر�سد املدين كان �رسطا يف  اأوموافقته  النظر عن مكان الوالدة وجن�سية الزوج 
الن�ض املذكور اأعاله(. ولئن عدلت تون�ض قانونها لي�سبح مبنيا كليا على امل�ساواة بني الرجال والن�ساء 
يف منح جن�صيتهم الأطفالهم دون متييز، الزال منح اجلن�صية للزوج يخ�صع لالإقامة يف تون�ص ك�رسط.

االأب  اجلن�سية تورث من  اأن   15 النقطة رقم  منه يف  الأولى  املادة  تن�ض  اللبنانية،  املواطنة  قانون  ويف 
للن�سب  االأولية  املواطنة  قوانني  ُتعطي  وبذلك  اللبنانية  االأرا�سي  يف  الوالدة  طريق  عن  اأوُتكت�سب 
االأبوي، بحيث ال ميكن للمراأة اللبنانية التي تتزوج باأجنبي نقل مواطنتها اإلى زوجها اأواإلى اأطفال 
ذلك الزواج. يف نف�ض الظرف، يتمتع الرجل اللبناين بهذين احلقني، وال اأن ت�ستطيع املراأة نقل املواطنة 
اإلى اأوالدها اإال فقط يف حالة موت زوجها اأواإذا كان الطفل جمهول االأب اأوال جن�سية له. وهوما 
يوؤثر �سلبا على �سحة املراأة النف�سية وتوازنها ورفاهيتها، خا�سة يف حاالت الطالق اأوالرتمل. كما 
يوؤثر على حق االأوالد، ذكورا واإناثا، يف العمل، واالمتالك، واحل�سول على دعم/موارد احلكومة. 
للفل�سطينيني  حلما  ي�سكل  الوطنية  اجلن�سية  يف  احلق  يزال  فال  الفل�صطيني،  القانون  خ�سو�ض  ويف 

والفل�سطينيات كجزء ال يتجزاأ من الكفاح من اأجل احلق يف االأر�ض والهوية الوطنية والدولة.

3.2.1. امل�صاواة يف القوانني الأخرى

1.3.2.1. الهويـــة املدنيــــــة وامل�صوؤوليـــــة الأ�رشيــــــــــة

يهتم هذا اجلزء بالتنظيم القانوين للحياة العامة وي�سم حتليال لبع�ض االأطر واالإجراءات التي تخ�ض 
املراأة والرجل يف العديد من حقوقهما املدنية وال�سيا�سية، مع ما يرتتب عن ذلك من حقوق اأخرى 
كاحلق يف التنقل بحرية اأوحتى تلك احلقوق املت�سلة باالأدوار والواجبات التي عادة توزع ح�سب 
بناء النوع االجتماعي والتي قد يحددها اأويغريها القانون يف بع�ض احلاالت اال�ستثنائية وت�سبح 

املراأة م�سوؤولة عن اأ�رستها. 
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االنتخاب  يف  احلق  وحتديدا  وال�سيا�سية  العامة  احلياة  يف  امل�ساركة  اإلى  اجلزء  هذا  �سيتطرق  كما 
والرت�صح وطنيا وحمليا. و�صوف يتم الرتكيز على البلدان التي تعترب - اأوكانت- هذه احلقوق ق�صايا 

حتتاج اإلى معاجلة/تعديل من اأجل اإزالة التمييز وحتقيق امل�ساواة. 

ومبقت�سى اأحكام القانون االأردين اخلا�ض باجلوازات ال�سفر رقم ) 5 ( للعام 2003، مت اإلغاء ا�صرتاط 
اأوالزوج للح�سول على جواز ال�سفر، كما كان من�سو�سا  ح�سول املراأة على موافقة ويل االأمر 
الداخلية  ب�سالحية وزير  القانون  ق�سى  1996. كما  ل�سنة  امللغى  ال�سفر  قانون جوازات  عليه يف 
على خم�ض  تزيد  ال  ملدة  عادي  �سفر  اإ�سدار جواز  الوزراء  رئي�ض  ومبوافقة  اإن�سانية  يف حاالت 
اأوتخليها  االأردنية  اجلن�سية  اأوفقده  االأب  وفاة  االأردنية. ويف حالة  الأبناء  للتجديد  قابلة  �سنوات 
املادة )57( من  الزوجة– مبقت�سى  االأردنية -  ُتعترب  اململكة،  تغيبه عن  اأويف حال  اأوفقدانه  عنها 
قانون االأحوال املدنية رقم ) 9 ( ل�سنة 2001،– رب االأ�رسة. واإذا كان له اأكرث من زوجة، ي�ست�سدر 
لكل زوجة مع اأوالدها دفرت عائلة بقيد مدين. كما يحق للمراأة االأردنية مبوجب املادة )58(، �سواء 
اأكانت مطلقة اأواأرملة اأومتزوجة من اأجنبي، احل�سول على دفرت عائلة م�ستقل مبوجب قيد مدين 
منف�سل اإذا رغبت بذلك. وتعني اإ�سافة كل هذه االأحكام اإقرار احلقوق االإن�سانية للمراأة مبا يتفق 

مع االتفاقيات الدولية.

مبجّرد  والدها  بن�سب  التمتع  يف  احلق  الطفل  مثل  للطفلة  القانون  ي�سمن  التون�سية،  احلالة  ويف 
68 من  الف�سل  اأوخارجها، مبقت�سى  اإطار عالقة زوجية  والدتها وذلك �سواء كانت والدتها يف 
جملة االأحوال ال�سخ�سية، والقانون املتعلق باإ�سناد لقب عائلي لالأطفال املهملني وجمهويل الن�سب 
ال�سادر يف 28 اأكتوبر 1998. ومّت تنقيح هذا القانون �سنة 2004 ليمكن االأم من اإ�سناد لقبها البنها 
جمهول الن�سب وطلب اإجراء حتليل جيني الإثبات االأبّوة. اأ�سف اإلى ذلك، احلق يف الرعاية ال�سحية 
العالج. وي�صمل ذلك احلق  بلوغه، وكذلك مبرافق  باأعلى م�صتوى �صحي ميكن  بالتمتع  وذلك 

اأي�سا احلماية من �سوء التغذية )املادة 24 من اتفاقية حقوق الطفل(.

كما حتدد هوية املراأة –والرجل- يف تون�ص، منذ 3 اأغ�سط�ض �سنة 1956، مبرجع اإلى الف�سل 7 من 
جملة االلتزامات والعقود، عندما ن�ض على اأن »كل اإن�سان، ذكرا كان اأواأنثى جتاوز عمره ع�رسين 
بنف�ض  الواردة  القانونية  االأحكام  بع�ض  وكانت  القانون«.  هذا  مبقت�سى  ر�سيدا  يعترب  كاملة  �سنة 
املجلة تقت�سي اأنه »لي�ض للزوجة اأن توؤجر نف�سها للخدمة اأوالر�ساع اإال بر�ساء زوجها واإال فله 
ف�سخ االإجارة« اأواأن »...الزوجة ال تتجاوز كفالتها ثلث مالها اإاّل اإذا اأذن زوجها يف االأكرث واإذنه 
ال يعّد كفالة منه اإال اإذا �رّسح بذلك...«. ومّت اإلغاء هاتني املادتني مبوجب القانون عدد 17 ل�سنة 
2000 املوؤرخ يف 7 فيفري 2000، كما مّت تكري�ض مبداأ امل�ساواة بني املراأة والرجل من خالل تنقيح 
الف�سل 1138 يف 9 اأوت 2005 الذي كان يفرد الرجل باأحكام خا�سة اإذا كان وكيال عن زوجته 

اأوعن اأخته اأوعن اأحد اأفراد عائلته. 

و�سمل التنقيح كذلك الف�سل 1158 الذي كان يت�سمن اأحكاما تتعلق بانف�ساخ وكالة الزوج عن 
زوجته بالطالق لي�سبح يف �سيغته اجلديدة مكر�سا للم�ساواة بني الزوجني وذلك بانتهاء الوكالة 
امل�سندة الأحد الزوجني اإلى االآخر بالطالق. وانطالقا من ذلك التعديل، اأ�سبحت اأهلية املراأة كاملة، 
وال تختلف من هذه الناحية عن الرجل. واأ�سبح باإمكانها اإبرام جميع اأنواع العقود والت�رسفات 
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القانونية واالإدالء ب�سهادتها اأمام املحاكم دون فرق بينها وبني الرجل والتقا�سي وا�ستخراج جميع 
ما حتتاجه من وثائق اأمام خمتلف الهياكل واملوؤ�س�سات، بداية من بلوغـها �سّن الر�سد.

2.3.2.1. املواطنـــــــة وامل�صــــــاركة ال�صيـــــــا�صيــــــــة

)االأردن،  بالدرا�سة  املعنية  البلدان  يف  يوجد  ال  وقوانينها،  روؤيتها  تطور  وبف�سل  ا�ستقاللها  منذ 
تون�ض، فل�سطني ولبنان(، بداية من الد�ستور، اأحكام قانونية متييزية متنع م�ساركة املراأة ال�سيا�سية يف 
االأحزاب ال�سيا�سية ويف املوؤ�س�سات املنتخبة على امل�ستوى املحلي اأوالوطني اأواملوؤ�س�سات التنفيذية 
ب�سفة مت�ساوية مع الرجل. ويختلف الو�سع من بلد اإلى اآخر من حيث ال�سياق اأواالأطر القانونية 
اأواالإجراءات اخلا�سة اأواملمار�سات. وهي كلها عنا�رس متداخلة اأدت اإلى م�ساركة متوا�سعة للن�ساء 

وفجوات بينهن وبني الرجال وبني الن�ساء والن�ساء وبني البلدان نف�سها. 

ففي االأردن، اأعطى قانون االأحزاب رقم )32( ل�سنة 1992 وتعديالته للمراأة كامل حقوق الع�سوية 
يف االأحزاب واعتربها �رسيكة للرجل يف العمل احلزبي، اإال اأن م�ساركة املراأة ال تزال متدنية يف 
ال�سائدة، ف�ساًل عن  الثقافة املجتمعية  ال  املتدنية  امل�ساركة  اأ�سباب هذه  هذا املجال. ومن �سمن 
اأجندات التي توؤدي اإلى اإق�ساء املراأة ، ف�سال على اأن التوقعات امل�سبقة واملتعلقة باأدوار اجلن�سني 

يف االأحزاب، تكون عائقًا اأمام و�سول املراأة اإلى االأحزاب ال�سيا�سية. 

وح�سلت املراأة الأردنية على حق االنتخاب والرت�سيح ملجل�ض النواب مبقت�سى قانون االنتخاب لعام 
1974. واإذ كان قانون االنتخاب ال�سابق مقت�رساً على الذكور دون االإناث، لذلك مت اال�ستعا�سة 
عن كلمة ذكر الواردة يف الفقرة )اأ( من املادة الثانية من القانون بكلمة )ذكراً كان اأم اأنثى( بن�ض 

�رسيح مبوجب القانون رقم )8( ل�سنة 1974،لكن هذا احلق مل ميار�ص حتى عام 1989)72(. 

ل�سنة   )17( رقم  املعدل  النظام  مبوجب   ،2001 ل�سنة  االنتخاب  قانون  تعديل  مت   ،2003 عام  ويف 
وفقًا  االنتخابية  للدوائر  املخ�س�سة  النيابية  املقاعد  عدد  جمموعة  اإلى  مقاعد  �ستة  الإ�سافة   ،2003
الأحكام هذا القانون، وذلك كمرحلة انتقالية لتمكني املراأة من خو�ض االنتخابات والو�سول اإلى 
ال�صلطة الت�رسيعية مما ميكنها من امل�صاركة يف �صنع القرار. بعد ذلك، مت تعديل قانون االنتخاب 
اأ�سا�ض ن�سبة عدد  2010، ليتم م�ساعفة )12(، وذلك على  النواب املوؤقت رقم )9( ل�سنة  ملجل�ض 
االأ�سوات التي نالتها كل مر�سحة من جمموع اأ�سوات املقرتعني من الدائرة الفرعية التي تر�سحت 
فيها. وبذلك، وباملقارنة بني هذه الن�سب، يعتربن فائزات بهذه املقاعد املر�سحات اللواتي ح�سلن 
على اأعلى الن�سب يف جميع الدوائر الفرعية. وال يجوز اأن يزيد مبقت�سى اأحكام هذه املادة عدد 
االنتخابية  البادية  دوائر  من  دائرة  اأي  للن�ساء يف كل حمافظة، ويف  املخ�س�سة  باملقاعد  الفائزات 
املغلقة على فائزة واحدة. ويف هذا االإطار، رفعت اللجنة الوطنية االأردنية ل�سوؤون املراأة الئحة 
مطالب اإلى جمل�ض االأمة، تطالب فيها باأن ي�سكل عدد املقاعد النيابية املخت�سة للن�ساء ن�سبة ال تقل 
اإلى  اأنحاء اململكة ولتحقيق مبداأ التوازن بني اجلن�سني، باالإ�سافة  % ل�سمان متثيل جميع   20 عن 

تعديل طريق احت�ساب االأ�سوات.
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72 -  وتمكنت سيدة واحدة من الوصول إلى المجلس عام 1993، وفازت سيدة أخرى في انتخابات 2001.



وعرف قانون البلديات منذ �سنة 1955 عدة مراجعات وتعديالت) 1982، 1994، 1995، °2003( لين�ض 
»يخ�س�ض  اأنه  على  ب،  فقرة   –  9 املادة  يف   2007 ل�سنة   )14( رقم  القانون  اأي  له،  ن�سخة  اآخر  يف 
للمر�سحات لع�سوية املجل�ض البلدي ن�سبة ال تقل عن )20 %( من عدد اأع�ساء املجل�ض الإ�سغالها من 
اللواتي ح�سلن على اأعلى االأ�سوات. واإذا مل يتقدم العدد املطلوب من املر�سحات اأومل يتوافر العدد 
الذي ي�ساوي هذه الن�سبة من عدد اأع�ساء املجل�ض الإ�سغالها، فيتم التعيني بقرار من جمل�ض الوزراء بناء 
يتعلق  فيما  الكربى  اأمانة عمان  الن�ض على  الن�سبة. ويطبق هذا  الوزير يف حدود هذه  تن�سيب  على 
وكذلك  القانون  مبوجب  حمددا  الن�سائية  الكوتا  مقاعد  عدد  اأ�سبح  وبذلك  املنتخبني«.  باالأع�ساء 
املقاعد  بلغ عدد  الظروف. وقد  %( يف كل  الكوتا عن )20  ن�سبة  العملية، وبحيث ال تقل  ترجمته 
 )929( اأ�سل  من  البلدية  املجال�ض  �سمن  مقعداً   )211( بني  تتوزع  مقعداً،   )218( للن�ساء  املحجوزة 
مقعداً، و)7( مقاعد �سمن جمل�ض اأمانة عمان الكربى. اأما على �سعيد الرت�سيحات الن�سائية، فقد بلغ 

عددها )380( امراأة، اأي ما يعادل )18.4 %( من جمموع الرت�سيحات البالغ عددها )2070(.

ويف ظل التغيريات التي عرفتها تون�ص وما ترتب عن ذلك من �رسورة بناء موؤ�ص�صات دميقراطية 
 10 35 من  اإطارها، ُو�صع القانون االنتخابي اجلديد )املر�صوم الت�رسيعي رقم  اإق�صاء ميار�ص يف  ال 
يف  التنا�سف  وحتقيق  املراأة  متثيل  تعزيز  اإلى  تهدف  خا�سة  اأحكاما  تون�ض،  و�سنت  مايو2011(. 
املجل�ض الوطني التاأ�سي�سي اإذ تن�ض املادة 16 »... مبداأ امل�ساواة بني الرجل واملراأة برتتيب املر�سحني/

املراأة  انتخاب  32 ت�ساعد على  املادة  بالتناوب بني رجل وامراأة«. وميكن اعتبار  ات على قوائم 
بنظام ت�سويت من خالل التمثيل الن�سبي للبقايا االأقوى للقوائم املغلقة يف �سناديق االقرتاع يف 

دورة واحدة«. وفازت 59 امراأة من بني 217 ع�سوا اأي ما �سكل ن�سبة 27،18 %.

املجال�ض  الت�رسيعي ويف  املجل�ض  املراأة يف  م�ساركة  معدالت  ارتفعت  فل�سطني،  ففي  وللتذكري، 
املحلية يف عام 2004 - 2005، اأي�سا بف�سل نظام احل�س�ض الذي مت اإقراره يف قانون االنتخابات 
ل�سنة 2004 بن�سبة 20 % للمجل�ض الت�رسيعي وع�سوتني كحد اأدنى للمجال�ض املحلية والبلدية ويف 
فاإنه  العامة،  احلياة  يف  امل�ساركة  يخ�ض  ما  يف  والن�ساء  الرجال  بني  القوانني  متيز  ال  ولئن  لبنان، 
املراأة  ت�ساعد على رفع م�ستوى م�ساركة  قد  التي  االإيجابي  التمييز  اإجراءات من طراز  ال توجد 
تكون  ما  غالبا  الأنه  املراأة،  فر�ض  حتديد  يف  بالطائفية  اخلا�سة  االأحكام  ت�ساهم  وقد  وتعزيزها. 
املناف�سة كبرية يف نف�ض الطائفة بني الرجال، ال حيز فيها للمراأة اإال يف بع�ض احلاالت اال�ستثنائية. 

وتوؤمن املادتان 9 و10 من الد�ستور اللبناين اال�ستقاللية الروحية لالأ�رس وت�سمح لها باإدارة االأحوال 
ال�سخ�سية. كما اأن مبداأ الطائفية اأوباالأحرى النظام التعدد الطائفي ي�سمن اأي�سا التمثيل الطائفي 
يف احلياة العامة اأي يف املوؤ�س�سات ال�سيا�سية املنتخبة والتنفيذية واالإدارية. وبالتايل توؤثر الطائفية 

اأي�سا على التنظيم القانوين للحياة العامة، ولي�ض فقط احلياة اخلا�سة. 

4.2.1. قوانيـــــــن الأحــــــــوال ال�صخ�صيـــــــة/الأ�صـــــرة

حتدد قوانني ما ي�سمى باالأحوال ال�سخ�سية اأوقوانني االأ�رسة اأوالعائلة ح�سب الت�سمية من بلد اإلى 
اآخر االأحكام اخلا�سة بالزواج والطالق وح�سانة االأطفال والنفقة. كما اأنها ت�سري العالقات بني 
الزوجني وداخل االأ�رسة. وال يزال املرجع االأ�سا�سي للتعديالت التي �سهدتها هذه القوانني يف جل 
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البلدان العربية التوزيع التقليدي لالأدوار بني الرجال والن�ساء. كما اأنها مل تاأخذ التطورات التي 
حدثت ال من وجهة نظر االأم، التي الزالت القوانني تقدر فقط دورها االإجنابي، وال من وجهة 
نظر االأب، الذي الزال ُيقيم فقط من جانب م�سوؤوليته كمعيل، ولي�ض من منظور التوزيع العادل 

واملت�ساوي للحقوق وامل�سوؤوليات بينهما كما يحدث مثال يف ق�سية ح�سانة االأطفال.

وتنظم يف بع�ض االأحيان جماالت تخ�ض حقوق اأخرى مثل احلق يف املرياث اأويف حرية الت�رسف 
اأهم  اإلى  الفقرة االإ�سارة  التنقل ويف العمل... و�سوف يتم يف هذه  اأوحتى احلق يف  يف االأمالك 
اأهم  حتليل  ويتم  ولبنان  وفل�سطني  وتون�ض  االأردن  يف  القوانني  هذه  عليها  تن�ض  التي  االأحكام 
التعديالت التي مت اتخاذها يف اجتاه حتقيق امل�ساواة بني الرجل واملراأة داخل االأ�رسة والوقوف على 
مدى اأثرها على ح�سول املراأة على املوارد والتحكم فيها، مبا يف ذلك اتخاذ القرار وعلى متكينها 

االقت�سادي، ب�سفة مبا�رسة اأوغري مبا�رسة.

1.4.2.1.  �صـن الـــزواج

مت اإدراج تعديالت متعددة على القانون االأردين مبقت�سى القانون رقم )82( ل�سنة 2011،ومنها ما 
يتعلق باأهلية الزواج، اإذ رفع قانون االأحوال ال�سخ�سية املعدل من �سن الزواج اإلى 18 عامًا لكل 
من اخلاطب واملخطوبة. واأجيز للقا�سي اأن ياأذن لزواج من مل يتم منهما هذا ال�سن، اإذا كان قد 
اأكمل اخلام�سة ع�رسة من عمره، وكان يف مثل هذا الزواج م�سلحة حتدد اأ�س�سها مبقت�سى تعليمات 
ي�سدرها قا�سي الق�ساة لهذه الغاية. ويف الوقت الذي يعد فيه رفع ال�سن اإلى )18( عامًا ل�سالح 
15 و18، مما  اأنه يوؤخذ عليه باإبقاء ال�سالحية للقا�سي باأن ياأذن بزواج البنات بني �سن  اإال  املراأة، 

ي�ستوجب، مع بقاء اال�ستثناء، و�سع قيود م�سددة ت�سمن عدم اإ�ساءة ا�ستخدام هذا اال�ستثناء.

ويحدد القانون التون�سي �سن الزواج يف الثامنة ع�رسة للفتى والفتاة على حد �سواء.

1951 املعمول به يف ال�سفة الغربية يجيز للقا�سي االإذن  اإلى فل�سطني، فقد كان قانون  وبالن�سبة 
قانون  وت�سمن  الزواج.  اإذا كانت حتتمل  الرابعة ع�رسة من عمرها  اأمتت  التي  املخطوبة  بتزويج 
عاما  ع�رس  اأربعة  اأي  عمره  من  ع�رسة  ال�ساد�سة  اأمت  قد  اخلاطب  كان  اإذا  اإال  الزواج  حظر   1976
ون�سف )ح�سب التوقيت امليالدي( واملخطوبة اأمتت اخلام�سة ع�رسة من عمرها. وهوما يتعار�ض 
اأ�سال مع اتفاقية حقوق الطفل والتي تعترب باأن نهاية �سن الطفولة هو�سن الثامنة ع�رسة. ويف قطاع 
الزواج. وتن�ض املادة اخلام�سة من  العائلة عدة مواد بخ�سو�ض �سن  غزة، يت�سمن قانون حقوق 
القانون على اأن �سن الزواج للذكر هوثمانية ع�رس عاما وللفتاة �سبعة ع�رس عاما، ثم ما يلبث اأن 
ي�ستطرد ليعطي احلق للقا�سي بتزويج ال�ساب الذي مل يبلغ �سن الثامنة ع�رسة اإذا اقتنع باأنه بالغ. 
وجتيز املادة )7( كذلك للقا�سي تزويج الفتاة التي مل تبلغ �سن ال�سابعة ع�رس اإذا ما تبني للقا�سي باأنها 
بالغة. ثم تاأتي املادة )8( لتوؤكد باأنه ال يجوز للقا�سي تزويج الولد الذي مل يبلغ �سن الثانية ع�رسة 
اأوالفتاة التي مل تبلغ �سن الت�سع �سنوات، مما يعني عمليا باأن ت�سع �سنوات للفتاة واثني ع�رس عاما 
للفتى هي ال�سن االأدنى للزواج يف قطاع غزة، وهذه امل�ساحة ما بني )18-17(و)12-9( مرتوكة 

حلكم القا�سي ونظرته اخلا�سة يف املو�سوع.
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2.4.2.1.  عقـــــــــد الزواج الأول وبعـــــــــده

يف االأردن، يت�سمن قانون االأحوال ال�سخ�سية رقم 61 ل�سنة 1976 وتعديالته، اأحكامًا تنظم عقد 
الزواج واالآثار التي ترتتب عليه من حقوق وواجبات. وللمراأة، مبقت�سى اأحكام املادة )37( من 
اأال يكون منافيًا ملقا�صد  اأن ت�صرتط يف عقد الزواج ما يحقق م�صلحتها �رسط  القانون، احلق يف 
اأن ت�صرتط  –ح�سب اأحكام املادة )38(-  اأن لها  الزواج، ومل يلتزم فيه مبا هوحمظور �رسعًا. كما 
اأن تطلق نف�سها متى �ساءت مع احتفاظها بكافة  اأي  اأن تكون ع�سمتها بيدها،  يف عقد الزواج 
حقوقها املنبثقة عن عقد الزواج. كما منع القانون مبقت�سى اأحكام املادة )11( اإجراء العقد على 
امراأة اإذا كان خاطبها يكربها باأكرث من ع�رسين �سنة، اإال بعد حتقق القا�سي من ر�ساها واختيارها.

ويف اإطار الزواج املكرر، اأوجب القانون االأردين على القا�سي، وقبل اإجراء عقد الزواج التحقق 
من قدرة الزوج املالية على املهر والنفقة. وعلى القا�سي اإخبار الزوجة الثانية باأن الزوج متزوج 
باأخرى، كما اأن على املحكمة اإعالم الزوجة االأولى بعقد الزواج املكرر بعد اإجراء عقد الزواج.

ومتيزت جملة االأحوال ال�سخ�سية )73( يف تون�ض ب�سدورها يف تاريخ �سابق ل�سدور الد�ستور و�سكلت 
االإطار العام املنظم لدور املراأة والرجل وتفعيل مكانتهما داخل االأ�رسة وخارجها. واأدخلت عليها 
اأقرت املجلة  املراأة.  لتون�ض يف جمال حقوق  الدولية  تنقيحات متا�سيا مع االلتزامات والتعهدات 
الزواج الر�سمي املدين باعتباره الطريقة القانونية الوحيدة املعرتف بها بالن�سبة اإلى النظام القانوين 
للزواج والطالق الق�سائي واإقامة نظام اأ�رسي جديد على اأ�سا�ض م�ساواة الزوجني اأمام القانون. 
الزوجة  اأوالتخّلي عن  الع�سوائي  والطالق  االأطفال  املراأة وتاليف خماطر زواج  ول�سمان حقوق 
بحّجة  اإاّل  يثبت  ال  �سكليا  عقدا  الزواج  عقد  يكون  اأن  على  التون�سي  الت�رسيع  حر�ض  تع�سفيا، 
ر�سمية ينظمها قانون احلالة املدنية املوؤرخ يف اأّول اأوت 1957 ويحّررها اإما عدل اإ�سهاد اأو�سابط 
احلالة املدنية الذي ميثل ال�صلطة العمومية )الف�صل 4 من جملة االأحوال ال�سخ�سية(. ومنذ اأول ن�رسة 
ملجلة االأحوال ال�سخ�سية، وا�ستنادا اإلى �سعوبة اإن مل نقل ا�ستحالة حتقيق مبداأ العدالة اإطار التعدد 

»ولن تعدلوا«، ُمنع تعدد الزوجات يف تون�ض قانونا. 

بتعدد  للم�سلمني  ت�سمح  فل�سطني  يف  غزة  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  املطبقة  القوانني  زالت  وما 
اأربع زوجات يف اآن واحد. وجتدر االإ�سارة  الزوجات. ويحق مبوجبها للزوج احلق يف اجلمع بني 
اأي�سا اإلى اأن ال�سيا�سات االإجرائية على م�ستوى الدولة تكر�ض هذا الت�رسيع من خالل اإف�ساحها املجال 
يف النماذج املدنية احلكومية املختلفة )جواز ال�سفر، وبع�ض النماذج امل�ستخدمة يف ديوان املوظفني 

وغريها( لت�سجيل اأربع زوجات لل�سخ�ض الواحد عند اخلانة التي عليه اأن يعبئ فيها ا�سم الزوجة.

ولكل طائفة موجودة يف لبنان اأحكام خا�سة قد تتنوع ح�سب االنتماء الديني والطائفي وتت�سابه 
يف ما بني االأديان والطوائف فيما يخ�ص الزواج - اأوالطالق اأواحل�صانة...- ولكن اأهم ما ميكن 
اأوالتبني واحل�سانة...  اأواالإرث  الزواج  اأمام  مانعا  ي�سكل  قد  الديني  به هواأن االختالف  التنويه 
ومن ذلك اأن الدولة اللبنانية تعطي لكل طائفة �سالحية النظر بكل ما يتعلق باالأحوال ال�سخ�سية 

التابعة لرعاياها. 
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واأ�سبح تبعا لذلك لكل طائفة حماكمها اخلا�سة وقوانينها واأ�سول حماكماتها وهي م�ستقلة متامًا 
عن الق�ساء. ومن هنا، يتجلى اأن الق�ساء على جوانب التمييز يف كل جتلياته، ال �سيما يف ما يتعلق 
اأن  امل�صاواة(، ال ميكن  التمييز وعدم  )اأي  تكري�صه  ت�صاهم يف  التي  ال�صخ�صية  االأحوال  بقوانني 
م�ستوى،  اأعلى  على  ال�سادرة  تلك  حتى  املبادرات  وجوبهت  الق�سايا.  هذه  مبعاجلة  اإال  يتحقق 
املدين  الزواج  قانون  م�رسوع  قدم   ،1998 عام  ففي  الطائفية.  امل�سالح  مع  العالقة  ذات  مبقاومة 
االختياري اإلى جمل�ض الوزراء بدعم من رئي�ض اجلمهورية، لكن وعلى الرغم من االأ�سوات التي 
اإلى جمل�ض  نقله  يتم  ومل  القانون جممدا،  يزال  ال  واحد،  وزير  وامتناع   6 مقابل   ،21 مت ح�سدها 
النواب ب�سبب ما نتج عن ذلك من احتجاجات يف ال�سوارع، مبباركة من بع�ض الزعماء الدينيني 

امل�سيحيني وامل�سلمني معا. 

واجلدير بالذكر، هواأنه حتى يومنا هذا، تتعر�ض املراأة اللبنانية اإلى التمييز يف جمال قوانني االأ�رسة، 
اإلى واحدة  اللبناين  اإليها. وينتمي املواطن  اأوالطائفة التي تنتمي  واإن بدرجات خمتلفة تبعا للدين 
من هذه الطوائف املعرتف بها )و�سل عددها حاليا اإلى 18( ب�ساأن اأحواله )ها( ال�سخ�سية، الأنه 
االأحوال  ت�سيري  يتولى  طائفي  نظام غري  اأي  النطاق،  هذا  )ها( خارج  له  يجد  اأن  امل�ستحيل  من 
لرف�ص  عنها  املعرب  املبادئ  مع  الوقت  نف�ص  يف  تناق�صا  ميثل  والذي  اال�صتثناء  ويبقى  ال�صخ�صية. 
القانون املدين، هواأنه يف حال عقد رجل لبناين اأوامراأة لبنانية زواجا مدنيا يف بلد اأجنبي – بينهما 
اأومع اأجانب- وحيث يتم اعتباره »حقا يف الزواج«، فاإنه يعرتف به من قبل ال�صلطات اللبنانية 

يف مكاتب االأحوال ال�سخ�سية.

3.4.2.1. العالقــــــات الزوجيــــــــــــة 

من بني التعديالت الهامة التي تنظم العالقات بني املراأة والرجل يف اإطار الزواج والتي جرت يف 
قانون تون�ص، ميكن ذكر اأحكام الف�صل 23 من جملة االأحوال ال�سخ�سية �سنة 1993 والتي حذفت 
حمّله.  الزوجني  بني  امل�سرتك  االلتزام  واإحالل  الزوجة  على  حمموال  كان  الذي  الطاعة،  واجب 
االأمر  منطق  حمّل  والتكافوؤ  والتكامل  ال�رساكة  منطق  واإحالل  بينهما  بالتعاون  يق�سي  وهوالتزام 
والنهي والطاعة. وتتكامل هذه االأحكام اجلديدة مع م�سمون الف�سل 24 من ذات املجلة الذي 
اإقرار واجب  ة بها«. وعلى الرغم من  اأموال زوجته اخلا�سّ ين�ّض على اأن »ال والية للزوج على 
التعاون بني الزوجني على قدم امل�ساواة واإلغاء واجب الطاعة يف �سبيل احل�سول على عالقات اأ�رسية 
اأكرث توازنا يف احلقوق والواجبات، فاإن املحافظة على موؤ�س�سة رئي�ض العائلة هي تكري�ض للتمييز 
على اأ�سا�ض النوع االجتماعي واملتمثل يف املحافظة على االأدوار وامل�سوؤوليات مثلما هي مر�سومة 
للمراأة والرجل ب�سفة تقليدية. فرئا�سة العائلة مفهوم مرتبط بواجب االإنفاق املحمول على الرجل 
اأ�سا�سا من خالل ما ورد بالف�سل 23 وما �سيرتتب عن ذلك من متييز على ال�سعيد اجلبائي بني املراأة 
والرجل كيفما �سيتم التعر�ض اإليه الحقا. واإذا كانت جملة االأحوال ال�سخ�سية التون�سية اكت�ست 
طابعا حداثيا منذ �سدورها، اإال اأنها بقيت حمافظة على العديد من اجلوانب التي تكر�ض التمييز 
بني املراأة والرجل. فالف�سول 3 و12 و13 من املجلة تتعلق باملهر ك�رسط �صحة للزواج، واحلال اأن 
يف ذلك اإقرار �سمني بوجود مقابل للرابطة الزوجية، وهي و�سعية تعترب مهينة ملكانة املراأة ذلك 
اأن الروابط الزوجية من املفرت�ض اأن تنربم بر�سا الطرفني، ولي�ض بدفع مقابل تتفق عليه العائلتان. 
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الرتكة.  بامل�ساواة يف  متعلقا  وا�سحا  متييزا  يكر�ض  املجلة  من  االأخري  اجلزء  فاإن  ذلك،  ف�سال عن 
فاملراأة ب�سفتها تلك ترث مبدئيا جزءا اأقل مما يرثه الرجل يف الوقت الذي اأ�سبحت هي االأخرى 
م�سطلعة باإعالة االأ�رسة اأوامل�ساهمة يف ذلك. وهوما ي�سكل عائقا اأمام ح�سول املراأة على املوارد 

التي متكنها من حتقيق ا�ستقاللها املايل ومتكينها االقت�سادي.

تق�سيم  يف  االإ�سالمية  ال�رسيعة  قوانني  فل�سطني  يف  املقيمني  وامل�سيحيني  امل�سلمني  من  كل  ويتبع 
ن�سيب  بني  ومتيز  الوالدين،  اأحد  وراثة  عند  الرجل  ن�سيب  ن�سف  املراأة  تعطي  والتي  املرياث، 
الزوجة واالأطفال يف حالة وجود طفل ذكر اإيجابيا، حيث يحجب الطفل الذكر املرياث عن اأ�سقاء 
و�سقيقات املتوفى، يف حني ال حتجب الطفلة االأنثى هذا املرياث، فيقا�سمها اأعمامها وعماتها فيه.

4.4.2.1. الطــــــالق واخللــــــــــــع 

اأ�ساف القانون االأردين، يف تعديالته، اأحكامًا تتعلق باخللع الق�سائي، اإذ للزوجة وفق اأحكام املادة 
114/اأ اأن تطلب التفريق قبل الدخول على اأن تودع ما قب�سته من مهرها وما اأخذته من هدايا وما 
اأنفقه الزوج من اأجل الزواج بها. وللزوجة اأن تقيم دعوى تفريق بعد الدخول اأواخللوة تطالب 
التفريق بينها وبني زوجها وذلك باإقرار منها اأنها تبغ�ض احلياة معه، على اأن تفتدي نف�سها بالتنازل 
عن جميع احلقوق الزوجية. ويف احلالتني، حتاول املحكمة ال�سلح بينهما، فاإن مل ي�سطلحا حتيل 
االأمر اإلى حكمني، واإن مل يتم ال�سلح حتكم بف�سخ عقد الزواج بينهما. ومبوجب اأحكام القانون، 
مت رفع قيمة التعوي�ض عن الطالق التع�سفي من نفقة �سنة كحد اأدنى، ونفقة ثالث �سنوات كحد 
اأعلى. ويعترب هذا غري كاف، مما ي�ستلزم رفع قيمة التعوي�ض عن الطالق التع�سفي �سمن اأحكام 

معينة تتنا�سب مع �سنوات الزواج.

وبالن�صبة اإلى اإنهاء العالقة الزوجية، فقد اأحاط القانون التون�صي تلك املرحلة بعديد ال�صمانات، من 
اأهّمها ال�صيغة الق�صائية الإجراءات الطالق حيث ال ميكن ف�صم رابطة الزواج خارج اأ�صوار املحكمة 
حتى يف �سورة الرتا�سي، وذلك حفاظا على حقوق كال الطرفني واالأبناء اإن وجدوا. كما مكن 
املراأة من ممار�سة حقها يف طلب الطالق على قدم امل�ساواة مع الرجل دون متييز، ف�سال على حق 

املراأة يف طلب الطالق اإن�صاء وهواحلق الذي كان من قبل حكرا على الرجل ميار�صه متى �صاء.

من  كل  الفل�سطينية يف  ال�رسعية  املحاكم  بها يف  املعمول  للقوانني  وفقا  الطالق  احلق يف  ويعترب 
املعمول  القوانني  وت�سري  ي�ساء.  كيفما  ي�ستخدمه  للرجل  مطلقا  حقا  غزة  وقطاع  الغربية  ال�سفة 
بها يف املحاكم ال�رسعية اإلى اإمكانية اإيقاع الطالق من قبل الرجل ب�سكل مطلق ودون ا�ست�سارة 

الطرف االآخر )الزوجة(، حيث ي�سل االأمر حتى اإلى اإجازة التطليق الغيابي.

ويف لبنان، يوؤثر االنت�ساب اإلى طائفة على حقوق وواجبات اأفرادها يف نف�ض الطائفة وفيما بني 
االأ�رسة  امل�ساواة، داخل  التمييز وعدم  اللبنانية  املراأة  اأكرث من ذلك، تواجه  الطوائف واملواطنني. 
وداخل طائفتها مقارنة بالرجل واأي�سا مقارنة مع الن�ساء اللبنانيات من طوائف اأخرى. وقد يحمي 
الد�ستور هذا التمييز اأكرث ما يحمي انعدامه اأوامل�ساواة، مبا اأن »اأنظمة املحاكم الطائفية هي التي 
تتولى مهمة حكم االأمور ال�سخ�سية والعائلية«. وتزداد امل�ساألة تعقيدا يف حال اختالف االنتماء 
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الطائفي فزيادة على االأحكام اخلا�سة بالطالق مثال بالن�سبة اإلى كل طائفة، اإذا كان اأحد الزوجني 
من طائفة خمتلفة عن الطائفة التي يخ�سع الزواج لها، �سوف يفر�ض متييزاً �سد املراأة. ويوؤثر ذلك 

�سلبا ب�سكل اأ�سا�سي عليها.

5.4.2.1. الولية واحل�صـانة والرعـــاية لالأبنــــــاء من اجلنــ�صيــن 

يف االأردن، يت�سمن قانون االأحوال ال�سخ�سية رقم )36( ل�سنة 2010 وفق املادة )173/1( ما يعترب 
احلق يف ح�سانة  املراأة على  واملح�سون/ة، حيث حت�سلت  احلا�سنة  املراأة  ل�سالح  اإيجابيا  تعديال 
بلوغ  االأم حتى  يد  البقاء يف  االأبناء بعد ذلك يف  �سنة. ويخري  اأوالدها حتى �سن اخلام�سة ع�رسة 
املح�سون �سن الر�سد. ومن جانب اآخر، متتد ح�سانة املراأة/االأم اإذا كان املح�سون مري�سًا مر�سًا 
ال ي�ستغني ب�سببه عن رعاية الن�ساء، ما مل تقت�سي م�سلحته خالف ذلك )74( مما يعني زيادة االأعباء، 
اأ�رسة اأخرى مب�سوؤوليات اأخرى  اأ�س�ض  اإذ غالبا ما �سيكون االأب قد  مبا يف ذلك االقت�سادية منها 

والتكاليف املرتتبة عنها. 

يف  كان  اإذا  ال�سغري،  روؤية  يف  احلق  يف  واالأب  االأم  بني  القانون  �ساوى   ،)181( املادة  وح�سب 
ح�سانة االأب. ولها احلق يف ا�ستزارته وا�سطحابه واالت�سال به عرب و�سائل االت�سال احلديثة ويف 
نف�ض  من  )177/اأ(  املادة  اأجازت  كما  ال�سغري.  م�سلحة  تراعى  اأن  على  عندها  ال�سغري  يبيت  اأن 
القانون للحا�سنة ال�سفر باملح�سون خارج اململكة لغاية م�رسوعة موؤقتة. ويف حال مل يوافق الويل 
معينة.  وب�سوابط  م�سلحته  تاأمني  من  يتحقق  اأن  بعد  بال�سفر  لها  ياأذن  اأن  فللقا�سي  �سفره،  على 
اإليه االأنثى اإذا كانت دون  ومن جانب اآخر، ي�صرتط القانون االأردين على الويل املحرم اأن ي�صم 
الثالثني من عمرها وكانت غري ماأمونة على نف�سها، ما مل يق�سد بال�سم الكيد واالإ�رسار بها. هذا، 
اأن قانون االأحوال  اأربعني �سنة. وهذا يعني  التي يجوز �سمها  التعديل �سن االأنثى  وقد كان قبل 

ال�سخ�سية الزال يعترب »االأنثى« قا�رسا مهما كان �سنها.

يف تون�ض، ولئن كانت الوالية على االأبناء م�سندة مبدئيا اإلى االأب، فاإّن ذلك ال يعفيه من الت�ساور 
ودرا�سته  ب�سفره  يتعلق  فيما  االأم  اإلى  اآليا  الوالية  تنتقل  كما  املح�سون.  االبن  �ساأن  يف  االأم  مع 
اإليها  تنتقل  اأن  اإليها. كما ميكن  احل�صانة  اإ�صناد  املالية، وذلك يف �صورة  والت�رسف يف ح�صاباته 
االأ�سلي.  الويّل  تع�سف  من  االأبناء  م�سالح  على  ق�سائي حفاظا  بقرار  الوالية  جميع �سالحيات 
وهذا ما يوؤكده الف�سل 60 اجلديد من جملة االأحوال ال�سخ�سية �سنة 1993 الذي مّكن االأّم من النظر 
اأماكن التعليم. ومن جهة اأخرى، ول�سمان حق املراأة  اإلى  يف �سوؤون املح�سون وتاأديبه واإر�ساله 
املتزوجة واأبنائها يف م�ستوى عي�ض معقول يتما�سى مع الو�سع املادي للعائلة ومداخيل الزوج، 
وحال  حاله  قدر  على  العائلة  على  االإنفاق  الزوج  على  ذكره  ال�سالف   23 الف�سل  اأوجب  فقد 
الوقت واالأ�سعار وما تعودوه من م�ستوى العي�ض. كما خّول القانون للزوجة اللجوء اإلى الق�ساء 
باحلكم  االإعالم  بعد  النفقة  دفع  عدم  من  وجعل  عليها  باالإنفاق  طليقها  ُيلزم  حكم  ال�ست�سدار 
املذكور جنحة موجبة لعقاب جزائي، وهو�سمان فّعال اإزاء ترّدد بع�ض االأزواج يف االإنفاق على 

عائالتهم. 
74 -  مع العلم أن القانون قيد سن الحضانة بسبع سنوات إذا كانت الحاضنة غير مسلمة.



اأما عن تعديل املواد املتعلقة ب�سن احل�سانة من قانون االأحوال ال�سخ�سية، منح قانون حقوق العائلة 
-ال�صاري يف قطاع غزة- القا�صي، يف فل�صطني، احلق يف اأن ياأذن بح�صانة الن�صاء لل�صغري بعد 
تق�سي  اأن م�سلحتهما  تبني  اإذا  �سنة  اإحدى ع�رسة  اإلى  ت�سع  بعد  ولل�سغرية  ت�سع،  اإلى  �سنني  �سبع 
بذلك. لكن املحكمة العليا ال�رسعية اأ�سدرت قرارات عديدة مت فيها رفع �سن احل�سانة يف قطاع 
عن  بذلك  �سدر  وقد  الغربية.  ال�سفة  يف  به  املعمول  ال�سخ�سية  االأحوال  وقانون  يتفق  مبا  غزة 
�سماحة قا�سي الق�ساة تعميمات خا�سة، توحيدا للعمل يف املحاكم ال�رسعية يف جناحي الوطن يف 
فل�سطني، مبا يتعلق بالقوانني واالأنظمة واالأحكام ال�رسعية املعمول بها. وبهذا، اأ�سبحت ح�سانة 

االأم التي كر�ست نف�سها لرتبية وح�سانة اأوالدها متتد اإلى بلوغهم. 

ويف العام 2011، مت اإقرار ن�سو�ض عدة)75( اعتربت كخطوة اإيجابية يف لبنان نحواملزيد من حقوق 
اإلى  االأم  ح�سانة  �سن  رفع  االأعلى  االإ�سالمي  ال�رسعي  املجل�ض  اأقر  كما  اخلا�ض.  احليز  يف  املراأة 
12 �سنة وذلك يف �سابقة نادرة من التفاعل بني احلركة الن�سائية والطوائف... اأوبتف�سري اآخر بني 

الطوائف والفئات االأكرث عر�سة لغنب القوانني الطائفية.

5.2.1. العنف القائم على النوع الجتماعي 

برز العنف على اأ�سا�ض النوع االجتماعي كم�ساألة مهمة يف اأجنده حقوق االإن�سان الدولية. ومن 
واملعامالت  االنتهاكات  من  العديد  االجتماعي  النوع  اأ�سا�ض  على  العنف  يت�سمن  املنطلق،  هذا 
ال�سيئة. وبالتايل، قد حتتوي اأ�سكال العنف القائم على النوع االجتماعي، اأي�سا على جميع اأ�سكال 
التمييز مهما كانت مربراتها والتي تنتج عنها انتهاكات متتالية للحقوق االإن�سانية للمراأة عرب دورة 
االجتماعي/  النوع  اأ�سا�ض  على  العنف  اعتبار  مت  كما  االقت�سادية.  حقوقها  ذلك  يف  مبا  احلياة، 
العنف �سد املراأة اأي�سا »االعتداء االأكرث ثقال يف العامل. وي�سمل �سل�سلة من املظامل التي ترتاوح بني 

التمييز واالغت�ساب ومن اختيار جن�ض املولود قبل الوالدة حتى ختان االإناث.

ويت�سمن العنف على اأ�سا�ض النوع االجتماعي جمموعة وا�سعة من انتهاكات احلقوق االإن�سانية مبا 
يف ذلك اال�ستغالل اجلن�سي لالأطفال واالغت�ساب والعنف العائلي واالعتداء اجلن�سي والتحر�ض 
االأ�سكال  بع�ض  اإلى جانب  ال�سار،  التقليدية  املمار�سات  والفتيات والعديد من  بالن�ساء  واالجتار 
املوؤ�س�ساتية للعنف على اأ�سا�ض النوع االجتماعي كاحلرمان من الدرا�سة واحلرية والتنقل والعمل 
العربية  البلدان  الق�سايا يف  بهذه  الوعي  ارتفع م�ستوى  1994(. ولقد  القاهرة،  ال�سكان،  )موؤمتر 
بع�ض  الدول  املدين. واتخذت  املجتمع  ملنظمات  الدوؤوب  العمل  بف�سل  الت�سعينات  اأواخر  منذ 
االجراءات منها اإ�سالحات �سيا�سية وقانونية، مبا يف ذلك البلدان املعنية بالدرا�سة والتي يتم يف ما 

يلي ذكر بع�ض االأمثلة منها.

و�سعت بع�ض البلدان التعريف الوا�سح مل�سطلح العنف االأ�رسي يف املواثيق الدولية لي�سم العنف 
املوجه �سد كل اأفراد االأ�رسة من رجال واأطفال ونوعت اأي�سا يف مرتكبي و�سحايا العنف )العنف 
املرتكب من طرف رجل �سد رجل اأومن طرف امراأة �سد رجل...(. ولكن مع هذا، تبقى املراأة 
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يف جميع مراحل حياتها االأكرث عر�سة جلميع اأ�سكال العنف داخل االأ�رسة يف الوقت الذي يتوقع 
من هذه املوؤ�س�سة االجتماعية حماية اأع�سائها، واالأ�سعف منهم حتديدا كالن�ساء والفتيات. و�سيتم 
يف هذا اجلزء عر�ض االإجراءات القانونية التي تغطي العديد من اأ�سكال العنف )اجل�سمي والنف�سي 
)الفقرات  خا�سة  اأ�سكال  على  الرتكيز  مع  االأويل(  وخارجها)الفقرة  االأ�رسة  داخل  واجلن�سي( 

املوالية لالأولى(. 

1.5.2.1. اأ�صكـــــال العنف خـــــارج الأ�صــــرة وداخلهــــــــــا

يجرم الت�رسيع يف االأردن كل اأ�سكال االعتداء واأعمال العنف، وبالذات قانون العقوبات رقم )16( 
ل�سنة 1960، كما هواحلال بالن�سبة اإلى ال�رسب. كما ق�ست املادة )208( من قانون العقوبات املعدل 
رقم 49 ل�سنة 2007 مبعاقبة اأي عمل يلحق االأمل اأوالعذاب الأي �سبب يقوم على التمييز اأيًا كان نوعه 
اأواالأخذ  العقوبة  تنفيذ  وقف  القانون،  اأحكام  مبقت�سى  للمحكمة  يجوز  ال  كما  عليه.  اأويحر�ض 
باالأ�سباب املخففة يف هذه اجلرائم. وبناًء على ذلك، جاءت هذه االأحكام حلماية حقوق االإن�سان 
مناه�سة  اتفاقية  مع  بذلك  يتفق  مبا  واالأمل،  االأذى  تلحق  والتي  الالاإن�سانية  االأعمال  بحظر  وذلك 
التعذيب وغريه من �رسوب املعاملة اأوالعقوبة القا�سية اأوالالاإن�سانية اأواملهنية ل�سنة 2006. كما جاء 
قانون العقوبات املوؤقت رقم )8( ل�سنة 2010 بحكم، مت مبوجبه ا�ستبعاد االأ�سباب املخففة يف جرائم 
مبقت�سى  اأ�سيفت  التي   – العقوبات  قانون  من  مكررة   )308( املادة  فاملادة  العر�ض.  على  االعتداء 
القانون املوؤقت رقم )8( ل�سنة 2010 – واأقرت بقانون العقوبات رقم )12( ل�سنة 2011 تن�ض على 
ما يلي: »مع مراعاة اأحكام املادة )308( من هذا القانون، ال يجوز ا�ستعمال االأ�سباب املخففة يف 
جرائم االعتداء على العر�ض الواردة يف هذا الف�سل اإذا كان املجني عليه مل يكمل الثامنة ع�رسة من 

عمره عند وقوع اجلرمية، ذكراً كان اأواأثنى، وكان اجلاين قد اأكمل الثامنة ع�رسة من عمره«.

باأن   2008 العنف االأ�رسي رقم )6( ل�سنة  ويعترب االأردن مبقت�سى املادة )5( من قانون احلماية من 
اجلرائم الواقعة على االأ�سخا�ض الطبيعيني عنفًا اأ�رسيًا، اإذا ارتكبها اأحد اأفراد االأ�رسة جتاه اأي فرد اآخر، 
وت�ستثنى من ذلك اجلرائم التي تخت�ض بها حمكمة اجلنايات. وقد بني القانون جميع االإجراءات 
املتعلقة بق�سايا العنف االأ�رسية، ومن ذلك ا�ستوجب على مقدمي اخلدمات الطبية اأواالجتماعية 
اأوالتعليمية من القطاعني العام اأواخلا�ض اإبالغ اجلهات املخت�سة حال علمه اأوم�ساهدته اآثار عنف 
واإ�سعاره اأنها ناجمة عن عنف اأ�رسي. كما بني القانون االإجراءات التي تتخذها ال�سابطة العدلية، 

واإدارة حماية االأ�رسة من الق�سايا املتعلقة بالعنف االأ�رسي.

ويف اأبريل 2010، وبعد حملة وا�سعة جدا )76( متبوعة ب�سل�سلة من املناق�سات وامل�ساورات والتدقيق 
بالعنف االأ�رسي  املتعلق  القانون  لبنان م�رسوع  يف االأفكار وحت�سينها، اعتمد جمل�ض احلكومة يف 
الذي اقرتحه وزراء العدل والداخلية واإر�ساله اإلى الربملان للت�سديق. وكان من املتوقع اأن اعتماد 
ومبادئ  تعريفات  اعتمد  اأنه  ذلك  وخارجها،  املنطقة  لدول  منوذجا  ميثل  �صوف  القانون  هذا 
املواثيق واملعاهدات الدولية ويغطي جميع اأ�سكال العنف القائم على النوع االجتماعي: العنف 
من  واالغت�ساب  املوؤ�س�ساتية  العنف  اأنواع  ذلك  يف  مبا  واجلن�سي،  والنف�سي  واملعنوي  اجل�سدي 
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الن�ساء والفتيات  العنف خطورة مثل قتل  اأ�سكال  اأكرث  تناول واحدا من  اأنه  الزوج. كما  جانب 
با�سم ما ي�سمى بال�رسف والتي تتنوع عقوبته وتختلف من �سجن ملدة �سهر اإلى احلكم باالإعدام 
اأمام ما كان عادة يخ�سع فقط للظروف املخففة. وال يزال القانون يناق�ض وبالذات البع�ض من 
ثالث  تغريت  احلكومات  واأن  علما  اللبناين  الربملان  عليه  ي�سادق  ومل  الزوج  كاغت�ساب  مواده 

مرات منذ عر�سه الأول مرة. 

2.5.2.1. العنـــــف اجلنــــــــــــ�صي 

اأفعال االغت�ساب واالعتداءات اجلن�سية مثل هتك العر�ض  القانون  يف االأردن، جرم امل�رسع يف 
واخلطف والتحر�ض اجلن�سي، و�سدد العقوبة اإذا كان مرتكب اأي من تلك اجلرائم اأحد اأ�سحاب 
ال�سفات. وقد �سدد قانون العقوبات املعدل ل�سنة 2010 عقوبة االغت�ساب وجرائم اخلطف اجلنائي 
ت�سديد  مت  كما  العر�ض،  على  االعتداء  من جرائم  وغريها  للحياء  املنايف  والفعل  العر�ض  وهتك 

. العقوبات باجلرائم الواقعة على الُق�رسرَ

ويف تون�ض، اأحيطت املراأة مبنظومة جزائية ت�سمن لها احلق يف احلماية من اال�ستغالل اجلن�سي ومن 
اإلى  االعتداءات اجلن�سية عموما، وذلك عرب اعتبار �سغر ال�سّن نافيا لوجود ر�ساء عند التعّر�ض 
الفعل اجلن�سي من قبل الطفلة، بحيث اأن مواقعة ال�سبية دون عنف تعّد جناية متى كان عمرها دون 
اخلام�سة ع�رس، وتعّد جنحة متى كان عمرها بني 15 و20 �سنة )الف�سل 227 من املجلة اجلنائية(. اأما 
اإذا كان الفعل اجلن�سي �سادرا مّمن له �سلطة على البنت، �سواء كان اأحد اأفراد العائلة اأوغريه، فاإّن 
العقاب ي�ساعف. واإذا وقعت مواقعة الطفلة غ�سبا، فاإّن الفعل يتحول اإلى جناية، عقابها االإعدام 
اإذا كان اجلاين قد ا�ستعمل العنف اأوال�سالح اأوالتهديد به. واإذا كانت املجني عليها غري بالغة ل�سّن 
القانون،  واالإكراه مفرت�سني بحكم  الغ�سب  يعّد  اإذ  االإعدام،  ت�ستوجب  مواقعتها  فاإّن  العا�رسة، 
ويعاقب الفاعل باالإعدام ولومل ي�ستعمل العنف وال ال�سالح والتهديد بهما. كما اأّن عقوبة التو�ّسط 

يف اخلناء تت�ساعف، اإذا كانت املراأة البغي طفلة.

ذاتها  حد  يف  فاملفاهيم  االجتماعي،  النوع  ُبنية  على  يرتكز  لبنان  يف  العقوبات  قانون  اأن  ومبا 
والعقوبات تعزز التمييز وعدم امل�ساواة يف النوع االجتماعي والعنف �سد املراأة، كما يظهر يف 
البع�ص من االأمثلة التالية. ففي فعل الزنا ، ميّيز قانون العقوبات متييزاً وا�صحًا بني الرجل واملراأة، 
�صواء من حيث �رسوط حتقق الفعل، اأومن حيث العقوبة التي يتعر�ص لها مرتكب الفعل. فالزوج 
ال يعاقب اإال اإذا ارتكب جرم الزنا يف البيت الزوجي اأواتخذ له خليلة جهاراً يف اأي مكان اآخر، 
اأوخارجه. ويف حني  البيت  داخل  ولوملرة واحدة،  الزنا،  ارتكابها  الزوجة ملجرد  تعاقب  بينما 
يعاقب الزوج باحلب�ض من �سهر اإلى �سنة، فاإن الزوجة تعاقب باحلب�ض من ثالثة اأ�سهر اإلى �سنتني، 
وذلك ا�ستناداً اإلى املادتني 487 و488 من قانون العقوبات. اأما عن االغت�ساب، فح�سب املادة 503 
اأن يجامع زوجته، حتى بالعنف والتهديد، واإن  504 من قانون العقوبات ي�سمح للرجل  واملادة 
اأن يتعر�ض للمالحقة  اأونف�سي، دون  كانت الزوجة ال ت�ستطيع املقاومة ب�سبب �سعف ج�سدي 
اعتداء متماديًا على  ي�سّكل  الزوجة،  اأن االغت�ساب، خ�سو�سًا اغت�ساب  اجلزائية. هذا يف حني 
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كرامتها وانتهاكًا حلقها يف ال�سالمة، وهوما ال جتيزه املواثيق واالتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق 
االإن�سان. وقد جاء وا�سحًا يف االإعالن ب�ساأن الق�ساء على العنف �سد املراأة اأن هذا العنف ي�سمل 
اغت�ساب الزوجة )77( باالإ�سارة اإلى اأن هذا التعريف هو�سبه معتمد يف م�رسوع القانون حول العنف 
القائم على النوع االجتماعي و�سادق عليه جمل�ض احلكومة يف ني�سان/اأبريل 2010. وتاأتي املادة 
522 من قانون العقوبات لت�سيف اإلى ما �سبق اأنه يف حال ُعقد زواج �سحيح بني مرتكب اإحدى 
اجلرائم املتعلقة باالعتداء على العر�ض املن�سو�ض عليها يف املواد 503 اإلى 521 )االغت�ساب �سمنًا( 

واملعتدى عليها، فاإن املالحقة تتوقف، واإذا كان �سدر حكم بالق�سية يعّلق تنفيذ العقوبة.

3.5.2.1. الجتــــار بالب�صــــر وبالن�صـــــــاء

يف االأردن، �سدر قانون منع االجتار بالب�رس رقم )9( ل�سنة 2009، وذلك مبا يتفق مع بروتوكول قمع 
ومنع ومعاقبة االجتار باالأ�سخا�ض وبخا�سة الن�ساء واالأطفال لعام 2000. وقد مت مبوجب القانون 
 )3( املواد  لن�صو�ص  الن�صاء واالأطفال وفقًا  اجلرمية على  بالن�صاء، وجعل من وقوع  االجتار  جترمي 

و)9( من القانون ظرف ت�صديد بحيث تتحول اجلرمية من جنحة اإلى جناية.

وان�سم لبنان، يف العام 2008، اإلى امليثاق العربي حلقوق االإن�سان املوّقع يف تون�ض بتاريخ 23/5/2004 
خالل اجتماعات القمة العربية يف دورتها ال�ساد�سة ع�رسة، والذي يحّظر، وفقًا للمادة العا�رسة منه، 
»الرق واالجتار باالأفراد يف جميع �سورهما«، كما يحذر »ال�سخرة واالجتار باالأفراد من اأجل الدعارة 
النزاعات  يف  االأطفال  اأوا�ستغالل  اآخر  �سكل  اأواأي  الغري  دعارة  اأوا�ستغالل  اجلن�سي  اأواال�ستغالل 
امل�سلحة« )القانون رقم 1 تاريخ 5/9/ 2008(. واإذا اأدت ال�صغوط الدولية اإلى ا�صت�صدار و/اأوتعديل 
العديد من القوانني التي مت اعتمادها يف لبنان مثل قانون معاقبة جرائم االجتار بالب�رس، فاإنه مل يتم اتخاذ 

اإجراءات مرافقة اأوجهد ت�رسيعي من �ساأنه اإعادة النظر بالتنظيمات التي ت�سمح باالإجتار. 

وميكن اخت�صار الواقع القانوين جلرمية االجّتار باالأ�صخا�ص يف لبنان باأنه ال يوجد حاليًا ت�رسيع لبناين 
باالإعداد  لبنان  وقامت  اأركانها.  ويحدد  اجلرمية  هذه  يتناول  خا�ص  قانوين  ن�ص  اأوحتى  خا�ص 
مل�رسوع قانون هوطور الدرا�صة واالإعداد، يهدف اإلى مكافحة ومعاقبة جرمية االجّتار باالأ�صخا�ص 
خالل  من  اللبنانية  الدولة  عنه  عرّبت  املو�سوع،  بهذا  جّدي  ر�سمي  اهتمام  �سياق  يف  ويندرج 
اللبناين  القانون  لتحليل مالءمة  اأجريت  نتائج درا�سة)78(  االأ�سا�سية. وت�سري  جمموعة من اخلطوات 
مع اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة والربوتوكول املكّمل لها من جهة، واإلى معرفة 
وتقييم الواقع امليداين يف جمال االجّتار باالأ�سخا�ض يف لبنان، من جهة اأخرى، اإلى 1( اأن حاالت 
خمتلفة،  بنوٍد  حتت  ُتقا�سى  ولكنها  موجودة،  اأنها  اإاّل  وحمدودة،  قليلة  لبنان  يف  بالب�رس  االجّتار 
الن�ساء العامالت  اأن فئة  لهذه اجلرمية ول�صحيتها و2(  اللبناين ال يت�صّمن حتديداً  القانون  اأن  ذلك 
»كفنانات« وفق حتديد املديرية العامة لالأمن العام، اأي الن�ساء العامالت يف جمال املالهي، عرو�ض 
واأن  لبنان،  باالأ�صخا�ص يف  االجّتار  االأكرث عر�صة جلرمية  الفئة  الطبي، هي  والتدليك غري  االأزياء 
معظم �سكاوى هوؤالء الن�ساء تتعلق باال�ستغالل اجلن�سي. وعلى الرغم من االإطار التنظيمي الدقيق 
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77 -  يفهم بالعنف ضد المرأة، بحسب المادة 2 من اإلعالن، أنه يشمل على سبيل المثال ال الحصر:»أ- العنف البدني والجنسي والنفسي الذي يحدث في 
        إطار األسرة، بما في ذلك الضرب والتعدي الجنسي على أطفال األسرة اإلناث، والعنف المتّصل بالمهر، واغتصاب الزوجة...«

78 -  وزارة العدل، بمساعدة مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبالتعاون مع اليونيسف، االتجار باألشخاص في لبنان )وقاية ومكافحة 
        االتّجار باألشخاص- دراسة الواقع في لبنان(، أيار 2008، صفحة 40 و41.



الذي يخ�سع له عمل الفنانات يف لبنان، فاإن بع�ض الوكالء يخدعون الفتيات عن طريق اإرغامهّن 
على القيام باأعمال دعارة. ويف حال مّت التبليغ وثبتت الوقائع، يتم ترحيل الفتاة »ال�سحية« دون 
مقا�ساة. اأما التدابري التي تتخذها املديرية العامة لالأمن العام بحق الوكيل، فقد تكون اإدارية كالتنبيه 
البغاء  اأن  حيث  الق�ساء  اإلى  ال�سكوى  اأواإحالة  ذلك،  وغري  الفنانات  اإح�سار  على  قيود  وو�سع 
االأحداث عن وجود  متعلقة بجرائم  تقارير  تفيد  لبنان. كذلك  القانون يف  يعاقب عليها  جرمية 
حاالت دعارة واغت�ساب بني هوؤالء، علمًا اأن لبنان األغى، منذ عام 1983، اأحكام قانون العقوبات 
املتعلقة بدعارة القا�رسين، وا�ستحدث قانونًا خا�سًا باالأحداث املنحرفني، هواليوم قانون »حماية 
اأن�سئ يف العام 2004، تطبيقًا  االأحداث املخالفني للقانون اأواملعر�سني للخطر« لعام 2002. وقد 
واملوقوفات)79(.  منهّن  املحكومات  القا�رسات،  بال�سجينات  تاأديب خا�ض  معهد  القانون،  لهذا 
وقد اأظهرت بيانات مل�سلحة االأحداث يف وزارة العدل اأن �سبع فتيات وخم�سة ع�رس فتى يقومون 

مبمار�سة الدعارة �سنويًا)80(. 

4.5.2.1.  قتل الن�صاء املرتكب باإدعاء ال�رشف 

كانت املادة )340( من قانون العقوبات االأردين ل�سنة 1960 تن�ض على ما يلي: »ي�ستفيد من العذر 
املحل من فاجاأ زوجته اأواإحدى حمارمه، حال التلب�ض بالزنا مع �سخ�ض اآخر واأقدم على قتلهما 
اأوجرحهما اأواإيذائهما، كليهما اأواأحدهما وي�ستفيد مرتكب القتل اأواجلرح اأواالإيذاء من العذر 
فرا�ض غري  اآخر على  مع  اأواأخواته  اأوفروعه  اأواأ�سوله  اأواإحدى حمارمه  فاجاأ زوجته  اإذا  املخفف 
م�رسوع«. ويفِ اإطار مراجعة القوانني ذات العالقة بالعنف �سد املراأة، مت تعديل هذه املادة مبقت�سى 
القانون املوؤقت رقم )86( ل�سنة 2001 كما يلي: »-1 ي�ستفيد من العذر املخفف من فوجئ بزوجته 
اأواإحدى اأ�صوله اأوفروعه اأواأخواته حال تلب�صها بجرمية الزنا اأويف فرا�ص غري م�رسوع فقتلها يف 
احلال اأوقتل من يزين بها اأوقتلهما معًا اأواعتدى على اأحدهما اأوكليهما اعتداًء اأف�سى اإلى جرح 
التي فوجئت بزوجها حال  الزوجة  العذر ذاته  -2 وي�ستفيد من  اأوموت،  اأوعاهة دائمة  اأواإيذاء 
تلب�صه بجرمية الزنا اأويف فرا�ص غري م�رسوع يف م�صكن الزوجية فقتلته يف احلال اأوقتلت من يزين 
بها اأوقتلتهما معًا اأواعتدت على اأحدهما اأوكليهما اعتداء اأف�سى اإلى جرح اأواإيذاء اأوعاهة دائمة 
اأوموت -3 اأ- ال يجوز ا�صتعمال حق الدفاع ال�رسعي بحق من ي�صتفيد من هذا العذر ب- كما 
ال تطبق على من ي�ستفيد من العذر املخفف اأحكام الظروف امل�سددة«. ومبقت�سى ذلك، مت اإلغاء 
العذر  من  اال�ستفادة  عنه  بداًل  ومنح  العقاب،  من  الرجل  يعفي  مبوجبه  كان  الذي  املحل  العذر 
املخفف. يف املقابل، يت�سح من ظاهر الن�ض، اأنه مل يحقق امل�ساواة بني الزوج والزوجة، ذلك اأنه 
كي ت�صتفيد الزوجة من العذر املخفف، ي�صرتط اأن يقع الفعل يف م�صكن الزوجية، بينما ي�صتفيد 
الزوج من هذا العذر ب�رسف النظر عن مكان وقوع اجلرمية. ومن جانب اآخر، وحتقيقًا للعدالة، 
يقت�سى اإلغاء ن�ض املادة )340(، باالأخ�ض اأن هناك ن�ض يف القانون ينطبق على كل اجلرائم، وهون�ض 
املادة )98( التي ق�صت مبا يلي: »ي�صتفيد من العذر املخفف فاعل اجلرمية الذي اأقدم عليها ب�صورة 
غ�سب �سديد ناجت عن عمل غري حمق وعلى جانب من اخلطورة اأتاه املجني عليه«. واجلدير بالذكر، 
وتاأكيداً حلقوق املراأة االإن�سانية، يقت�سى اإلغاء ن�ض املادة )308( من القانون، والتي مبقت�ساها يعطى 
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79 - الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، التقرير الرسمي الثاني حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 2004، صفحة 44 و45.
80 -  وزارة العدل، بمساعدة مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبالتعاون مع اليونيسف، االتجار باألشخاص في لبنان)وقاية ومكافحة االتّجار 

        باألشخاص- دراسة الواقع في لبنان(، أيار 2008، صفحة 43.



املعتدي على العر�ص عذراً، حال عقد الزواج بني مرتكب اجلرمية وبني املعتدى عليها، مما يوقف 
مالحقته، اأوعدم معاقبته، وب�رسف النظر عن موافقتها على الزواج.

ويف تون�ض، مّت اإلغاء اأحكام الف�سل 207 من املجلة اجلنائية الذي كان مينح الزوج الذي يقتل زوجته 
و�رسيكها يف اخليانة الزوجية ظروف تخفيف ت�رسيعية. وقد �سدر القانون املوؤرخ يف 2 اأوت 2004 

املتعّلق بزجر التحر�ض اجلن�سي �سواء �سّد املراأة اأوالرجل وهويعّد من االآليات احلمائية للمراأة.

وكانت املادة 562 من قانون العقوبات يف لبنان، قبل تعديلها يف العام 1999)مبوجب القانون رقم 
7 تاريخ 20/2/1999(، تفيد من العذر املحّل »من فاجاأ زوجه اأواأحد اأ�سوله اأوفروعه اأواأخته يف 
جرم الزنا امل�سهود اأويف حالة اجلماع غري امل�رسوع فاأقدم على قتل اأحدهما اأواإيذائه بغري عمد«. 
ويف العام 1999، اأبدل العذر املحل بالعذر املخفف، اإال اأن املطلوب كان وما زال اإلغاء املادة 562 
يف  احلق  مقدمتها  ويف  االإن�سانية،  واملبادئ  احلقوق  لكل  فا�سحة  خمالفة  من  ت�سّكله  ملا  برمتها، 
احلياة، واحلق يف امل�ساواة وعدم التعّر�ض الأي �سكل من اأ�سكال التمييز، واحلق يف احلرية واالأمن 
ال�سخ�سي. هذا ف�ساًل عن اأن العذر املخفف ي�سّجع على التمادي يف اأعمال العنف القاتل، وال 
يكفي اأن الق�ساء اللبناين يتعامل بكثري من احلزم والت�سّدد مع دوافع املتهمني، فال يرى فيها دوافع 
»�رسيفة« اإال نادراً جداً )81(، ذلك اأن هذا امل�سار االيجابي يف اأحكام الق�ساء اللبناين، والذي اأ�سار اإليه 
بو�سوح تقرير لبنان الر�سمي الثالث حول اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة )82(، 
ال ُيلغي وجود املادة 562 وتاأثرياتها؛ »فطيفها )اأي املادة 562( حا�رس اأبداً يف »وجدان« املتهمني/ 
القتلة، ويف تر�سيمات بنيتهم املعرفية: يف ت�سوراتهم للمعاين وللقيم امللحقة مبوقعهم يف الرتتيبات 
االأبوية ال�سائدة يف جمتمعاتنا، وما يرتّتب عن تلك الت�سورات من ت�سويٍغ لدوافعهم، ولقناعتهم 

ب�رسعية اأعمالهم، ويف توقعاتهم لتعامل الق�ساء معهم...لذا، فهي ماّدة قاتلة بامتياز)83(«. 

حفظ  قانون  يف  عليها  املن�صو�ص  تلك  فهي  بالبغاء،  املتعلقة  القانونية  االأحكام  خ�صو�ص  ويف 
املتعلقة  يليها  523 وما  املواد  العقوبات يف  قانون  1931، ويف  �صباط   6 ال�سادر يف  العامة  ال�سحة 
مينع  اللبناين  القانون  اأن  منها  ويتبنّي  العامة؛  واالآداب  لالأخالق  والتعّر�ص  الفجور  على  باحل�ّص 
الدعارة ال�رسيّة ويعاقب من يتعاطاها. وُيخ�صع فتح بيوت الدعارة وبيوت التالقي ل�رسوط حمّددة، 
اإلى �ساحب/ة البيت. وت�ستطيع ال�سلطات االأمنية  اأوبالن�سبة  اإلى فتح هذه البيوت  �سواء بالن�سبة 
مداهمة االأماكن امل�سبوهة غري املرّخ�سة واإقفالها نهائيًا. كما يعاقب القانون من يعتمد على دعارة 
الغري لك�سب املعي�سة، وي�سّدد العقوبة بحق القّوادين اأوامل�ستفيدين اإذا كانوا من اأحد اأ�سول املراأة 
اأوكانوا ميار�صون عليها �صلطة �رسعية اأوفعلية كاالأب اأوالزوج اأواملدير يف العمل. لكّن القانون ال 
ين�ّض على معاقبة الزبون. واإذ تبنّي تقارير املديرية العامة لقوى االأمن الداخلي وجود حاالت بغاء 
يف لبنان، تفيد التحقيقات املتوّفرة اأن غالبية �سحايا البغاء انحرفن نتيجة اغت�سابهّن، اأومعاناتهّن 

من م�ساكل اجتماعية كالعنف واالإدمان )84(.
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من أصل 66 محاكمة لمتهمين بقتل نساء، في نطاق العائلة/األسرة الواحدة، أجريت أمام المحاكم اللبنانية في المحافظات الست، في الفترة الزمنية   - 81
الواقعة بين العامين 2007-1999، ومن بينها ملفات لحاالت تسع اتصفت بتداول مفهوم »الشرف« في الكالم المدّون فيها، تبيّن أن القضاء لم يسبغ 
دوافع المتهمين بصفة »الشرف« إال نادراً )أقل من 6 %(، في حين وصف أكثر من 23 % منها باألنانية المجّردة من الشرف. أما المادة 562 عقوبات، 
فلم ترد في وثائق المحاكمات الست والستين إال مرات قليلة، وفي حالة وحيدة استجاب القضاء لطلب وكيل الدفاع االستناد إلى المادة المشار إليها، وعلى 
سبيل التخفيف، بما لهيئة المحكمة من حق التقدير)عّزه شرارة بيضون، جرائم قتل النساء أمام القضاء اللبناني، منظمة كفى عنف واستغالل، 2008(.
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3.1. اأراء ومواقـف اأ�صحـاب امل�صلحـة من ذوي احلقوق وذوي الواجبات يف البلدان املعنية بالدرا�صة

1.3.1 الت�رشيـــــــعـات 

من  عدد  اأكد  حيث  اإجراوؤه  مت  الذي  ال�رسيع  التقييم  بحث  يف  امل�ستجوبات  تقييمات  تباينت 
قيادي/ موقع  يف  امراأة  به  تقر  ما  ذلك  من  بلدانهن،  يف  الت�رسيعات  جلملة  ر�ساهن  عن  الن�ساء 

قطاع حكومي باالأردن » قانوننا كتري كوي�ض ب�رساحة...ملن نقارنه بدول عربية، ب�ض بنظل نطمح 
لالأف�سل«. ويف نف�ض ال�سياق، توؤكد ناجية، باعثة م�رسوع )والية نابل، تون�ض (،: »«لوال احلرية 
التي تتمتع بها املراأة التون�سية والتي جاءت بها القوانني، ملا كان باإمكاين بعث م�رسوعي. فاأنا اأرملة 
ورغم مقاومة عائلة زوجي املتويف فقد بقيت على اإ�رساري يف بعث م�رسوعي«. و�رسحت ندى، 
فالحة )والية نابل، تون�ض(،«لقد وجدنا احلريات التي مكنتنا من فر�ض وجودنا. ولكن هناك 

اليوم خماوف حول قوانني التي حتمي املراأة يف تون�ض«.

واأ�سار عدد اآخر من الن�ساء اإلى عدة ثغرات يف املنظومات الت�رسيعية لبلدانهن من ذلك ما توؤكده 
فاطمة من �سندوق النفقة بفل�سطني على اأن املنظومة الت�رسيعية املقرتحة للعديد من القوانني تراعي 
جدا املواثيق الدولية اأما بخ�سو�ض القوانني املطبقة، فهي تت�سمن العديد من الثغرات واالإ�سكاليات 
القانونية واحلقوقية، خا�سة قانون العمل تنظيمه بحاجة اإلى جلان تنفيذية ومتابعته ومراقبته الأنه 
قانون حيوي. فالن�سو�ض القانونية وتطبيقها حتتاج اإلى كفاءة وموارد مالية واأن يكون هناك اإرادة 

�سيا�سية لتطبيق هذا القانون«. 

التطبيقية  اأن »...الناحية  باالأردن  قيادي/قطاع حكومي  امراأة يف موقع  تقر  ذاته،  ال�سياق  ويف 
منه  اأكرث  ثقايف  املو�سوع  وامراأة،  رجل  بني  بيفرق  ما  امل�سكلة...القانون  هي  املجتمع  وثقافة 
اإنها تعمل«.  املراأة  اإنها ترث، وما بيمنع  اإنها تتملك، وال  املراأة  القانون عنا ما بيمنع  قانوين... 
توؤكده  وهوما  االأفراد«.  يف  امل�سكلة  م�سكلة،  يف  ما  »القانون  ن�سائية  بهيئة  م�سوؤولة  وت�سيف 
باأنظمتنا وال  »اإحنا م�سكلتنا م�ض  تقول  القطاع احلكومي حينما  قيادي يف  مواطنتها يف موقع 

بقوانيننا وال بد�ستورنا، بل ب�سخ�سنة االأمور« 

وترى زهرة، باعثة م�رسوع فالحي مندمج )والية منوبة بتون�ض( اأن: »القوانني غري كافية حلماية 
املراأة الأن لي�ض كل الن�ساء تطالب بحقوقها. فهناك ن�ساء ت�رسب وال تتكلم. واملحيط االجتماعي 
احلياة  تتجراأ على اخلو�ض يف  الن�ساء ال  الكثري من  لذلك  املطالبة بحقوقها  املراأة على  ي�سجع  ال 

االقت�سادية. فمثال، يف �سوق االأغنام يبقى عدد الن�ساء قليال، رغم اأنه لي�ض هناك مانعا لذلك«.

2.3.1. التمييـــــــز بيـــن اجلن�صيـــن وحقـــــــوق املراأة الإن�صانيـــــــــة

لقد اأكدت اأغلب امل�ستجوبات على اأن املراأة الزالت معر�سة لعدة اأ�سكال من التمييز، �سواء كان 
هواالآخر  العمل  يخلوجمال  املختلفة، ال  الت�رسيحات  اأواخلا�ض. وح�سب  العام  الف�ساء  ذلك يف 
من متييز جتاه املراأة، �سواء كان ذلك على م�ستوى فر�ض احل�سول على عمل اأوعلى اأجر منا�سب 
اأوعلى تدرج عادل يف ال�سلم املهني اأوالتمتع باالمتيازات لبعث امل�ساريع، وذلك مقارنة بالرجل. 
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ولقد ذكرت بع�ض الن�ساء التمييز احلا�سل على م�ستوى التوظيف. فاملراأة، ال م�سكل يواجهها يف 
التوظيف يف القطاع اخلا�ض، بل اإنها تكون اأوفر حظا من الرجل، ذلك اأن الراتب غالبا ما يكون 
اأقل ول�ساعات عمل اأطول خا�سة يف املوؤ�س�سات ال�سغرية. ويف ما يلي، بع�ض االأمثلة عن نتائج 

التقييم ال�رسيع يف االأردن، تون�ض ولبنان.

1.2.3.1. الأردن

املعنية  امل�سلحة وممثلي/ات اجلهات  اأ�سحاب  املبحوثة من  العينة  امل�ساركات/ين يف  اآراء  اتفقت 
اأن  اإال  االإن�سانية،  بالكثري من حقوقها  واإن متتعت  االأردنية،  املراأة  اأن  االقت�سادي على  بالتمكني 
هنالك العديد من مظاهر التمييز �سدها والالم�ساواة بينها وبني الرجل. ويتفاوت مدى متتع املراأة 
بحقوقها االإن�سانية، ومدى التمييز �سدها، بتفاوت اأو�ساع الن�ساء يف االأردن ب�سكل كبري، تبعًا 
االأردين؛ وحتى على م�ستوى  املجتمع  منها  يت�سكل  التي  املختلفة  للبيئات االجتماعية واالأ�رسية 
االأ�رسة الواحدة، وبح�سب عوامل �سخ�سية وثقافية متداخلة. وعربت م�سوؤولة بهيئة ن�سائية عن 
املجتمع، مثاًل حقها يف  اإنت عّمالك بتحكي عن  ما  بقولها »على م�ستوى كل احلقوق،  ذلك 
االإرث اأعطاها اإياه االإ�سالم، هل كل امراأة تاخذ حقها يف االإرث؟ وحقها يف التعليم يف اأف�سلية 
اأب�سط  هاي  الأخرى،  منطقة  ومن  الأ�رسة،  اأ�رسة  من  وبترتاوح  البنت...موجودة  من  اأكرث  للولد 

االأمور!! «.

اأقل حدة يف  ولكنه  العام واخلا�ض،  القطاع  العمل يف  املراأة يف جمايل  متييز �سد  و�سجل كذلك 
قياديا يف  موقعا  حتتل  وهي  امل�ستجوبات  اإحدى  ل�سان  على  جاء  وكما  الأنه،  احلكومي  القطاع 
القطاع احلكومي » م�صيطر عليه بقوانني واأنظمة، يعني داميًا ال�صغل مع احلكومة بيظل ا�صتقرار 
اخلا�ض  القطاع  على  احلكومي  القطاع  اأف�سلية  ن�سائية  هيئة  م�سوؤولة يف  وتوؤكد  اأكرث«.  وظيفي 
القرار. وجاء  التدريب ومواقع �سنع  يتجلى يف  التمييز  اأن  التوظيف، غري  املراأة يف  اإلى  بالن�سبة 
ت�رسيحها لتوؤكد اأن » القطاع العام خل�ض متى ما تعينت املراأة ما بيقدر امل�سوؤول يطلعها، ولكن 
قد جند التمييز يف فر�ض التدريب والدورات...وقبل ما تو�سل مرتبة �سنع القرار بيحيلوها على 

التقاعد يف القطاع احلكومي«. 

ويبقى القطاع اخلا�ض، على الرغم من مظاهر التمييز يف القطاع العام، البيئة املهنية االأكرث متييزا 
ح�سب جل امل�ستجوبني/ات. فقد »تكون التعيينات ح�سب معايري امل�سوؤول ومزاجيته من حيث 
اأحد  اأكد  كما  واالإنتاجية،  الربح  يف  يتمثل  اخلا�ض  القطاع  هم  اأن  ومبا  والرتقيات«.  الرواتب 
اإنتاجية  اأكرث من  املوظفة  بقوله » هوم�ستثمر... واإنتاجية  امل�سوؤولني يف موؤ�س�سة متويلية خا�سة، 
اأنه �رسعان ما  اإال  بالدخل، ح�سب اخلربة«،  اأقل، وما يف متييز  بتعملها  اللي  املوظف، وامل�ساكل 

يردف » كل ما طلعت بامل�ستوى االإداري اأكرث، ي�سبح التمييز اأكرث وفر�سة املراأةا اأقل«.

وقدمت امل�ساركات يف جمموعات الرتكيز، مناذج من جتاربهن املعي�سة. وترى اإحداهن باأن املراأة 
اأمـها التي  اأبيها، ب�سبب  نف�سها ت�ساهم يف التمييز �سد املراأة، حيث حرمت هي من مرياثها من 
تتبنى الثقافة ال�سائعة باأن االإرث حق لالأوالد ولي�ض للبنت، وهذا يخالف ال�رسيعة والت�رسيع. وهي 

تخاف من غ�سب اأمها اأومر�سها اإن هي طالبت به. 
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وترى اإحدى امل�ساركات من فئة ال�سباب، اأنه يوجد متييز �سد املراأة يف فر�ض العمل، حيث تقيد 
بالوظائف املقبولة اجتماعيًا، » البنت فر�ض عملها البديلة عن التخ�س�ض اأقـل من ال�ساب، عل�سان 
االأهل ونظرة املجتمع... االأهل هم اللي بياأثروا على ال�سغل«. يف مقابل ذلك، ترى اأخرى باأن» 
البنت ماخذة حقها وزيادة«. ويوافقها زميلها ال�ساب اجلامعي بالقول » يف متييز ل�سالح البنت!.. 
املحالت  اأ�سحاب  اأن  يرى  حيث  قدامه!«؛  بنت  ي�سوف  بيحب  املحل  �ساحب  نف�ض  بتالقي 

التجارية يف�صلون البنات للعمل »يف حمالت بت�صرتط اإنه بده بنات اأح�صن، كنوع من اجلذب«.

2.2.3.1.  تـــــــــــونــــــ�س 

يف  النا�سطات  خا�سة  امل�ستجوبات،  بع�ض  ت�رسيحات  خالل  من  برزت  التي  االأجوبة  اأهم  من 
منرية،  والرجل«. فح�صب  املراأة  بني  االأجور  التمييز يف  »توا�صل  الفالحي، ميكن ذكر  القطاع 
حرفية، )والية زغوان(، »يتقا�سى الرجل يف القطاع الفالحي بني 10 و12 دينارا يف اليوم )اأي 7 
دوالرا تقريبا( يف حني ال يتجاوز اأجر املراأة 7 دنانري، بالرغم من اأننا نبذل نف�ض اجلهد. واأنا لدي 

اإح�سا�ض بالظلم جتاه هذه الو�سعية«.

وترجع حفيظة، عاملة فالحية قارة )والية نابل(، هذه الو�سعية ملا قبل قيام الثورة بقولها »قبل 
بها، كنت  اأ�ستغل  التي  العمومية  الفالحية  املوؤ�س�سة  العمال يف  تر�سيم  الثورة وقبل االنطالق يف 
اأتقا�سى 140 دينارا �سهريا)قرابة 90 دوالرا( يف حني يتقا�سى الرجل 250 دينار. لقد كنا يف ال�سابق 
نعمل يف ظروف قا�سية ال نتمتع باملنح وال نتقا�سى اأجرا يف اأيام العطل واالأعياد. اأما اليوم، فقد 

حت�سنت الظروف قليال. واأ�سبح الرجال والن�ساء يتقا�سون نف�ض االأجر«.

وقد عربت بع�ض امل�ستجوبات عن ال�سعوبات التي تعرت�ض املراأة يف االندماج يف قطاعات تعد 
ليال و�سعوبة  والعمل  احلظائر  االأعراف ح�سورها يف  رف�ض  نتيجة  الهند�سة  مثل  رجالية  تقليديا 
االأدوار  ب�سبب  اإما  جتاههن  متييزية  ممار�سات  عن  العمل حتديدا  عن  العاطالت  قد عربت  التنقل. 
اأوب�سبب الثقافة املهيمنة يف تف�سيل الرجال على الن�ساء يف  التقليدية التي يحددها لهن املجتمع، 
للت�سامن  تالة  العمل ونا�سطة بجمعية  االإطار، تقول �سمية، عاطلة عن  وظائف حمددة. ويف هذا 
هناك  ولكن  جدارتها.  اإثبات  على  قادرة  وهي  كبرية،  بطاقات  املراأة  »تتمتع  الق�رسين(،  )والية 
عراقيل كثرية حتد من ذلك. فب�سبب اخت�سا�سي يف الهند�سة، اأواجه �سعوبات كبرية يف احل�سول 
على عمل الأن اخت�سا�سي يعد رجاليا. ويف العديد من املرات، يرف�ض طلبي يف الت�سغيل الأنني امراأة 
مهند�سة يعتقد اأنها غري قادرة على التواجد يف امليدان ويف ت�سيري فرق عمال رجالية«. وجابهت 
�سماح نا�سطة بجمعية �سباب حاجب العيون )والية القريوان(، نف�ض الو�سعية، االأمر الذي حرمها 
يزال  ما  املراأة،  و�سعية  حت�سنت  »مهما  باأنه:  قناعة  لديها  واأ�سبحت  املهني  م�رسوعها  حتقيق  من 
يتم  االأحياء، مل  تن�سيط  فعندما اخرتت اخت�سا�سي اجلامعي يف  املراأة والرجل.  تفاوت بني  هناك 
قبول ذلك ب�سهولة من قبل امل�رسفني على الدرو�ض الأنهم يعتربون اأن الفتاة غري قادرة على العمل 
نا�سطة يف اجلمعية  العمل،  ال�سعبية«. والو�سعية نف�سها تكررت مع منى، عاطلة عن  يف االأحياء 
ال�سبابية للت�سغيل والت�سامن )والية قاب�ض( عندما« فتحت وزارة الداخلية بعد الثورة باب الرت�سح 
خلطة معتمدين. ولكن مل يتم ح�سب علمي انتداب اأي امراأة، وهوما يوؤكد توا�سل امليز جتاه الن�ساء. 

واأنا جد م�ستاءة وال اأظن اأن الرجال اأكرث كفاءة من الن�ساء، و�سهاداتنا العلمية توؤكد ذلك«.
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املقابلة  امل�ساركني يف  اأحد  االأ�سا�سية )والية تطاوين(،  نا�سط يف جمعية احلريات  ويف�رس كمال، 
اجلماعية املختلطة توا�سل التمييز بني اخت�سا�سات ومهن »ن�سائية« و«رجالية« بـ: »اأن امل�سكل 
بني  بامل�ساواة  توؤمن  ال  التي  املهيمنة  بالثقافة  متاأثرة  تبقى  التي  االقت�سادية  املوؤ�س�سات  يف  يكمن 
اجلن�سني. فامل�سوؤول يعيد اإنتاج القيم االجتماعية التي ياأتي بها من خارج املوؤ�س�سة والتي ال تخدم 
اجلن�سني يف جمال  بني  التمييز  اأ�سكال  تربير  اإلى  الذكور  من  امل�ساركون  واجته  بال�رسورة«.  املراأة 
احلقوقية  باالنتهاكات  االإقرار  دون  والثقافية،  االجتماعية  العوامل  اإلى  االقت�سادي  االندماج 
خا�سة  اجتماعية،  فئات  قبل  من  ذريعة  ت�سبح  الثقافة  بذلك  وت�سبح  عليها.  بالق�ساء  واملطالبة 

الرجالية منها، لتربير التمييز الذي تعرفه املراأة يف املجال االقت�سادي.

3.2.3.1. لبنــــــــــــــان 

اأن  اأنه ال م�ساواة بني الرجل واملراأة يف ميادين احلياة كافة »يكفي  اأجمع امل�ستجوبون/ات على 
تنظري حولك لرتي الفرق، عندما �رسبني زوجي وهددته باأنني �ساأ�ستكي، اأجابني اأنه �سيجررين 
باملحاكم اأنا واأهلي« واعتربوا اأن املراأة ال تتمتع بحقوقها مثل الرجل. لكن اجلدير ذكره اأن جميع 
العمل  ال�سواء يف جمال  باملراأة والرجل على  االإجحاف الحق  اأن  اعتربوا  واإن  امل�ستجوبني/ات، 
الرجل واملراأة على �سعيد  للتمييز احلا�سل بني  الهجرة، ذكروا  ال�سباب على  التي جترب  والبطالة 

القطاع العام واخلا�ض، كل ح�سب خرباته ال�سخ�سية.

فال�سيدات مبختلف فئاتهن ذكرن التمييز احلا�سل على م�ستوى التوظيف. فاملراأة تعد اأكرث حظا 
يف التوظيف يف القطاع اخلا�ض ب�سبب فقط قناعتها براتب اأقل مقابل �ساعات عمل اأطول خا�سة 
الن�ساء  اأن  اخلدمة من  اأكدته مقدمات  االألب�سة... وهوما  بيع  ال�سغرية كمحالت  املوؤ�س�سات  يف 
يقبلن بالرواتب االأقل خا�سة الالئي لي�ست لديهن م�سوؤوليات. واأكد هذا املعطى من ينتمي اإلى 
فئة ال�سباب من الذكور املبحوثني. واأ�سافوا اأنه على �سعيد القطاع العام »ال يوجد متييز بالن�سبة 
اإلى الرواتب واالأجور، الأن القانون ي�رسي على اجلميع لكن امل�سكلة يف الرتقي التي غالبا ما تكون 
االأكرث اإتاحة للرجل من املراأة«. وهذا ما اأكده اأي�سًا الكهول من امل�ستجوبني الذين اعتربوا كما 
جاء يف ت�رسيحاتهم اأن »الرجل دائمًا يف املراكز القيادية، الأن الظروف املحيطة باملراأة يف املنزل، 
عالوة على نظرة املجتمع...توؤثر دائمًا على تطور عمل املراأة الأنه يف ظل هذه ال�صغوط البد اأن 
يت�ستت تفكريها«...« واأف�سلية املنزل املفرو�سة عليها �ساءت اأم اأبت تقلل لقدرها على الرتكيز، 
وبالتايل فاإن عددا قليال من الن�ساء ي�سلن اإلى مراكز قيادية«. »واللواتي ينجحن يف مراكز قيادية، 
غالبيتهن غري متزوجات، واإن كن كذلك فاإن اأوالدهن فا�سلون«. ومما متت االإ�سارة اإليه اأي�سًا من 
القرار  اأخذ  اإداري على م�ستوى  تتمتع مبن�سب  الرجال و�سيدة واحدة،  قبل مقدمي اخلدمة من 
اأن متوقع »الن�ساء غالبا ما يكون من امل�ستوى الو�سطي وما دون، بينما جند الرجال من امل�ستوى 
الو�سطي وما فوق«. مبا يعني اأن مكانة الرجال غالبا –ومن العادي- تكون يف مواقع �صنع القرار 

يف حني يتوقف وجود الن�ساء فيها على مزاجية رب العمل وقرارات االإدارة اال�ستثنائية«.
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2. �لتنـــاق�ســــــات وجيــــــــوب �لتمييــــــــــز 

1.2. علـــــى م�صتــــــــوى املنطقــــــة ككــــــل 

مهما كان م�ستوى املراأة التعليمي اأوموقعها االجتماعي اأواملهني اأوال�سيا�سي اأواملوؤ�س�ساتي اأودخلها 
االقت�صادي اأوحتى �صنها، فاإن عددا من النظم القانونية كان دائما - وال يزال – يعتربها على اأنها 
قا�رس. وهذا ما يخلق تناق�سا اإن نقل �رساعا داخل االأنظمة القانونية والت�رسيعية الوطنية نف�سها، 
بداية بالد�ستور نف�سه الذي قد يت�سمن مواد تلغي بع�سها البع�ض، اأوبني الد�ستور والقوانني امل�ساوية 
االأخرى وحتديدا تلك التي ت�سري احلياة العامة والتي تنظم احلقوق يف التعليم وال�سحة والعمل، 
وااللتزامات  الوطنية  والت�رسيعية  القانونية  االأنظمة  وال�سيا�سية...اأوبني  االجتماعية  واحلقوق 

وال�سوابط الدولية.

الو�سع  تاأمني وحت�سني  كبريا يف  تقدما  اأحرزت  قد  البلدان  معظم  اأن  االأمر، يف حني  واقع  ويف 
القانوين للمراأة وحقوقها من خالل اإ�سالح القوانني و�سياغة ال�سيا�سات، ال يزال يوجد تناق�ض 
يف الت�رسيعات وفجوة كبرية بني ما هووارد يف القانون، وتطبيقه اأومع قوانني اأخرى اأوال�سيا�سات 
املختلفة التي متت �سياغتها من اأجل اإزالة التمييز ولتفعيل امل�ساواة واملمار�سات �سواء كانت فردية 

اأوموؤ�س�ساتية.

وال تن�ض كل الد�ساتري ب�سفة وا�سحة، كما فعلت بالن�سبة اإلى عنا�رس عدم التمييز االأخرى )العرق، 
الدين...( على عن�رس اجلن�ض، كما هواحلال على �سبيل املثال فقط يف تون�ض ولواأن الد�ستور معلق 
حاليا ويف االإمارات العربية املتحدة. وتعترب لغة الد�ساتري العربية غري ح�سا�سة للنوع االجتماعي، 

ذلك اأنه ال يتم ا�ستعمال �سيغة املوؤنث ال ت�ستعمل يف اأي واحد منها عند االإ�سارة اإلى املواطنني.

ويف عدد من بلدان املنطقة، يتفوق قانون االأ�رسة على كل القوانني االأخرى، مبا يف ذلك الد�ستور 
وذلك ب�سفة �سمنية وعملية. ويف البع�ض االآخر، يت�سمن الد�ستور نف�سه مادة تلغي مبداأ امل�ساواة 
مقايي�ض  اإلى  االأف�سلية  الإعطاء  الوثيقة  نف�ض  من  اأخرى  مادة  يف  عليهما  املن�سو�ض  التمييز  وعدم 
اأخرى تكر�ض التمييز بني الرجال والن�ساء، ولكن اأي�سا بني الن�ساء اأنف�سهن من طائفة الأخرى كما 
هواحلال يف لبنان. ويتوفر يف هذا البلد 15 قانون اأحوال �سخ�سية لثماين ع�رسة طائفة. كما تختلف 
تن�ض  العراق، حيث  اإلى  بالن�سبة  اأخرى كما هواحلال  اإلى  ال�سخ�سية من ع�سرية  االأحوال  قوانني 
املادة 41 من الد�ستور العراقي » على اأن :“ العراقيون اأحرار يف االلتزام باأحوالهم ال�سخ�سية ح�سب 

ديانتهم اأومذاهبهم اأومعتقداتهم اأواختياراتهم، وينظم ذلك بقانون“. 

اأنها  وترتك هذه املادة املجال مفتوحا النتهاك حقوق الن�ساء با�سم الدين والعرف واملعتقد«، كما 
تتنافى واملادة 14 والتي تقر باأن العراقيني مت�ساوين اأمام القانون دون متييز ب�سبب اجلن�ض اأوالعرق 
الدول  بع�ض  اأن  اإلى  االإ�سارة  اأواملعتقد. والبد من  اأواملذهب  اأوالدين  اأواللون  اأواالأ�سل  اأوالقومية 
تدرك اأي�سا عدم وجود قانون ينظم املرياث، ونظام الزواج واحلريات... ولكنها مل تتخذ اأية مبادرة 

ل�سد هذا النق�ض.
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ويف الواقع، الزال عدم حتقيق حقوق املراأة االإن�سانية والقانونية متوا�سال نتيجة التناق�ض والت�سارب 
والقوانني  الو�سعية  والقوانني  الد�ستور،  اأي  الثالثة  القائمة  القانونية  الُنُظم  تطبيق  عن  النا�سئني 
العرفية )العادات والتقاليد القبلية والع�سائرية( والقوانني الدينية )بني ال�رسيعة االإ�سالمية واملذاهب 
املختلفة وما تن�ض عليه الكنائ�ض العديدة واملتنوعة(. وجتعل املدار�ض الفقهية يف كثري من البلدان 
ويخ�سع  مزدوجا  للقانون  التطبيقي  االإطار  العربي  واخلليج  اإفريقيا  و�سمال  االأو�سط  ال�رسق  يف 
بكل  القانون  بتطبيق  ملن هومطالب  ال�سخ�سي  التاأويل  االأحيان  بع�ض  والظروف، ويف  لل�سياق 
حياد ومو�سوعية وح�سب مبداأ العدالة وعدم التمييز. وهذا ما اأدى اإلى ف�سل اإدخال اإ�سالحات 
يف قوانني االأحوال ال�سخ�سية/ االأ�رسة التي من املفرو�ض اأنها حتمي جميع اأع�ساءها ومن �سمنهم 
مت�ساوية  مكانة  والعامة وجعل من حتقيق  ال�سخ�سية  التمييز يف حياتها  اأ�سكال  املراأة من جميع 
للمراأة يف القانون ويف املمار�سة العملية يحتمل ملراوغات كثرية. ويف كثري من البلدان، ال تزال 
هناك ق�سايا تعالج يف املحاكم حتت طائلة القانون العريف والقانون الو�سعي على حد �سواء ويف 

ذات الوقت.

2.2. فـــــــي البلـــــدان املعنيـــــــة بالدرا�صــــــة

قوانني جديدة  �سن  بف�سل  الن�ساء  لفائدة  بالدرا�سة  املعنية  البلدان  التي حققتها  املكا�سب  مكنت 
اأوتعديالت كانت تهدف، اإما لتقلي�ض الفجوات عن طريق تخفيف التمييز ولتحقيق امل�ساواة يف 

احلياة العامة اأواحلياة اخلا�صة، ومن اأهمها ميكن ذكر ما يلي:

• الو�سول اإلى بع�ض املوارد والتحكم فيها من حرية التنقل دون اإذن من الزوج اأوالويل، 	
تنظيم االأ�رسة باإلغاء االأحكام املعاقبة ملنع احلمل، ممار�سة التجارة دون اإذن الزوج، متكني 
املرياث  يف  املت�ساوي  واملرياث  القا�رس،  ولدها  ل�سالح  ائتماين  ح�ساب  فتح  من  االأم 

�سمن بع�ض الطوائف امل�سيحية 
• احلق يف اإعطاء اجلن�صية لالأبناء والزوج رغم تناق�ص ال�رسوط مع مبداأ امل�صاواة، مع بع�ص 	

االإجراءات التي تقرتب من التمييز اأكرث من امل�ساواة، كحق املراأة يف اختيار اجلن�سية بعد 
الزواج...

• اإزالة التمييز اأوتوحيد االإجراءات يف ما يخ�ض بع�ض احلقوق، كما هواحلال مثال بالن�سبة 	
اإلى توحيد �سن نهاية اخلدمة للرجال والن�ساء يف قانون ال�سمان االجتماعية اأواالعرتاف 
باأهلية املراأة لل�سهادة يف ال�سجل العقاري، مبا يف ذلك اأهلية املراأة املتزوجة يف ما يتعلق 
بعقود التاأمني على احلياة ، حق املوظفة يف ال�سلك الدبلوما�سي التي تتزوج من اأجنبي 

مبتابعة مهامها... 
• العمل على تعديل قانون العقوبات، وبالذات املواد تخفف من االأحكام ال�سادرة بحق 	

االأفراد املّدعني بارتكابهم جرائم قتل اأواأذى للزوجة اأواالبنة اأوغري ذلك من االأقارب 
، من اأجل حماية »�رسف« االأ�رسة

• االإجراءات التي مت اتخاذها لتعزيز م�ساركة املراأة ال�سيا�سية اأواالقت�سادية... 	

اأاأثر اإيجابا  اإلى تغيري معترب واإلى تطور  ولئن اأدت هذه االإجراءات ح�سب العديد من املالحظني 
على و�سع املراأة وحت�سينه، ال زالت التناق�سات يف ما بني القوانني الوطنية، وبني القوانني الوطنية 
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والتزامات البلدان املعنية الدولية، زيادة على اأوجه التمييز الوا�سحة �سد املراأة يف عدد من القوانني 
منتهكة عددا من احلقوق االإن�سانية يف البلدان املعنية بالدرا�سة كما هواحلال بالن�سبة اإلى باقي دول 
املنطقة. وهناك �سعوبة ُحددت من طرف بع�ض البلدان املعنية وتتمثل يف اأن االأهمية ال تكمن 
فقط يف املبداأ املن�سو�ض عليه واعتماده يف بقية القوانني الوطنية، بقدر ما ترتبط مبا�رسة بالواقع 
التطبيقي للحماية وامل�ساواة. فاالأمر يف النهاية يتجاوز جمرد اعتماد مبداأ امل�ساواة كمنهاج عمل 

ليتم احلياد عنه على �سعيد الواقع.

 زيادة على ذلك، هناك عدد من الق�سايا االأ�سا�سية التي الزالت مطروحة بني الرجل واملراأة حيث 
اجلرم  واإثبات  التطبيق  �رسوط  ويف  الن�ص  يف  الالم�صاواة  يف  يتج�صد  بينهما  احلا�صل  التمييز  اأن 
ولبنان(،  فل�سطني  )االأردن،  اجلن�سية   : امل�سائل  هذه  بني  ومن  واملراأة.  الرجل  بني  العقوبة  ويف 
قانون العقوبات وبالذات يف الق�سايا اخلا�سة بالزنا واالغت�ساب والقتل بادعاء ال�رسف )االأردن، 
اأن يتزوج  اإذ اأن يف تون�ص مثال ميكن للمغت�صب  تون�ص، فل�صطني ولبنان مع خ�صو�صية كل بلد 
ل�سحيته ليتهرب من العقاب واحلكم(، قانون االأحوال ال�سخ�سية ح�سب املواد واالإجراءات من 
�سن الزواج اإلى احلق يف املرياث والت�رسف يف االأمالك )االأردن، تون�ض، فل�سطني ولبنان(، كما 

هومو�سح يف البع�ض من االأمثلة املوالية.

1.2.2. الد�صتـــــــــــــــــــور

يف تون�ض، ُعلق الد�ستور يف الفرتة التي انطلقت فيها الدرا�سة )والزال(. وت�سهد تون�ض مرحلة 
انتخاب جمل�ض  اأ�سا�سها  نظام جمهوري جديد، مت على  وبناء  موؤ�س�سات  اإلى  ال  بالن�سبة  انتقالية 
تاأ�سي�سي انتقايل ليقرتح د�ستورا جديدا... ولكن البد من التاأكيد على اأن الفرتة احلالية ال تتميز 
التاأ�سي�سي  املجل�ض  موقف  يخ�ض حتديد  ما  بال�سبابية يف  اأي�سا  ولكن  الد�ستوري،  بالفراغ  فقط 
املكلف باإعداد الد�ستور من جميع امل�سائل املتعلقة بحقوق املراأة االإن�سانية ومكت�سباتها، عالوة 

على التخوفات وال�سك/الت�سكيك فيما يخ�ض م�سري هذه املكت�سبات يف امل�ستقبل. 

عدم  يف  االإ�سكالية  لبنان  يف  الد�ستور  يواجه  العربية،  الد�ساتري  اأغلبية  اإلى  بالن�سبة  هواحلال  وكما 
وجود مادة ت�سري ب�سفة وا�سحة اإلى اإزالة التمييز على اأ�سا�ض اجلن�ض اأوالنوع االجتماعي، باالإ�سافة 
اإلى اأن الد�ستور اللبناين يكر�ض التمييز بتمكني الطوائف من تطبيق قوانني تناق�ض مبادئ عدم التمييز 

وامل�ساواة الد�ستورية والتي يتم تعزيزها بتطبيق كامل و�سامل ملبداأ الطائفية بانتظام ودون تردد. 

اإن »امل�ساواة« لي�ست جمرد ن�سو�ض، بل ال بّد اأن تظهر يف تطبيق تلك الن�سو�ض، من خالل متّتع 
املراأة باحلقوق امل�سّمنة يف الن�ض القانوين، وممار�ستها دون متييز بينها وبني الرجل على اأر�ض الواقع. 
فالقوانني الوطنية التي يجب اأن تتوافق مع الد�ستور اأوال ومع االلتزامات الدولية جلمهورية لبنان، 
البلدان  لبنان واأغلبية  ثانيا تفرت�ض تكري�ض امل�ساواة ن�سا واإجراءات ممار�سة. وهوما ال يتوفر يف 
حيث تفتقر مبادئ امل�ساواة وعدم التمييز اأواملواثيق الدولية امل�سار اإليها يف الد�ستور اللبناين وغريه 

من الد�ساتري اإلى التطبيق يف الن�سو�ض القانونية ويف املمار�سات. 
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2.2.2. قـــــــانون اجلن�صيــــــــة

يتحكم قانون اجلن�سية رقم )6( ل�سنة 1954 وتعديالته يف االأردن وقانون اجلن�سية باملواطنة رقم )10( 
يف لبنان يف هذا احلق. والزالت الن�ساء واالأمهات ال يتمتعن باحلق يف منح جن�سيتهن الأوالدهن 
اأوُتكت�سب عن  االأب  من  تورث  االأخرى  العربية  البلدان  من  العديد  هواحلال يف  كما  وبقيت، 
االأبوي،  للن�سب  االأولية  املواطنة  اأواللبنانية. وُتعطى قوانني  االأردنية  االأرا�سي  الوالدة يف  طريق 
ذلك  من  اأطفالها  اأواإلى  زوجها  اإلى  مواطنتها  نقل  باأجنبي  تتزوج  التي  للمراأة  ميكن  ال  بحيث 
الزواج، بينما ويف نف�ض الظرف، يتمتع الرجل بهذين احلقني. وتوؤكد قراءة القانونني عدم عالقة 
املراأة،  رفاهية  على  ال�سلبي  التاأثري  ومدى   ،) اأومتوفى  جمهول  )اأب  جهة،  من  بالن�سب  اجلن�سية 
التعليم وال�سحة  اأوالرتمل وعلى حقوق االأبناء ، ذكورا واإناثا، يف  وخا�سة يف حاالت الطالق 

والعمل، واالمتالك، واحل�سول على دعم/موارد احلكومة، من جهة ثانية.

3.2.2. قـــــــانون الأحــــــــوال ال�صخ�صيــــــــة 

ذلك  يف  مبا  العربية،  املراأة  اإلى  بالن�سبة  اأهمية  القوانني  اأكرث  ال�سخ�سية  االأحوال  قوانني  ت�سكل 
االأ�رسة  داخل  م�سريها  على  واأثرها  اليومية  بحياتها  الرتباطها  نظرا  بالدرا�سة  املعنية  البلدان  يف 
وخارجها. وا�ستنادا اإلى املوؤ�رسات التنموية املختلفة اخلا�سة بحقوق املراأة االإن�سانية، فاإن الغالبية 
اأي االأردن، تون�ض، فل�سطني ولبنان،  البلدان املعنية بالدرا�سة  العربيات ويف  الن�ساء  العظمى من 
ب�سكل  ال�سخ�سية  االأحوال  بقانون  يتاأثرن  هوؤالء  البيوت.  رّبات  �رسيحة  حتت  تندرج  زالت  ما 
اأ�سا�سي، فهن غري عامالت وترتبط معظم حقوقهن بهذا القانون الذي ينظم، اإن مل نقل يحدد، 
حقوقهن �سمن اإطار العائلة. ومن ناحية اأخرى، تنعك�ض اأحكام قانون االأحوال ال�سخ�سية على 

القوانني االأخرى ب�سكل مبا�رس وتوؤثر على حقوق املراأة يف اإطار العمل ويف اإطار احلياة العامة. 

التمييز  اأوتعزيز  تكري�ص  يف  ت�صاهم  اأن  ميكن  التي  العوامل  االأقل  اأوعلى  العراقيل  بني  ومن 
هوالقوانني اأواالأحكام اأواالإجراءات ذات العالقة، والتي تتعدد بتعدد االأديان اأوالطوائف يف البلد 
قانوين  تتبع  اأنها  اإذ  )التي هي حالة معقدة  االأردن وفل�سطني  اإلى  بالن�سبة  الواحد، كما هواحلال 
ت�سمل  قانونا/15  ع�رسة  خم�سة  تتبع  اأنها  اإذ  تعقيدا  اأكرث  حالة  هي  )التي  ولبنان  خمتلفني(  بلدين 
اأوطائفة  دين  اخلا�سة بكل  والتقاليد  بالعادات  التم�سك  يعني هذا  ثمانية ع�رسة/18 طائفة(. وال 
دينية اأومذهب مع خطر االبتعاد عن مبادئ عدم التمييز وامل�ساواة بني الرجال والن�ساء فح�سب، 
واإمنا �سيكر�ض هذا الو�سع اأي�سا التمييز بني الفئات الن�سائية يف نف�ض البلد. وهكذا، تخ�سع املراأة 
1976 وهوقانون  لعام  االأردين  ال�سخ�سية  االأحوال  لقانون  الغربية  ال�سفة  الفل�سطينية يف  امل�سلمة 
م�ستمد اأ�سال من قانون االأحوال ال�سخ�سية ل�سنة 1917 وقانون 1951 املاأخوذين من الفقه احلنفي. 
اأما بالن�سبة اإلى الطوائف امل�سيحية فلكل طائفة قانونها وتطبق طائفة الروم االأرثوذك�ض تبعا لذلك 
قانون االأحوال ال�سخ�سية للم�سيحيني االأرثوذك�ض )قانون العائلة وقانون البطريركية البيزنطي( 
وقانون البطريركية االأرثوذك�سية رقم 32 ل�سنة 1941 وتخ�سع طائفة الالتني اإلى قانون االأحوال 
ال�صخ�صية املعمول به يف االأبر�صية البطريركية الالتينية االأور�صليمية وتطبق طائفة االأقباط قانون 

االأحوال ال�صخ�صية لالأقباط االأرثوذك�ص الذي اأقره املجل�ص املحلي العام لالأقباط ل�صنة 1938.
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واالأحوال  واخلا�سة  العامة  للحياة  القانوين  التنظيم  مبداأ  الطائفية  التعددية  متثل  لبنان،  ويف 
الإدارة  لالأ�رس  الروحية  اال�ستقاللية  تاأمني  على  الد�ستور  من  و10   9 املادتان  تن�ض  اإذ  ال�سخ�سية، 
االأحوال ال�سخ�سية وفقا ملعتقداتهم، وينتج عن ذلك ال�سماح بخلق اأحكام تتعلق بقانون االأ�رسة 
حتت رعاية الطوائف الدينية. وبالتايل، تخ�سع املراأة اللبنانية لقوانني االأ�رسة املختلفة وفقا النتمائها 
الديني. وتت�سمن هذه القوانني متييزا �سد املراأة يف حقوقها وواجباتها ح�سب و�سعها وعالقاتها 
داخل االأ�رسة. ويف هذا االإطار، ميكن االإ�صارة اإلى متييز وا�صح بني املواطنني اأوال وفقا ملعتقدهم، 
اإذ يفر�ض عليهم االنت�ساب اإلى طائفة، وثانيا، وفقا لطوائفهم ملا لها من قوانني وحماكم خا�سة، 
واأي�سا متييزا يف الروابط املمكنة بني املواطنني/ات. وكما متت االإ�سارة اإلى ذلك �سابقا، يعد الهيكل 
ال�سيا�سي اللبناين طائفيًا باعرتافه ر�سميا ب 18 طائفة دينية/مذهبية. ويوؤثر ذلك على تواجد املراأة 
يف احلياة العامة اإذ ينق�ض من حظوظها )لرتك املجال للرجال(، كما اأنه يوؤثر على اإدارة اأمور احلياة 
تتولى مهمة  التي  املحاكم  ال�سخ�سية واأنظمة  قانونًا لالأحوال   15 ُت�سري عن طريق  اخلا�سة والتي 
والقانونية،  االإن�سانية  بحقوقها  املراأة  متتع  يخ�ض  ما  ويف  والعائلية.  ال�سخ�سية  االأمور  يف  النظر 
ن�سجل جدلية بني احلقل العام واحلقل اخلا�ض يف االجتاهني وبالتايل، فزيادة على احلقوق املدنية 
واحلقوق التي تدخل ممار�ستها يف احلقل اخلا�ض )قانون االأحوال ال�سخ�سية(، يتوجب التدقيق يف 
ال�سياق العام واالإطار القانوين الذي من املفرو�ض اأنه يحمي احلقوق االقت�سادية للمراأة من اأجل 

ت�سخي�ض جيوب التمييز و/اأوجماالت االنتهاك.

يف  املكر�ض  بالتمييز  ال�سخ�سية  االأحوال  لقوانني  التمييزية  االأحكام  ترتبط  ذلك،  على  زيادة 
القوانني االأخرى، كما هواحلال بالن�سبة اإلى قانون اجلن�سية. وتواجه املراأة يف االأردن ويف لبنان 
وفقا لذلك، الكثري من امل�ساكل، خا�سة يف حالة الطالق. ولئن يعطيها قانون االأحوال ال�سخ�سية 
احلق يف ح�سانة ال�سغري حتى �سن البلوغ، تبقى م�سائل اإعالته من تعليم وتنقل به رهينة حقه يف 
جن�سية اأمه التي ال ت�سند له.. وال يزال هذا احلق من اأهم املطالب التي ترفعه منظمات املجتمع 
املدين يف لبنان دون جدوى اإلى حد االآن، نظرا لت�سيي�ض هذه الق�سية التي تعترب من نف�ض م�ستوى 

ق�سية ال�رسق االأو�سط وحتلل اأ�سا�سا من هذا املنوال. 

وحتي يف تون�ض، وعلى الرغم من اأن جملة االأحوال ال�سخ�سية اكت�ست طابعا حداثيا منذ �سدورها، 
اإال اأنها بقيت حمافظة على العديد من اجلوانب التي تكر�ض التمييز بني املراأة والرجل. فالف�سول 3 
و12 و13 من املجلة تتعلق باملهر ك�رسط ل�صحة للزواج، واحلال اأن يف ذلك اإقرار �صمني بوجود 
مقابل للرابطة الزوجية. وهي و�سعية قد تعترب مهينة ملكانة املراأة، الأن الروابط الزوجية تنربم بر�سا 
الطرفني ولي�ض بدفع مقابل تتفق عليه العائلتان. وعلى الرغم كذلك من اإقرار واجب التعاون بني 
الزوجني على قدم امل�ساواة واإلغاء واجب الطاعة يف �سبيل احل�سول على عالقات اأ�رسية اأكرث توازنا 
يف احلقوق والواجبات، فاإن املحافظة على موؤ�س�سة رئي�ض العائلة هي تكري�ض للتمييز على اأ�سا�ض 
اجلن�ض. فرئا�سة العائلة مفهوم مرتبط بواجب االإنفاق املحمول على الرجل وهي مرتبطة اأ�سا�سا 
23 وما �سيرتتب عن ذلك من متييز على ال�سعيد اجلبائي بني املراأة  به من خالل ما ورد بالف�سل 
والرجل، كيفما �سيتم التعر�ض اإليه الحقا. ف�سال على ذلك، فاإن اجلزء االأخري من املجلة يكر�ض 
متييزا وا�سحا متعلقا بامل�ساواة يف الرتكة. فاملراأة ب�سفتها تلك، ال ترث مبدئيا اإال جزءا اأقل مما يرثه 
الرجل، وهوما ي�سكل عائقا اأمام ح�سول املراأة على املوارد التي متكنها من حتقيق ا�ستقاللها املايل.
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4.2.2. قـــــــــــانون العقـــــــــــــوبات

يت�سمن قانون العقوبات االأردين مواداً تن�ض على تخفيف العقوبة على مرتكبي جرائم القتل ذات 
ال�سلة بال�رسف، اإذا �سبط ال�سحية متلب�سًا بعالقة جن�سية غري م�رسوعة، اأي خارج اإطار الزواج، 
وكان املقتول تربطه عالقة دم بالقاتل. هذا ما تن�ض عليه املادة )340( من قانون العقوبات االأردين. 
وتق�سي املادة )98( بتخفيف العقوبة ملن يرتكب جرمية وهويف حالة غ�صب عارم، اإذا كان القتيل 
من اأفراد االأ�رسة وكان املو�سوع يتعلق بقتل من اأجل ال�رسف. اإ�سافة اإلى ذلك، ت�ستخدم العائالت 
للمحكمة  ميكن  حيث  التخفيف،  وطلب  ال�صادر  احلكم  ا�صتئناف  يف  ال�صخ�صي  حقها  هناك 
تخفيف العقوبة ال�سادرة اإلى الن�سف، وذلك بناًء على العوامل املخففة للعقوبة املن�سو�ض عليها 

يف املادة )99( واملادة )100( من القانون. 

اإلى  جتنح  املحاكم  اأن  ات�سح  فقد  خا�سة،  حقوق  على  تن�ض  ال  املواد  هذه  اأن  من  الرغم  وعلى 
العثور على م�سوغات ت�ساهم يف تخفيف العقوبة. ويبدواأن وجود  تف�سريات مو�سعة متكن من 
وبقاء هذه املواد املخففة للعقوبة يف �سلب قانون العقوبات االأردين، هوال�سبب الذي يف�رس بقاء 
ظاهرة جرائم ال�رسف ومبعدالت �سبه ثابتة على مر ال�سنوات، اإذ ت�سهد االأردن �سنويا 25 حالة قتل 

لن�ساء وبنات على خلفية مفهوم ال�رسف.

ويرتكز قانون العقوبات يف لبنان على بنية قائمة على النوع االجتماعي وتوزيع االأدوار وال�سلطة 
اإلى العقوبات، تعزز  اإ�سافة  بني املراأة والرجل داخل االأ�رسة واملجتمع. فاملفاهيم يف حد ذاتها، 
التمييز وعدم امل�ساواة يف النوع االجتماعي والعنف �سد املراأة كما يظهر يف معاجلة بع�ض الق�سايا. 
بادعاء  املرتكبة  واجلرائم  والبغاء  الزوجي  واالغت�صاب  الزنا  ذكر  فقط، ميكن  املثال  �صبيل  وعلى 

ال�رسف والتي يكون لها يف العديد من احلاالت دوافع اقت�سادية كق�سايا االإرث.

3. �لتحديـــــــــــــــــــات

على م�ستوى املنطقة ككل اأوالبلدان املعنية مبا�رسة بالتغيريات احلا�سلة يف املنطقة اأوالبلدان املعنية 
بالدرا�صة، ميكن تلخي�ص التحديات يف ما يلي:

• اإجنازات نحوحتقيق امل�ساواة يعوزها التطبيق،	
• اإجنازات نحوحتقيق امل�ساواة تعرقلها تناق�سات القوانني واملمار�سات ونق�ض القدرات 	

واخلدمات، 
• متتع باحلقوق حمدود لقلة وعي ذوي احلقوق، 	
• تناق�سات بني الواقع الوطني والتزامات عرب عنها البلد دوليا، 	
• اإجنازات نحوحتقيق امل�ساواة يهددها م�ستقبل غام�ض...	

واإذا نظرنا اإلى كيفية تطبيق القواعد املختلفة للقانون يف اأو�ساع قانونية مت�ساوية، تعك�ض قوانني 
االأحوال ال�سخ�سية العربية التي تغطي كل من امل�سلمني/ات وغري امل�سلمني/ات الطريقة االأمثل 
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جلعل التمييز بني اجلن�سني �رسعيا وقانونيا. وت�ساهم املعتقدات واملمار�سات الثقافية والفردية يف 
تعجيز املراأة وال�سد بها اإلى الوراء وحرمانها من ا�ستخدام القوانني التقدمية القائمة لفر�ض و�سعها 
القانوين والدفاع عن حقوقها االإن�سانية. وال تقت�رس االأ�سباب على ما �سبق فح�سب، ذلك اأنه، يف 
الثقافية ت�ستخدم فقط كذريعة وتخ�ض  القيم واملعايري  اأن هذه  العديد من االأحيان، يبدووا�سحا 

فقط املراأة.

زيادة على التناق�سات وحتى ال�رساعات التي مت ذكرها اأعاله، ال تزال التحديات قائمة يف اعتماد 
فعال و/اأواإنفاذ الرت�سانة القانونية القائمة ب�سبب اأي�سا �سعف اأنظمة العدالة املعرتف بها من قبل 
البلدان نف�سها. كما الحظنا �سعفا يف اخلدمات التي تقدمها نظرا لعددها املحدود وعدم قربها 
من املواطنني واملواطنات، مما يوؤثر �سلبا على و�سولهم جميعهم اإلى العدالة، وخا�سة الن�ساء منهم. 
التي  التمويل  االإدارية وعدم كفاية  بالتاأخريات  املثال ال احل�رس  �سبيل  العقبات على  وترتبط هذه 
قدرات  بناء  دون  وكذلك  و�سعت،  التي  الربامج  وتنفيذ  املقرتحة  الن�سو�ض  اعتماد  دون  حتول 
مهني القطاع مبختلف رتبهم �سواء خ�ست حقوق االإن�سان ومبادئها ب�سفة عامة، اأوتلك املخت�سة 

باملراأة وطنيا ودوليا ب�سفة خا�سة.

ن�رسها  وقلة  بها  واال�ستهانة  القائمة،  القانونية  الرت�سانة  تنفيذ  ل�سعف  ما  اأحد  على  يخفى  وال 
اأوعدم معرفتها وم�ستوى الوعي املحدود حتى من طرف املهنيني املعنيني ومن طرف املراأة نف�سها 
واملجتمع الذي تنتمي اإليه، من تاأثري �سلبي جلهة احل�سول على احلقوق االأ�سا�سية ب�سكل عام، ومن 
طرف الن�ساء على وجه اخل�سو�ض مما يجعله حمدودا جدا. ويحد هذا من اأداء املراأة لدورها بو�سفها 
من اأ�سحاب احلقوق واملطالبة بها والتمتع بحقوق االإن�سان. كما ي�سكل عقبة رئي�سية اأمام االأفراد 
املعنيني واملوؤ�س�سات واجلماعات التي عليها اأن تتحمل التزاماتها وم�سوؤولياتها كاأ�سحاب واجب 

من حيث احلماية واالمتثال بالقوانني �سواء كانت وطنية اأودولية.

بالربيع  ما �سمي  يتغري  اأن ال  الراهن، يف  الوقت  املنطقة يف  تعي�سه  الذي  التحديات  اأكرب  ويتمثل 
العربي اإلى عا�صفة �صتوية باأعلى درجة يف �صلم العوا�صف بالن�صبة اإلى الدميقراطية واإلى حقوق 
االنتقادات  اأول  ولعل  متعددة.  من جبهات  �سديدة  انتقادات  فيه  تواجه  وقت  العربية يف  املراأة 
تتاأتى من العادات املتاأ�سلة االأبوية التي تقيد الن�ساء والتي تربز بع�ض املوؤ�رسات اليوم اأنها تعززت/

ومع  بعيد.  اأمد  منذ  املنطقة  االأبوي/البطريركي يف  النظام  منها جتذر.  عديدة  الأ�سباب  تفاقمت 
التغيريات وظهور التيارات املحافظة وتغيري املناخ ال�سيا�سي، اأ�سبحت اأجندة حقوق املراأة مرتبطة 
ب�سكل وثيق مع االأنظمة اال�ستبدادية، التي فقدت م�سداقيتها االآن. وال نن�سى اأن »ال�سيدة االأولى 
ال�سابقة« يف م�رس، كانت ترتاأ�ض املجل�ض القومي للمراأة امل�رسية، وكانت الرئا�سة الدورية للمنظمة 
العربية للمراأة، وهي هيئة حكومية اإقليمية برعاية اجلامعة العربية »لل�سيدة االأولى يف تون�ض« قبل 

هروبها من البلد. 

زيادة على ذلك، قد ي�سكل �سعود اأحزاب اإ�سالمية اإلى احلكم والتي تربر اإلى حد الرف�ض اأحيانا 
القوانني احلالية اخلا�سة بالن�ساء من وجهة نظر دينية حتديات ترى فيها منظمات املجتمع املدين 
خطورة كربى. وعلى الرغم من اأن مكا�سب املراأة العربية كانت نتيجة لن�سالها وعملها، اإال اأن 
هذه االأحزاب حمورت ا�سرتاتيجياتها حول ق�سية املراأة وحقوقها مبناهج تختلف من بلد اإلى اآخر 
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)تون�ض، م�رس، ليبيا، املغرب، اليمن...( اإال اأن القا�سم امل�سرتك بينها يتمثل ح�سب املهتمني باملجال، 
ال يتمثل يف »تكفري« حقوق املراأة االإن�سانية فقط، واإمنا اأي�سا يف ربط االجنازات واالإ�سالحات 
باأنها نتيجة اال�ستبداد  التي متت، مهما كانت ب�سيطة وبعيدة عن طموح املنطقة واملراأة العربية، 
والدكتاتورية لتخريب املجتمع واالأ�رسة. وهي مكت�سبات الزالت تقاوم يف البلدان االأخرى با�سم 
الهوية والثقافة العربية-االإ�صالمية وحماربة الغرب الذي يتم الت�صامن معه من غري اأية م�صكلة يف 

ق�سايا اأخرى، ولوكانت اأ�سا�سية بالن�سبة اإلى نف�ض الهوية... 

ويف احلقيقة، على الرغم من دور املراأة الوا�سح واملهم يف الثورات العربية، لي�ض هناك ما ي�سمن اأن 
نا�سطات ون�سطاء حقوق املراأة قد ي�ستطيعون حتويل م�ساركتهم على املدى الطويل اإلى مكا�سب 
اقت�سادية واجتماعية، و�سيا�سية. واأ�سبح القلق هوال�سائد اأمام �سبابية املواقف وكرثة التجاذبات 

واملواقف واملواقف امل�سادة يف ذات الوقت. 

  III. �ل�سياق �خلا�س بال�سيا�سات و�لرب�مج و�ل�سرت�تيجيات

تهدف  والتي  الوطني  ال�سياق  يف  واال�سرتاتيجيات  والربامج  ال�سيا�سات  بر�سد  اجلزء  هذا  يهتم 
على  ذلك  يف  مبا  الدولة،  اتخذتها  اأخرى  مبادرات  واأي  االقت�سادي  املراأة  متكني  يف  اأوت�ساهم 
م�ستوى التمويل وامليزانيات الوطنية، ومدى تاأثريها املبا�رس اأوغري املبا�رس على متكني املراأة باملعنى 
املكا�سب  على  االرتكاز  يتم  و�سوف  االجتماعي.  النوع  اأ�سا�ض  على  امل�ساواة  وحتقيق  ال�سامل 
التي  باملو�سوع  العالقة  ذات  الدولية  واملواثيق  العمل  االلتزامات وخطط  اإلى  مبرجع  والعقبات 
اعتمدتها اأو�سادقت عليها الدول. ويتم اال�ستناد يف ذلك على بذكر عدد من االأمثلة من املنطقة 
ككل مبا يف ذلك البلدان املعنية بالدرا�سة، مع العلم اأن التقارير الوطنية ت�سم كل التفا�سيل اخلا�سة 

بال�سيا�سات والربامج واال�سرتاتيجيات. 

1. �ملكـــــــــــــا�سب 

1.1. ال�صيــــا�صـــــات وال�صرتاتيجيــــــات 

االإن�سان،  الن�سائية ومنظمات حقوق  اجلمعيات  تتحقق دون جهود  اأن  املكا�سب  لهذه  يكن  مل 
وولكن اأي�سا بف�سل االإرادة ال�سيا�سية واملواقف الر�سمية املعرب عنها بو�سوح.. من ذلك ما اأكدته 
االإرادة ال�سيا�سية العليا يف االأردن بت�سكيل جلنة ملكية حلقوق االإن�سان ، موؤكدة على »اأن حرية 
حقوق االإن�سان كانت و�ستظل اأموراً مقد�سة ولن ي�سمح الأحد مهما كان موقعه وحتت اأي ذريعة 
اأهداف  اإلى �سورة هذا الوطن و�سمعته بالتطاول على اأي من احلقوق«. وانطالقًا من  باالإ�ساءة 
اللجنة، مت االطالع على االتفاقيات الدولية ذات العالقة بحقوق االإن�سان، والتي  وبرامج هذه 
�سادق عليها االأردن، والتي متت اإحالتها ح�سب مقت�سيات القانون على جمل�ض االأمة للنظر فيها 
واإقرارها. ويف اإطار حتقيق اللجنة الأهدافها، متت درا�سة الت�رسيعات التي مت�ض حقوق االإن�سان، 

وتقدمي االقرتاحات ب�سددها.
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وعلى �سعيد املواقف احلكومية وال�سيا�سات العامة، جاء التطور االأبرز من لبنان، الأنه والأول مرة 
يف تاريخ اجلمهورية اللبنانية، ت�سمن البيان الوزاري حلكومتني ائتالفيتني متتاليتني، ن�سًا اأكدت 
فيه احلكومة االأولى يف متوز 2006 اأنها �ست�سع »مو�سع التنفيذ كل التعهدات التي التزم بها لبنان 
مبوجب التو�سيات ال�سادرة عن املوؤمتر العاملي يف بيجينغ �سنة 1995 حول ق�سايا املراأة«. واأكدت 
فيه احلكومة الثانية يف اآب 2008 اأنها �ست�ستمر »يف العمل على تعزيز دور املراأة يف احلياة العامة 
اأنها »�ستعمل  املالية واالقت�سادية واالجتماعية وال�سيا�سية«، واأ�سافت  وم�ساركتها يف املجاالت 
على تنفيذ التعهدات التي التزم بها لبنان والواردة يف االتفاقيات الدولية التي وقعها اأوالتو�سيات 
تتطلب  والتي  املراأة  �سد  التمييز  اأ�سكال  جميع  على  الق�ساء  اتفاقية  �سيما  ال  عليها،  وافق  التي 
ت�رسيعات وتدابري لتحقيق امل�ساواة بني الرجل واملراأة والفتاة«. وقد جاء يف البيان املذكور اأعاله 

اأن احلكومة توؤكد على »�رسورة تفعيل الهيئة الوطنية ل�سوؤون املراأة واقتدارها للقيام بدورها«.

علنا، تاأتي برامج عمل احلكومات على تلبية االحتياجات اخلا�سة للمراأة، وتاأكيد م�ساركتها يف عملية 
ت�سعى  التي  وال�سيا�سات  واملبادرات  اال�سرتاتيجيات  و�سع  خالل  من  وذلك  مت�ساوية  ب�سفة  التنمية 
حتقيق  اأجل  من  املراأة  �سد  والعنف  التمييز  اأ�سكال  جميع  وجتنب  االجتماعي  النوع  م�ساواة  لتحقيق 
حقوق االإن�سان ومبدئها ب�سفة مت�ساوية. ويف احلقيقة، �ساركت البلدان العربية يف حت�سري املوؤمتر الدويل 
لل�سكان والتنمية )ICPD( الذي عقد يف القاهرة، �سنة 1994، وح�سل برنامج عمله، على دعم اأغلبية 
كبرية من االأمم املتحدة والدول االأع�ساء. وجنح املوؤمتر الدويل لل�سكان يف حتقيق توافق يف االآراء �سمن 
املجتمع الدويل على اأربعة اأهداف كمية ونوعية، والتي لها اأهمية خا�سة يف جمال ال�سحة االإجنابية اأي: 
1( تلبية احتياجات تنظيم االأ�رسة، 2( �سمان �سحة االأم وخف�ض معدل وفيات الر�سع، 3( الوقاية من 
الق�ساء على  الب�رسية/االإيدز وعالجها و4(  املناعة  املنقولة جن�سيا، مبا يف ذلك فريو�ض نق�ض  االأمرا�ض 

املمار�سات التقليدية مثل ختان االإناث التي ت�رس ب�سحة املراأة االإجنابية ورفاهها. 

ويوؤيد برنامج عمل القاهرة ا�سرتاتيجية جديدة توؤكد الروابط العديدة بني ال�سكان والتنمية والنوع 
االجتماعي، وتركز على تلبية احتياجات االأفراد من الن�ساء والرجال بدال من الرتكيز على حتقيق 
اجلن�صني ومتكني  بني  والعدالة  امل�صاواة  اجلديد  النهج  مفتاح هذا  ويعترب  الدميوغرافية.  االأهداف 
واخلدمات  التعليم  على  احل�سول  فر�ض  تو�سيع  خالل  من  اخليارات  من  مزيدا  وتزويدها  املراأة 
تنظيم  و�سائل  اإتاحة  الربنامج على �رسورة  يدافع  والعمالة. كما  مهاراتها  تنمية  وتعزيز  ال�سحية 

االأ�رسة عامليا بحلول عام 2015، اأوقبل ذلك...

انعقاده  بعد  مبا�رسة  تتوانى  مل   ،1994 �سنة  والتنمية  ال�سكان  موؤمتر  قاطعت  التي  البلدان  وحتى 
القطاعات  من  عدد  وباإ�رساك  منه،  وانطالقا  �سنة.   20 ملدة  ُر�سم  الذي  عمله  برنامج  اعتماد  يف 
احلكومية )وزارة ال�سحة، �سوؤون املراأة، ال�سوؤون االجتماعية، التخطيط، ال�سحة االإجنابية لل�سباب 
واملراهقة...( ويف بع�ض البلدان منظمات املجتمع املدين )جمعيات تنظيم االأ�رسة وجمعيات ن�سائية 
وجمعيات تنموية( ر�سمت الدول ما �سمي ب�سيا�سات �سكانية وبا�سرتاتيجية لتغطية موا�سيع ذات 
اأولية )تنظيم االأ�رسة، خف�ض وفيات االأمهات واالأطفال، فريو�ض نق�ض املناعة...( وبرامج غطت 
احتياجات املراأة يف جمال ال�سحة اجلن�سية واالإجنابية باعتماد تعاريف القاهرة لل�سحة ومنظوري 
النوع االجتماعي واحلقوق. هذا وقد عرفت بع�ض البلدان تقدما يف هذه املجاالت كما هواحلال 

بالن�سبة اإلى تون�ض ولبنان وفل�سطني واالأردن. 
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كما تولى موؤمتر االأمم املتحدة العاملي الرابع املعني باملراأة، اأوما ي�سمى باإعالن بيجينغ عام 1995 
حتديد 12 جماال من اأجل حت�سني و�سع املراأة ومتكينها من حقوقها االإن�سانية، كما اأنه عرف م�سطلح 
اإعالن بيجينغ ال يتمتع مبركز �سك قانوين دويل، وبالتايل  اأن  ال�سحة اجلن�سية واالإجنابية. ورغم 
لي�ض ملزما قانونيا، اإال اأن معظم البلدان يف العامل ويف املنطقة العربية طورت �سيا�ساتها وبراجمها 

وخدماتها مبا يف ذلك تطوير امل�سطلحات على ذلك االأ�سا�ض. 

وهكذا، ويف �سياق تنفيذ منهاج عمل بيجينغ، متت �سياغة ا�سرتاتيجيات وطنية اأوقطاعية تهدف 
النهو�ض باملراأة، وحت�سني و�سعها واإدماجها يف عملية التنمية ومتكينها من حقوقها يف العديد من 
االأرا�سي  عمان،  �سلطنة  املغرب،  لبنان،  االأردن،  م�رس،  جيبوتي،  اجلزائر،  منها  العربية  البلدان 
بني  ومن  كامال.  تنفيذا  تنفذ  مل  املتحدة...ولكنها  العربية  االإمارات  قطر،  املحتلة،  الفل�سطينية 

االأ�سباب، نذكر عدم تقدمي الدعم الكايف، مبا يف ذلك التمويل لتنفيذها.

تطوير  على  العربية  البلدان  من  العديد  تعمل  اأعاله،  املذكورة  اال�سرتاتيجيات  اإلى  وباالإ�سافة 
نهج �سامل لتحليل الفوارق بني اجلن�سني معتمدة منظور النوع االجتماعي واإدماجه يف ت�سميم 
ال�صيا�صات ويف عملية التخطيط اال�صرتاتيجي واملتابعة والتقييم. وطورت بع�ص الدول - واأخرى 
االأردن،  اجلزائر،  االجتماعي)املغرب،  النوع  اإدماج  ا�صرتاتيجيات  اإعداد  االآن-  ذلك  تفكر يف 
)مثل  االجتماعي  النوع  زاوية  من  للمراأة  اإ�سرتاتيجيتها  قراءة  و/اأواإعادة  �سوريا(  م�رس،  اليمن، 
تون�ض، فل�سطني، لبنان والعراق(، يف حني بداأت جمموعة اأخرى با�ستعمال الت�سخي�ض على اأ�سا�ض 
النوع االجتماعي واأجرت تدقيق �سيا�ساتها وخططها التنموية، االجتماعية واالقت�سادية وبراجمها 
)املغرب، االأردن، فل�سطني، اليمن، تون�ض...( وموازناتها على نف�ض االأ�سا�ض)املغرب، م�رس...( 

باللجوء اإلى مناهج متنوعة وم�ستويات تقدم خمتلفة من بلد اإلى اآخر.

وقد اأطلقت بع�ض البلدان اأي�سا مبادرات ميزانية ح�سا�سة للنوع االجتماعي مثل م�رس واملغرب، 
بينما متت يف اليمن واالأردن مراجعة ا�سرتاتيجية احلد من الفقر بتحليل خطط وموازنات قطاعات 
للنهو�ض  امل�سرتكة  الوزارية  اللجنة  واأكدت  الزراعة...(.  التخطيط،  ال�سحة،  )التعليم  معينة 
والنزاع مهمة  الطوارئ  باأن خطة عمل يف حالة  مثال  املحتلة  الفل�سطينية  االأرا�سي  يف  باملراأة)85( 

ولكنها غري كافية اإن مل تاأخذ بعني االعتبار النوع االجتماعي. 

وقد ُبذلت جهود ملعاجلة العالقات غري املتكافئة بني الرجل واملراأة �سمن اإطار النوع االجتماعي 
وا�سرتاتيجيات  الريفية  املراأة  ذلك  يف  مبا  باملراأة،  للنهو�ض  وطنية  ا�سرتاتيجيات  بو�سع  الوطني 

لالأ�رسة وال�سباب وحماربة الفقر وللتنمية ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�سادية والريفية... 

االجتماعي  النوع  منظور  من  املراأة  �سد  العنف  ملحاربة  اآليات  و�سع  على  الدول  عملت  كما 
كا�سرتاتيجيات وطنية )املغرب، اجلزائر، تون�ض، العراق، فل�سطني( اأوخطط عمل وطنية )البحرين، 
واالأردن  وتون�ض  واجلزائر  )املغرب  الوطنية  اال�سرتاتيجيات  اإعمال  اإطار  يف  اأوقطاعية  لبنان( 
ولبنان( اأوبالرتكيز على اأ�سكال معينة، كما هواحلال على �سبيل املثال بالن�سبة لال�سرتاتيجية الوطنية 

ملنع االجتار بالب�رس لعام 2010 باالأردن. 
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2.1. البـــرامج والتدخـــــالت القطاعـيـــــة 

لعل اأهم ما ميكن ذكره بالن�صبة اإلى الربامج وامل�صاريع، يتمثل يف جهود الدعم الذي قدمته اجلمعيات 
الن�سائية لرفع م�ستوى وعي الن�ساء واملجتمع ككل يف ما يخ�ض حقوق املراأة القانونية واالإن�سانية من 
احلق يف التعليم وتنظيم االأ�رسة اإلى احلق يف امل�ساركة ال�سيا�سية اأواملرياث. وزيادة على برامج حمواالأمية 
مهارات  يف  تدريبية  برامج  من  والن�صاء  املعنية  اجلمعيات  والزالت-  ا�صتفادت-  املهني،  والتكوين 
القانوين...  ال�سيا�سية وال�سحة االإجنابية وتنظيم االأ�رسة وحمواالأمية  الذاتي والقيادة وامل�ساركة  التمكني 
ولقد ُبذلت جهود ُتقدر يف جمال الدعوة من اأجل ك�سب التاأييد والتغيري يف ما يخ�ض اعتماد تدابري 
للق�ساء على الظلم والتمييز والعنف �سد املراأة يف احلياة اخلا�سة ويف احلياة العامة. وُبنيت حتالفات 
االإعالم  و�سائل  من  ذلك  يف  مبا  مهنية،  ومنظمات  حكومية  وغري  حكومية  موؤ�س�سات  �سمت 
ونقابات لتعديل قوانني االأ�رسة يف املغرب واجلزائر، ودمج التحر�ض اجلن�سي يف قانون العقوبات 
اجلزائري وجترمي قتل الن�ساء وحماربة الظروف املخففة يف االأردن اأواعتماد قانون ملحاربة العنف 
�سد املراأة اأوتعديل قانون اجلن�سية يف لبنان وهي اأمثلة للذكر ال للح�رس من �سمن مبادرات كثرية 

�سملت تقريبا جميع املجاالت املرتبطة بحقوق املراأة واأو�ساعها. 

و�صاعد ت�صافر جهود و�صغوط املجتمع املدين والربملانات، وال�صخ�صيات الدينية، وو�صائل االإعالم 
على تعزيز امل�ساريع املتكاملة القائمة والتي تعالج العنف القائم على النوع االجتماعي من منظور 
وا�سع )كق�سية �سحة عمومية ومكون لل�سحة االإجنابية وكاأول انتهاك حلقوق االإن�سان(. وتعالج 
فل�سطني،  االأردن،  تون�ض،  اجلزائر،  )املغرب،  املختلفة  باأ�سكاله  االأ�رسي  العنف  املبادرات  هذه 
بحرين ولبنان( واملمار�سات ال�سارة/ختان االإناث الذي يهدد �سحة وحياة ماليني البنات، مبا يف 
ذلك يف اأفريقيا جنوب ال�سحراء الكربى ويف ال�رسق االأو�سط )م�رس، ال�سودان، جيبوتي، �سوماليا 
وبع�ض االأماكن االأخرى كموريتانيا، اليمن، �سلطنة عمان.... كما طالت املبادرات العنف �سد 
املراأة يف املجتمع، االغت�ساب والتحر�ض اجلن�سي، واالجتار بالب�رس والعنف اأثناء االحتجاز )اليمن 
وبلدان اأخرى( والعنف الذي تتغا�سى عنه الدولة )اجلزائر)86(( والعنف يف اأو�ساع النزاع امل�سلح 

)العراق، لبنان، فل�سطني، ال�سودان(.

منه.  للناجيات  املتوفرة  نحواخلدمات  التوجيه  اأي�سا  ولكن  التمييز،  من  الوقاية  التوعية  برامج  وتهدف 
 ، وفل�سطني  ولبنان  واالأردن  وتون�ض  واملغرب  وم�رس  اجلزائر  منها  البلدان  من  العديد  و�سعت  ولقد 
برامج تدريب ملوظفي العدل وال�رسطة وال�سحة ومقدمي خدمات ال�سحة وال�سحة االإجنابية واأ�سحاب 
امل�سلحة الرئي�سيني االآخرين للم�ساهمة يف تفعيل القوانني والتعديالت اجلديدة التي مت �سنها، مبا يف ذلك 
على م�ستوى ذوات احلقوق من الن�ساء كي ي�ستطعن الدفاع على حقوقهن واملطالبة بها. وت�سهر الدول 
كذلك، على تقدمي اخلدمات املتخ�س�سة من دمج خدمات متخ�س�سة يف برامج ال�سحة وال�سحة 
االإجنابية وبرامج العدالة والداخلية واجلمعيات بتقدمي امل�سورة النف�سية وامل�ساعدة القانونية وتوفري 
املاأوى يف اجلزائر والبحرين واملغرب وم�رس واالأردن ولبنان وقطر و�سوريا، �سواء كان ذلك يف 
اإطار مبادرات منظمات املجتمع املدين التي كانت هي االأولى يف هذا امليدان اأوبدعم من احلكومة 

اأويف اإطار جمهودات م�سرتكة. 
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86 - مثل ميثاق الوئام المدني في الجزائر: العفوالممنوح للجماعات المسلحة في من دون توجيه أي اتهام )العنف الذي يرتكب أوالمغفور له( يعتبر، 
       حسب القاعدة الدولية، كشكل من أشكال العنف القائم على النوع االجتماعي من طرف الدولة نفسها. 



اأجريت  التي  كامل�صوحات  ذكره،  �صبق  عما  اأهمية  تقل  ال  اأخرى  مبادرات  اإلى  االإ�صارة  وميكن 
لقيا�ض تواتر العنف �سد املراأة وحتديد اأ�سكاله... يف اجلزائر، فل�سطني، تون�ض، املغرب، �سوريا، 
بتو�سيح  امل�سوحات  هذه  و�سمحت  واالأردن.  بلبنان  التح�سري  مرحلة  يف  وهي  العراق  م�رس، 
الروؤية بالن�سبة اإلى هذه الق�سايا التي كان االإقرار بها مرفو�سا لعدم توفر املعطيات. و�ست�سمح يف 
مرحلة الحقة ببناء اأنظمة متابعة وتقييم وحتى مرا�سد ملراقبة مدى تقدم )اأوعك�ض ذلك( العنف 
�سد املراأة كما يحاول ذلك املغرب واجلزائر...ويف هذا ال�سدد، بداأت الدول العربية تتبنى ثقافة 
التقييم وتدجمها ببناء موؤ�رسات، بداية من حتليل الو�سع من عملية التخطيط اال�سرتاتيجي، واإن مل 
تتو�سح نتائجها اإلى حد ما يف اإطار برامج التعاون الدويل، كما هواحلال مثال يف الربامج املدعومة 

من طرف االأمم املتحدة اأومنظمات دولية اأخرى.

2. �لعقبــــــــــــــات 

ما ميكن مالحظته اأي�صا هواأن تقريبا كل املبادرات وال�صيا�صات واال�صرتاتيجيات يف الدول حتققت 
الدعوة  اأجل  ومن  التوعوية  وتدخالتها  املدين  املجتمع  ملنظمات  الدوؤوب  العمل  بف�سل  اأوال 
نحوالتغيري، ثم بف�سل دعم املنظمات الدولية، ي�ساف اإليها م�ساركة الدول يف الفعاليات الدولية. 
فقد بداأت البلدان تلتزم ب�سفة تدريجية على االأقل على م�ستوى امل�ساركة يف املوؤِمترات االإقليمية 
والدولية واجتماعات املتابعة لتنفيذ خططها وحت�سري التقارير ذات العالقة اأواخلا�سة، مبدى تالوؤم 
الواقع الوطني مع االلتزامات الدولية للبلد واملرتبطة مب�سادقتها على اتفاقيات حقوق االإن�سان، 

وبالذات تلك اخلا�سة باملراأة. 

املنطقة،  بلدان  اإلى جميع  بالن�سبة  االأبوية، كما هواحلال  ال�سمة  ذات  التقليدية  املجتمعات  ويف 
عانت املراأة طويال والزالت )مع رجوع اإلى الوراء بالن�سبة للبع�ض منها( من العوامل االجتماعية 
والثقافية التي حتد من قدراتها على جتاوز مرحلة معينة من التنمية – اأوعدم التنمية- ب�صبب احلد 
من دور املراأة يف املجتمع �سواء خ�ض ذلك الو�سع القانوين اأواملجتمعي، داخل الوحدة االأ�رسية 
اأثر ذلك ب�سفة �سيقة على اخل�سوبة وعلى م�ساركة  وخارجها، اأويف الدرا�سة اأوالت�سغيل. ولقد 
بنف�ض  يعانني  اأومتعلمات  اأميات  كن  �سواء  فالن�ساء  والثقافية...   واالقت�سادية  االجتماعية  املراأة 
القدر من غياب اأو�سعف تطبيق القوانني واالتفاقيات ذات ال�سلة ومن عدم تنفيذ الربامج التي قد 
توؤثر اإيجابا على و�سعهن القانوين واالجتماعي واالقت�سادي. ومل حترز للمبادرات التي عاجلت 
متناق�سة  االأ�سباب،  اأهم  بني  ومن  الأنها،  نظرا  حمدودا  جناحا  اإال  احتياجاتها  وتلبية  املراأة  ق�سايا 
ح�سبما اإذا غطت احلياة العامة اأواحلياة اخلا�سة. ومن هنا، تعطى االأولوية اإلى دور ومهام املراأة 

االإجنابية، وتعترب احتياجاتها وحقوقها غري املتعلقة مبهامها داخل االأ�رسة، ثانوية.

ويف احلقيقة، �ساعد حت�سري هذا التقرير على حتديد ق�سايا على عدة م�ستويات من اأجل معاجلتها 
بناء على االأدلة التي يوفرها البحث: 

عدم وجود تقييم منتظم لو�سع حقوق املراأة االإن�سانية والقانونية على م�ستوى التطبيق . 1
وااللتزام من اأجل حتديد مدى حتقيق امل�ساواة وحتديد جيوب التمييز والفجوات، 
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 �سعف م�ستوى وعي امل�سوؤولني وبالذات انطالقا من مالحظات اللجان املعنية )مثل . 2
اأغلبها مبنية على  اأ�سبحت  اإذ  الدولية،  التقارير  البلد يف  جلنة �سيداو( وكذلك ترتيب 
اأوتقرير  املتحدة  لالأمم  االإمنائي  للربنامج  الب�رسية  االجتماعي)التنمية  النوع  موؤ�رسات 
فجوات النوع االجتماعي للمنتدى االقت�سادي العاملي اأوبع�ض تقارير البنك الدويل(، 

اأخذ بع�ض االإجراءات والتدابري بناء على هذه املالحظات والتو�سيات التي ترجمت وطنيا . 3
اإلى اإ�سالحات قانونية واإن كانت حمدودة اأواآليات اأوو�سع �سيا�سيات وا�سرتاتيجيات...

ولئن كان كل ما �سبق اإيجابيا وموؤ�رسا لبوادر التغيري من طرف احلكومات، من املوؤكد اأن الدول 
بدون ا�ستثناء الزالت بحاجة اإلى ترجمة التزاماتها اإلى نتائج ملمو�سة اأكرث وقابلة للقيا�ض، �سواء 
االأمر من  ويعد هذا  التمييز.  واإزالة  امل�ساواة  لتح�سني و�سع  والت�رسيعات،  ال�سيا�سات  كانت يف 

ال�سعوبة مبكان اإن مل نقل م�ستحيال اأمام:

• جعل ق�سايا املراأة والنوع االجتماعي حمددة يف قطاع اأوموؤ�س�سة اأومنظمة معينة كنوع 	
من »الغيتو)87(«،

• النوع االجتماعي 	 املراأة وامل�ساواة وفجوات  اإدماج االهتمامات اخلا�سة بق�سايا  عدم 
والتمييز على اأ�سا�ض اجلن�ض من بني اأولويات الدولة،

• عدم اإدماج النوع االجتماعي يف ال�سيا�سات واخلطط التنموية ويف ميزانية الدولة ل�سمان 	
التزام كل القطاعات وم�ساءلتها و�سمان اال�ستمرارية اإلى حد حتقيق النتائج املرجوة، 

• عدم توفري املوارد املادية والب�رسية واملالية اإذ غالبا ما تبقى ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات 	
ذات العالقة »حربا على ورق«...

  VI �لآليـــــــات و�ملوؤ�س�ســــــات �لوطنيــــــــة

1. �ملكـــــــــــــا�سب 

يف اإطار تطبيق منهاج بيجنغ، عملت معظم البلدان العربية على و�سع االآليات واملوؤ�س�سات التي 
من املفرت�ض اأن ت�ساهم يف تفعيل التو�سيات الدولية وااللتزامات الوطنية اخلا�سة مباأ�س�سة النوع 
االجتماعي من اأجل حتقيق امل�ساواة واإزالة جميع اأ�سكال التمييز و�سد الفجوات من اأجل حتقيق 
اأهداف التنمية. ومن املمكن تلخي�ض الدعم املوؤ�س�ساتي لق�سايا املراأة والنوع االجتماعي يف بلدان 

املنطقة على النحوالتايل : 

• االأطر القانونية، على الرغم من �سعفها وجود بع�ض التناق�سات بني الت�رسيعات الوطنية 	
نف�سها، وبني القوانني الوطنية واالتفاقيات الدولية التي �سادقت عليها )راجع االإطار 

القانوين يف اجلزء االأول(،
• قمة 	 فيينا/  بكني،  القاهرة،  )كوبنهاجن،  الدولية  املوؤمترات  عمل  وبرامج  تبني خطط 

بال�سيا�سات  اخلا�ض  االإطار  )راجع  وطنية  وبرامج  �سيا�سات  اإلى  وترجمتها  االألفية( 
والربامج يف اجلزء االأول(،
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87 - Ghetto



• عن 	 ف�سال  والتاريخية،  االجتماعية  باملظامل  اعرتافا  اإيجابية  بتدابري  الدول  بع�ض  اأتت 
التحيز �سد املراأة وذلك باعتماد اخلطط املختلفة والربامج واالإجراءات التي اتخذتها 
لت�سجيع وتعزيز متثيل املراأة يف عمليات �سنع القرار: احل�س�ض يف االنتخابات )املغرب، 
لالأحزاب  مالية  منحا  املغرب  ويقدم  اجلزائر...(  العراق،  االأردن،  تون�ض،  االأردن، 

لت�سجيع متثيلية املراأة يف قوائمها االنتخابية،
• ويف بع�ص االأحيان، كان التعيني يتم -والزال- على راأ�ص وحدة اأودائرة ُمعنونة با�صم 	

االجتماعية  اأوال�سوؤون  تون�ض...(  )�سوريا،  اأوالتخطيط  الفالحة  وزارة  يف  »املراأة« 
)لبنان(، 

• القانوين 	 الو�سع  تنوع يف  للمراأة)88( مع  الوطنية  االآليات  اإن�ساء  1995، مت  بيجينغ  وبعد 
يف  حكومية  غري  منظمات  باإدماج  حكومية  اأو�سبه  حكومية  موؤ�س�سة  واالإداري: 
و�سوريا...  وم�رس  ولبنان  االأردن  يف  هواحلال  كما  جلنة/جمل�ض)89(  هيئة/  الع�سوية: 
ما  غالبا  اأنه  العلم  مع  واجلزائر  والعراق  وفل�سطني  تون�ض  يف  هواحلال  كما  ووزارة 
وتكلف  و«املعاقني«...  وال�سيخوخة  والطفولة  االأ�رسة  مهام  الوزارات  لهذه  ي�ساف 
كما  االجتماعية،  اأوال�سوؤون  التخطيط  مثل  املراأة  مبهمة  اأخرى  وزارة  البلدان  بع�ض 

هواحلال يف املغرب، 
• اأعاله مكلفة بو�سوح ب�سوؤون املراأة يف بع�ض البلدان 	 واإذا كانت الوزارات املذكورة 

)مثل تون�ض، اجلزائر، جيبوتي، االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة واملغرب...(، اإال اأنه قد 
يتغري اال�سم واملهمة ح�سب تغيري احلكومات وتيارات االأغلبية يف احلكم. وت�سم ق�سايا 
املراأة يف بع�ض البلدان �سمن حقائب اأخرى مثل وزارة الت�سامن الوطني )املغرب(،مع 
العلم اأنه يف بع�ض البلدان يتم ذلك رغم وجود اآلية ر�سمية مكلفة بق�سايا املراأة )الهيئة 
الوطنية للمراأة اللبنانية واللجنة الوطنية االأردنية ل�سوؤون املراأة كما هواحلال بالن�سبة اإلى 
التخطيط )االأردن(. وتكون املهمة، كما  ال�سوؤون االجتماعية )لبنان( ووزارة  وزارة 
هواحلال يف بلدان اأخرى، منق�سمة اإن مل نقل متناف�ض عليها من طرف موؤ�س�ستني، مما 

يوؤثر بال�رسورة على فعالية التدخل والتاأثري والتغيري، 
• ويف احلقيقة، ما يجمع بني كل هذه املوؤ�س�سات هواأنها تعاين كلها من قدرات منخف�سة 	

من حيث املوارد املالية والب�رسية، ف�سال عن ال�سالحيات والوالية املحدودة، 
• تن�صيق 	 اأومراكز  بوؤرية  ات�صال«، »نقاط  البلدان »�صباط/�صابطات  ولقد عينت معظم 

تعيني  يعني  وهذا  البلد.  ح�سب  الت�سميات  يف  اختالف  مع  االجتماعي)90(«  النوع 
بق�سايا  للعناية  والوزارات  الوطنية  املوؤ�س�سات  م�ستوى  على  امراأة)91(،  غالبا  �سخ�ض، 
املراأة يف املرحلة االأولى ح�سب منظور »اإدماج املراأة يف التنمية« الذي يهتم بدور املراأة 
الذي  والتنمية  االجتماعي  النوع  اإلى  املنظور  هذا  تطور  ثم  االأ�رسة،  داخل  التقليدي 

يرتكز على مبداأ امل�ساواة واإزالة جميع اأ�سكال التمييز. 
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88 -  Women National Machinery/WNM
89 -  Commission, Committee, Council…
90 -  Gender Focal Points/ GFPs



2. �ل�سعـــــــــــــوبات

البد من توجيه االنتباه نحواأهم العقبات والتحديات التي ميكن اأن تقف اأمام يف عملية ماأ�ص�صة 
النوع االجتماعي والتي من املفرت�ض اأن ت�ساهم ب�سفة منتظمة وفعالة يف تقلي�ض الفجوات عن 
طريق اإزالة التمييز من اأجل حتقيق امل�ساواة، وذلك مبرجع اإلى الدرو�ض امل�ستفادة من املنطقة العربية 
املراأة  اأجهزة  منها  تعاين  التي  نف�سها  هي  والعقبات  التحديات  هذه  اإن  احلقيقة،  وخارجها. يف 
)وزارة اأوهيئة اأوجلنة اأوجمل�ض اأودائرة اأووحدة( يف باقي اأنحاء العامل، ولكنها اأكرث تواترا و�سدة 

يف املنطقة العربية.

1.2. �صــــوء فهــم امل�صطلــح 

تكمن امل�صكلة امل�صرتكة، والتي ميكن اعتبارها اأ�صا�صية يف اأن مفهوم النوع االجتماعي غري وا�صح 
اأواأنه عن ق�سد يوؤول على اأنه »�سيء يعني فقط املراأة/الن�ساء« من جهة، واأنه عمل خا�ض باجلمعيات 
العمل على  النوع االجتماعي هوجمرد  اإدماج منظور  اأن  الكثريون  يعتقد  اأخرى. كما  من جهة 

و�سع الن�ساء يف املنا�سب، ولي�ض العمل على تغيري املواقف...

2.2. مهمـــــة ثقيـلــــــــة

يف كثري من احلاالت، ُترتك م�سوؤولية تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي وحتقيق امل�ساواة اإلى 
هيكل واحد )الوزارة اأوغريها( دون اأي نوع من ال�سلطة على القطاعات االأخرى، زيادة على 
عدم وجود مهام حمددة اأوو�سائل اأوموارد، باالإ�سافة اإلى غياب �سالحيات و�سط حكومة يعترب 
تقريبا كل قطاع �سمنها باأن لديه ان�سغاالت واأولويات اأخرى. وكذلك احلال بالن�سبة اإلى دور 

وم�صوؤولية �صباط/�صابطات ات�صال النوع االجتماعي. 

3.2. النقــ�س فـــي القدرات الفنيــــــة

النوع  منظور  وتعميم  اإدماج  جمال  يف  ومتابعة  وتدريب  قدرات  بناء  خطة  وتنفيذ  ر�سم  ي�سكل 
التي تواجه  العراقيل  اأهم  الكفاية من  فيه  ال�سيا�سات والربامج مبا  اأوكيفية تطبيقه يف  االجتماعي 
املعنيني/ات  معظم  قدرة  عدم  اإلى  االأ�سا�سي  ال�سبب  ويعود  العمل.  تنفيذ  يف  اخلدمات  مقدمي 
الذين يتم تعيينهم على القيام بتحاليل قائمة على النوع االجتماعي اإذ يتم انتدابهم دون خربة يف 
املجال وعدم توفر املعرفة الكافية لديهم، وبالتايل تنعدم لديهم الكفاءة يف معاجلة امل�سائل وفقا 
لهذه املقاربة.. لذلك غالبا ما يتم التمر�ض واإلى حد كبري، باالعتماد على التعليم باملمار�سة، وقد 

يكون ذلك اأ�سعب ملا تكون املمار�سة هي يف حد ذاتها حمدودة. 

القدرات  بناء  اأجل  من  اأوتدخالت  تدريب  عربي  بلد  اأي  يف  يوجد  ال  هواأنه  مالحظته  ميكن  وما 
اإلى  العمومية  االإدارات  تفتقر  ما  وعادة  ومُماأ�س�سة.  اأوالقطاعية(  الوطنية   ( اخلطة  يف  مدجمة  تكون 
امليزانية املخ�س�سة للتدريب، واإذا كانت موجودة فمن املرجح اأن االأولوية �ستعطى اإلى برامج تدريب 

املوظفني االأخرى على ح�ساب التدريب على مقاربة النوع االجتماعي، وكيفية العمل بها. 
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4.2. النقـ�س فـــــــي املــــــوارد

ومن هنا يتجلى بديهيا اأن �صباط/�صابطات ات�صال النوع االجتماعي ال يح�صلون على املوارد وال 
يتحكمون فيها كال�سلطة واتخاذ القرار، املوارد املادية واملالية على �سبيل املثال ال احل�رس، كما اأنهم 
ال يح�سلون على املعلومات اخلا�سة باخلطط القطاعية. وغالبا ما ال تتم دعوتهم للم�ساركة يف 
االجتماعات التي تتخذ فيها القرارات، حتى ولوكان لها تاأثريا مبا�رسا اأوغري مبا�رس على عملهم.
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الت�سريعات وال�سيا�سات 
والآليات ال�طنية امل�ؤثرة

على التمكني القت�سادي للمراأة
الأردن ولبنان وفل�سطني وت�ن�س

�جلــــــزء �لثــــــــاين

�سيــــاق �حلقــــوق �لقت�ســادية 
ومتكيــن �ملــــر�أة و�مل�ســـــاو�ة



�جلزء �لثاين: �سيــــاق �حلقــــوق �لقت�ســادية ومتكيــن �ملــــر�أة و�مل�ســـــاو�ة

املراأة مبوجبه  تتمتع  الذي  القانوين  للمراأة �سمن االإطار  العام للحقوق االقت�سادية  ال�سياق   يندرج 
الت�رسيعية  الدولة  و�سيا�سات  القانونية،  والقواعد  الن�سو�ض  خالل  من  حلقوقها  القانونية  باحلماية 
والعامة. وذلك الأن لل�سيا�سات والربامج واال�سرتاتيجيات التي اتخذتها الدولة الدور املهم يف متكني 
املراأة اقت�ساديًا لتحقيق امل�ساواة بني اجلن�سني، ويكون ذلك من خالل االآليات واملوؤ�س�سات الوطنية 
الدولية  واملعاهدات  االتفاقيات  اإلى  واالن�سمام  بامل�سادفة  الدويل،  ال�سعيد  على  املبذولة  واجلهود 
لتحقيق احلماية حلقوق املراأة االقت�سادية واأخذ االإجراءات جلعل هذه االلتزامات واقعا يف حياتها.

ويتطلب م�صطلح التمكني االقت�صادي للمراأة روؤية اأ�صمل الأن م�صاركة املراأة يف الن�صاط االقت�صادي 
اأويف �سوق العمل وب�سفة مت�ساوية مع الرجل، ال تعني بال�رسورة متكني املراأة. وللتذكري باملفهوم 
»قدرة  يعني  االقت�سادي  املراأة  متكني  اإن  امل�رسوع  �رسكاء  طرف  من  الدرا�سة،  هذه  يف  املعتمد 
املراأة على الو�سول اإلى املوارد والتحكم فيها وعلى اتخاذ خيارات وقرارات مبنية على املعرفة 
ولت�ستطيع التغيري على امل�ستوى ال�سخ�سي واالأ�رسي واملجتمعي والوطني« �سواء كانت تعمل يف 

القطاع العام اأويف القطاع اخلا�ض اأوحتى حل�سابها اخلا�ض.

  I. م�ؤ�صرات متكني املـراأة وامل�صاواة يف التنمية والن�صاط االقت�صادي

ي�سّجل متو�سط اخل�سارة الناجتة عن عدم امل�ساواة بالن�سبة اإلى البلدان مبوؤ�رس التنمية الب�رسية املرتفع ما 
يقارب 5.20 يف املئة، فيما ي�سل يف الدول العربية اإلى 4.26 يف املئة. ويعك�ض موؤ�رس عدم امل�ساواة بني 
اجلن�سني عدم امل�ساواة القائم على النوع االجتماعي يف ثالثة اأبعاد وهي ال�سحة االإجنابية والتمكني 
والن�صاط االقت�صادي. وتقا�ص ال�صحة االإجنابية مبعدالت وفيات االأمومة وخ�صوبة املراهقات. ويقا�ص 
الثانوي والعايل لكل  التعليم  الربملانية، واإجنازات  املقاعد  املراأة والرجل من  التمكني بح�سة كل من 
منهما. ويقا�ص الن�صاط االقت�صادي مبعدل م�صاركة كل من املراأة والرجل يف �صوق العمل. ويعر�ص 
موؤ�رس عدم امل�ساواة بني اجلن�سني اخل�سارة يف التنمية الب�رسية نتيجة عدم امل�ساواة بني االإجنازات التي 

يحققها كل من الرجال والن�ساء يف االأبعاد الثالثة ملوؤ�رس عدم امل�ساواة بني اجلن�سني.

ووفقا للتقرير العربي لالأهداف االإمنائية لالألفية ال�سادر عام 2007)92(، حت�سلت الن�ساء يف املنطقة 
الن�سبة  وهي  ني�سان/اأفريل2007،  يف  وذلك  الربملانية  املقاعد  من  فقط   %  8.7 ن�سبة  على  العربية 
االأدنى يف العامل. و�ساهم ا�ستمرار االحتالل الع�سكري يف فل�سطني والعراق وبع�ض املناطق يف 
فر�ض  من  يحد  مما  التنمية،  م�سار  وعرقلة  املناطق  هذه  الفقر يف  ن�سبة  ارتفاع  و�سوريا يف  لبنان 

امل�ساواة ومتكني املراأة وامل�ساواة بني اجلن�سني.

و�رسحت لوتز مريي�ض )93(، مرتجمة و�سحافية مقرها يف بريوت عند اإطالق التقرير العاملي لفجوة 
و�سمال  االأو�سط  ال�رسق  منطقة  يف  املراأة  حقوق  مو�سوع  باأن   ،2009 للعام  االجتماعي،  النوع 

اأفريقيا معرو�ض للجدل. 
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92 - وعند كتابة هذا التقرير، ال يوجد تغيير يُذكر في التقارير الموالية لسنة 2007
93 -  Meris Lutz.
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»تعادل التغطية االإعالمية املثرية حول جرائم ال�رسف وزواج االأطفال املحافظة الدينية زيادة على 
عدم امل�ساواة بني اجلن�سني، املنا�سالت الن�سويات ومتلقهن للغرب من ناحية، واإثارة ردود الفعل 

االإقليمية من ناحية اأخرى«.

�سدر  الذي  االجتماعي،  النوع  لفجوة  العاملي  التقرير  اأبرزه  كما  وتنوعا  دقة  اأكرث  ويبدوالواقع 
اأ�سا�ض  على  الدول  ي�سنف  والذي  العاملي،  االقت�سادي  املنتدى  قبل  من   2009 اأكتوبر  اأواخر  يف 

امل�ساركة االقت�سادية للمراأة، امل�ستوى التعليمي وال�سحة والتمكني ال�سيا�سي.

املتحدة والبحرين وقطر والتي تعترب حمافظة  العربية  الكويت واالإمارات  ففي دول اخلليج، مثل 
اجتماعيا وتعتمد قوانينها ال�رسيعة االإ�سالمية كاأ�سا�ض للت�رسيع، جند اأن ن�سبة الن�ساء اأعلى من ن�سبة 
القوى  يف  بالكامل  اإدماجهن  يقع  ال  اأنه  من  الرغم  على  العايل،  بالتعليم  االلتحاق  يف  الرجال 
العاملة. يف املقابل، تراجعت �سوريا مثال يف الت�سنيف العاملي على مدى ال�سنوات الثالثة املا�سية. 
االأخرية يف  املراتب  الوقت  ذات  ال�سعودية وم�رس يف  العربية  اململكة  احتلت  ال�سنة،  نف�ض  ويف 
القائمة، ولكن �سهدت حت�سنا ب�سفة منتظمة منذ عام 2006. وتظل اليمن البلد �ساحب اأدنى مرتبة 

يف العامل لل�سنة الرابعة على التوايل.

ورغم بع�ض موؤ�رسات االأمل، تواجه الن�ساء يف املنطقة معركة اأكرث �سعوبة من نظرياتهن يف املناطق 
االأخرى من العامل. فمعظم دول ال�رسق االأو�سط و�سمال اإفريقيا »توا�سل يف القيام مبجهودات تعترب 
اأقل بكثري من املعدل العاملي، كما مل تظهر حت�سنا كبريا خالل العام املا�سي، بل اأنها تدهورت«، 
بتح�سن  ا�ستثناء  وال�سعودية  وم�رس  واملغرب  واجلزائر  البحرين  و�سجلت  بالتقرير.  ُذكر  ح�سبما 
درجة ت�سنيفهم مقارنة مع 2008، عالوة على حت�سل الكويت على املرتبة االأعلى يف املنطقة، 45 

و105 على التوايل، تليها تون�ض واالإمارات واالأردن. 

ومن املهم اأن نالحظ مع ذلك اأن العديد من الدول التي �صملتها الدرا�صة منذ عام 2006 اأظهرت 
حت�سنا يف ت�سنيفها على مدى االأربع �سنوات الفارطة، حتى واإن �سهدت تراجعا يف الرتتيب. وال 
يعني هذا يعني اإحراز املراأة يف املنطقة تقدما داخل بلدانها، حتى واإن كان بطيئا مقارنة بالرتتيب 
العام العاملي. كما جتدر االإ�سارة اإلى اأن الت�سنيف يتاأثر بعدد البلدان التي �سملتها الدرا�سة، والذي 

ارتفع من 115 بلد يف عام 2006 اإلى 134 يف عام 2009.

ومن بني ا�ستنتاجات التقرير اأن »البلدان التي ال ت�ستفيد ب�سكل كامل من ن�سف مواردها الب�رسية 
منتدى  ورئي�سة  زاهدي،  �سعدية  للدرا�سة،  الثانية  املوؤلفة  وتقول  التناف�سية«  قدراتها  ت�سعف 
القيادات الن�سائية وبرنامج امل�ساواة بني اجلن�سني »ناأمل اأن ن�سلط ال�سوء على احلوافز االقت�سادية 
وراء متكني املراأة، باالإ�سافة اإلى تعزيز امل�ساواة كحق اأ�سا�سي من حقوق االإن�سان )94(. »ويف �سنة 
2010 و2011، مل تتغري النتائج ما عدا الرتتيب، حت�سلت دولة االإمارات العربية على املقام االأول 

ومت�سكت به �سنة 2011.
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�لأد�ء �لإقليــمي للموؤ�ســـر �لفرعـــي للم�ســاركة و�لفر�س �لقت�سـاديــة )95(

املتذبذب  التقدم  وتك�سف  عالية  داللة  ذات  فاإنها  الدقة،  اإلى  تفتقر  املتاحة  البيانات  اأن  ورغم 
تلخي�ض  اأن  اإال  االجنازات،  بع�ض  �سجلت  ولئن  اجلن�سني.  بني  وامل�ساواة  املراأة  متكني  ملوؤ�رسات 
النتائج الرئي�صية عن و�صع املراأة يف منطقة ال�رسق االأو�صط و�صمال اإفريقيا ميكن تلخي�صها كما يلي:

• الفقر يحد من متكني املراأة اأكرث من الرجل. وين�سحب تاأثري الفقر على التعليم وال�سحة والو�سول 	
على امل�ستوى االقت�سادي، وامل�ساركة يف �سنع القرار والتمتع بحقوقها االإن�سانية ككل،

• املراأة تفتقر للتمكني لك�سب القدرات وللتمتع بحقوقها االقت�سادية واالجتماعية وال�سيا�سية،	
• النزاعات واحلروب توؤثر ب�سكل مبا�رس اأوغري مبا�رس على و�سع املراأة وم�ساركتها وحياتها...	
• االنتقال 	 وم�صار  بالدميقراطية  املطالبة  اقرتنت   ،2011 عام  اأوائل   ،2010 عام  موفى  يف 

واال�صتقرار  االقت�صادية  التنمية  يف  اأثرت  التي  ال�صيا�صية  باال�صطرابات  الدميقراطي 
االجتماعي يف العديد من بلدان املنطقة.

اأكرث  ملجتمع  االأمل  باب  فاحتة  تون�ص  من  التحرك  بداأت يف  االأمور  هواأن  وما ميكن مالحظته، 
الن�صاء  ال�صيما  املواطنني  االإن�صانية جلميع  باحلقوق  والتمتع  للكرامة  وا�صتعادة  ودميقراطية  عدالة 
وال�سباب منهم والذين �ساركوا/كن بكل جهدهم/ن يف امل�سار الثوري للتغيري... فهل هذا االأمل 
�سوف يعني بال�رسورة اأن احلقبة اجلديدة يف تون�ض وم�رس والبلدان االأخرى كاليمن وليبيا و�سوريا 
والعراق واملغرب... �ستكون تب�سريا لظروف اأكرث مالءمة للن�ساء ولتمكينهن مبا يف ذلك اقت�ساديا؟

1.   و�قـــــع م�ســـــاركة �ملــــــر�أة �لقت�ســــــــــادية

�سيتم التطرق اإلى هذا املو�سوع عرب عدد من املحاور ت�ساهم يف تو�سيحه من زوايا خمتلفة ح�سب 
املعطيات والتحاليل املتوفرة وهي: الفقر، تاأنيثه وحماربته، املراأة والن�صاط االقت�صادي بالرتكيز على 
�سماته عامة، ويف القطاع العام والقطاع اخلا�ض وما ي�سمى بالقطاع الثالث وهي قطاع منظمات 

املجتمع املدين وبالذات على م�ستوى البلدان املعنية بالدرا�سة كنماذج واأمثلة.
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95 -   المصدر: مؤشر العالمي لفجوة النوع االجتماعي، 2011
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1.1. املــــــراأة العربيــــة والفقـــــر

1.1.1. علـــى م�صتــــوى املنطقـــــة ككـــــل 

اعتربت �سنة 2009 �سنة حا�سمة بالن�سبة دول العامل االأ�سد فقرا. فاالأزمة االقت�سادية العاملية دفعت 
باأكرث من 50 مليون �سخ�ض اإلى الفقر املدقع خا�سة الن�ساء واالأطفال منهم.. وعند وقوع االأزمات 
االقت�سادية، ت�سبح احلماية االجتماعية مهددة وتكون االأمهات والر�سع واالأطفال من بني اأكرث 
الفئات ه�سا�سة مما ي�ستوجب اتخاذ اإجراءات حلمايتهم/ن بناء على الدرو�ض امل�ستفادة من االأزمات 

االقت�سادية ال�سابقة يف بلداننا ويف اأماكن اأخرى.

عن  لالبتعاد  املنا�سب  غري  الوقت  التحديد،  وجه  على  االقت�سادية  االأزمة  من  الفرتة  هذه  ومتثل 
رفع  ت�ستوجب  اإنها  بل  العامل،  يف  فقرا  االأكرث  لل�سكان  االأ�سا�سية  االحتياجات  لتلبية  التزاماتنا 

م�ستوى االلتزامات واالإجراءات من اأجل قيادة من خالل املثال احل�سن)96(. 

وتعترب البيانات عن مدى وعمق الفقر يف املنطقة اإلى حد كبري مبثابة التقديرات التي، واإن كانت 
االجتماعي  النوع  لطبيعة  اأعمق  فهم  من  متكن  ال  فهي  عموما،  الفقر  عن  فكرة  الإعطاء  مفيدة 

لالأ�سباب الكامنة من جهة، وانت�سار الفقر من جهة اأخرى.

وغالبا ما ت�ستند البيانات املتوفرة يف املقام االأول اإلى اال�ستهالك وبيانات الدخل التي مت جمعها 
على م�ستوى االأ�رسة. كما اأنها لي�ست م�سنفة ح�سب اجلن�ض، وبالتايل فهي غري قادرة على عك�ض 
بالفقر  البلدان  اعرفت  االأ�رسة. ويف حني  االجتماعي داخل  النوع  اأ�سا�ض  القائمة على  الفوارق 
كتحد اإمنائي ن�سائي )مماأنث(، فهي حتتاج اإلى تو�سيح مقارباتها للحد من الفقر والق�ساء عليه، مع 

مراعاة اأثره على اأ�سا�ض النوع االجتماعي واأبعاده يف التخطيط والتنفيذ.

حال  )يف  اجلن�ض  ح�سب  امل�سنفة  االأ�رسة  رئي�ض  على  الفقر  ون�سبة  وزن  حول  البيانات  وتبني 
اإلى  الو�سول  �سعوبة  اأي�سا  يعك�ض  مما  املراأة،  تراأ�سها  التي  االأ�رس  اإلى  بالن�سبة  اأعلى  اأنها  توفرها( 
املوارد والعراقيل االأخرى التي تواجهها املراأة. وتتميز االأ�رس التي ترتاأ�سها الن�ساء مبحدودية فر�ض 
احل�سول وال�سيطرة على املوارد االإنتاجية، مثل املا�سية واالأرا�سي والفر�ض التجارية. فهن يعملن 
اأ�سا�سا يف القطاع غري املُهيكل بدخل منخف�ض، مما يعر�سهن اإلى اإق�ساء اجتماعي اأكرب وبالذات 

مقارنة مع القطاع املُهيكل.

وال ت�سمح برامج القرو�ض ال�سغرى ومتويل امل�ساريع، على اأهميتها يف تلبية االحتياجات الفورية 
امل�ساريع  تنح�رس  ذلك،  على  عالوة  نحو�سامل.  على  االقت�سادي  املراأة  بتمكني  لالأ�رس  املعي�سية 
لي�ست  وهي  الغذائية،  املواد  وبيع  والتطريز  اخلياطة  مثل  التقليدية  امل�ساريع  يف  للمراأة  ال�سغرى 

كافية خللق فر�ض جديدة اأواأنها قابلة للتو�سع.

�لأردن ولبنان وفل�سطني وتون�س

96 -  الحملة العالمية من أجل األهداف اإلنمائية لأللفية للصحة 2009؛ مثاال يحتذي به -- حماية الفئات األكثر ضعفا خالل األزمة االقتصادية
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واعترب عدد من البلدان اأن الفقر ميثل عائقا خطريا يف �صعيها للنمواالجتماعي واالقت�صادي امل�صتدام 
والتنمية امل�ستدامة وامل�ساواة بني اجلن�سني، ف�سال على تكري�ض حقوق االإن�سان للمواطنني، وخا�سة 
املراأة وعلى  �سلبا على متكني  توؤثر  التي  العوامل  الفقر هواأحد  باأن  البلدان  واأقرت  الن�ساء منهم. 

�سولها اإلى املوارد وال�سيطرة عليها عموما، مما يجعل امل�سكلة كحلقة مفرغة.

كما اأن الفقر يرتبط ارتباطا وثيقا بتدين م�ستويات التعليم. فاقرتان الفقر مب�ستوى تعليمي حمدود، 
قد يعر�ض اأي �سخ�ض اإلى اله�سا�سة خا�سة يف غياب توعية بحقوق االإن�سان. ويزداد االأمر �سوءا 
وتعقيدا بالن�سبة اإلى الن�ساء، ذلك اأن اإمكانياتهن حمدودة للو�سول للموارد وال�سيطرة عليها مقارنة 
بالرجال، خ�سو�سا عندما يتعلق االأمر باالأر�ض واالئتمان والرثوة احليوانية. ومما يزيد يف تفاقم 
وال�سحة  ال�سحية  اخلدمات  يف  نق�سا  فن�سهد  البلد،  امكانيات  على  الفقر  انعكا�سات  فقرهن، 

االإجنابية وانت�سار فريو�ض نق�ض املناعة الب�رسية )االإيدز( و�سوء املعاملة والعنف...

وميكن التدقيق يف االنعكا�صات والتي تبني تاأثري الفقر على املراأة، يف جميع مراحل حياتها على 
وهوما  الوقت  ذات  يف  االأ�سا�سية  االإن�سان  حقوق  وعلى  فيها  والتحكم  املوارد  على  ح�سولها 

ي�سكل عبئا على تنمية البلد واملنطقة ككل، كما يبديه الر�سم البياتي املوايل: 
ن�سبة �نت�سار نق�س �لوزن، �لنحول وتاأخر �لنمو، 2009 )97(

يعترب �سوء التغذية لدى االأطفال نتيجة مبا�رسة للفقر، وقناة النتقاله بني االأجيال. وي�سجل ارتفاع 
املنخف�ض.  الدخل  ذات  البلدان  يف  وبالذات  املنطقة  يف  لالأطفال  احلاد  التغذية  �سوء  معدالت 
كما ي�سجل ارتفاع هذه املعدالت يف بع�ض البلدان ذات الدخل املتو�سط اأي�سا، نظرا لبناء النوع 
االجتماعي فيها الذي يحدد وفقه توزيع املوارد والتحكم فيها منذ اأول مراحل حياة املراأة والرجل. 
ب�سبب  الذكور  �سفوف  منها يف  اأكرب  التغذية  �سوء  من  يعانني  الالئي  الفتيات  ن�سبة  فاإن  لذلك، 
التمييز املوجه �صدهن والذي يحدده اأي�صا توزيع االأدوار واملكانة يف املجتمع. وميكن اال�صتناد يف 
مثل هذه اال�ستنتاجات اإلى موؤ�رسات كمعدل وفيات االأمهات ب�سبب النزيف وفقر الدم ومظاهر 

مثل ختان االإناث نظرا اإلى قلة البيانات امل�سنفة ح�سب اجلن�ض االأخرى حول املو�سوع. 

�لت�سريعات و�ل�سيا�سات و�لآليات �لوطنية �ملوؤثرة على �لتمكني �لقت�سادي للمر�أة

97 - المصدر: مقتبس من ملخص التغذية في منطقة الشرق األوسط، ا البنك الدولي 2010 ومعدالت التقزم ونقص الوزن من منظمة الصحة العالمية، 2010. 
معدالت النحول من اليونيسيف عام 2009، ووضع األطفال في العالم. وتستند أسعار الفائدة على معايير نموالطفل لمنظمة الصحة العالمية، 2006. مالحظة: 

إن معدالت نقص الوزن لم تكن متوفرة في إيران، قطر، البحرين، اإلمارات العربية المتحدة والكويت.
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وي�سبح من ال�رسوري تبعا لذلك اإدراج منظور النوع االجتماعي عند التطرق اإلى ق�سايا »االأ�رسة«، 
الف�صاءات هي  اأن هذه  لوحظ  فقد  احلكامة.  املحلي وموؤ�ص�صات  املجتمع  املراأة يف  واإلى و�صع 
ا�ستهدافها  امل�ساواة بني اجلن�سني ولذلك وجب  التمييز والتفاوت وعدم  اأنواع  التي تكر�ض كل 
بربامج �رساكة يف اإطار تفعيل القرارات التي اتخذت على ال�سعيد الدويل والوطني واملحلي والتي 
حتدد احلقوق وامل�سوؤوليات. » فاحلكم الر�سيد يعني خلق موؤ�س�سات تعمل ب�سكل جيد وخا�سعة 
للم�صاءلة - ال�صيا�صية والق�صائية واالإدارية - والتي يعتربها املواطنون/ات �رسعية وي�صاركون فيها 
يف اتخاذ القرارات التي توؤثر على حياتهم اليومية والتي ت�ساهم يف متكينهم.« )عنان عام 1998، 

الف�سل 4، الفقرة 114(.

لذا تربز احلاجة ملحة الكت�ساف �سبل جديدة ملكافحة الفقر املتف�سي بني الن�ساء وتو�سيع الفر�ض 
املتاحة لتمكينهن اقت�ساديا. فالتدخالت يف املنطقة ال زالت تفتقد حتليالت لل�سيا�سات االقت�سادية 
واالجتماعية وللربامج والت�رسيعات واالآليات املوؤ�س�ساتية من منظور النوع االجتماعي باالإ�سافة 
املوارد  اإلى ح�سولها على  بالن�سبة  املراأة  بتاأثريها على  يتعلق  ما  احلكامة، وحتديدا يف  م�سار  اإلى 

وال�سيطرة عليها، وكذلك التمتع بحقوقهن القانونية واالإن�سانية.

2.1.1. فــــــي البلــــدان املعنيـــــة بالدرا�صــــــة 

1995 » مظاهر متعددة للفقر، تت�سمن النق�ض يف الطعام  حدد موؤمتر بيجينغ لالأمم املتحدة �سنة 
وانعدام  التغذية  و�سوء  اجلوع  جانب  اإلى  م�ستدامة،  معي�سة  ل�سمان  الكافية  االإنتاجية  وامل�سادر 
وارتفاع  االأخرى،  االأ�سا�سية  اأواخلدمات  للتعليم  املحدود  اأوالو�سول  الو�سول  وعدم  ال�سحة 
م�ستويات الوفاة ب�سبب املر�ض والت�رسد وعدم توفر املاأوى، وبيئة غري اآمنة ومتييز اجتماعي وعزل. 

كما اأن الفقر يتميز بنق�ض امل�ساركة يف �سنع القرار يف احلياة االجتماعية واملدنية وال�سيا�سية«.

وُتقدر ن�سبة الفقر يف االأردن)98( حاليًا بحوايل 13 %، وهي تتباين بني 9.4 % يف حمافظة العا�سمة 
و23.0 % يف حمافظة املفرق، فيما ُقدرت فجوة الفقر بحوايل 82 مليون دينارا. وُيقدر عدد الفقراء 
بحوايل 706000 ن�سمة، منهم 39 % ن�سيطني اقت�ساديًا)99( اأي نحو275000 ن�سمة. كما ُقدر معدل 
البطالة بني الفقراء الن�سيطني اقت�ساديًا بحوايل 33 %، اأي ما يعادل 91000 متعطل، مقابل 184000 
عامل. وبلغ املعدل العام للبطالة 12،1 % يف الربع االأول من العام 2009 ، منها 9،7 % للذكور، 

مقابل )23،1 %( لالإناث. 

ن�سبة  اأن  الأردن،  يف  الفقر  تقييم  الرئي�سي)100(  التقرير  اأو�سح  لالأ�ض،  الفقر  مبوؤ�رسات  يتعلق  وفيما 
الفقر)101(  تبلغ 15.2 %، اإذا كان رب االأ�رسة رجاًل و14.1 % اإذا كانت ربة االأ�رسة امراأة. كما اأن ن�سبة 
الفقر بني االأ�رس التي تراأ�سها امراأة، تتفاوت ح�سب احلالة الزواجية لربة االأ�رسة، اإذ تبلغ 1.8 % عندما 
تكون عزباء، و14.6 % عندما تكون متزوجة، وترتفع لتبلغ 15.6 % اإذا كانت ربة االأ�رسة اأرملة، 

و19.6 % اإذا كانت مطلقة، و37.9 % اإذا كانت منف�سلة. 

�لأردن ولبنان وفل�سطني وتون�س

98 - التقرير الوطني للمملكة األردنية الهاشمية بيجين 15+، اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة، أيار 2009
99 - العاملين والمتعطلين عن العمل

100 - وزارة التخطيط والتعاون الدولي في )عام 2004(
101 - يتم حسابها بقسمة عدد األسر الفقيرة على أعداد جميع األسر الفقيرة وغير الفقيرة(، وعندما نأخذ باالعتبار جنس رب األسرة
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مالحمه  ر�سمت   )102( الدرا�سات  اإحدى  اأن  اإال  لبنان،  يف  جداً  قليلة  بالفقر  املتعلقة  البيانات  اإن 
على اأ�سا�ض مقيا�ض الفقر النقدي )فقر الدخل( املحت�سب ا�ستنادا اإلى بيانات اإنفاق االأ�رس. وتربز 
الدرا�صة اإلى اأنه ميكن اعتبار ما يعادل 28 % من �سكان لبنان )اأي مليون ن�سمة( من الفقراء، وما 
يعادل 8 % )اأي 300000 ن�سمة( يعي�سون يف ظروف حتت خط الفقر املدقع )اأي حتت خط الفقر 
»االأدنى )103(«: ال توفري للغذاء االأ�صا�صي واحلاجيات الغذائية(. وميكن اعتبار 8 % من �سكان لبنان 
يف ظروف الفقر املدقع، ولكن اأهم نتائج التقرير اأبرزت فوارق بني اجلهات الفتة للنظر. وت�سري 
هذه النتائج اإلى الفوارق الهامة يف م�ستوى الفقر بني املحافظات. وحللت الدرا�سة اأي�سًا اأ�سباب 
الفقر بني االأ�رس املعي�سية، وا�ستنتجت اأنها متاأثرة مبجموعة من العوامل ال�سلبية وتواجه خماطر عالية 
من الفقر )يف الو�سول اإلى التعليم، مكان االإقامة، البطالة، نق�ض املهارات...(. وت�سكل االأ�رس 
املعي�سية التي يرعاها اأفراد يقل م�ستواهم عن التعليم االأ�سا�سي 45 % من جمموع الفقراء، وتكون 
م�سنفة  بيانات  لالأ�سف  تتوفر  ومل  للفقر.  عر�سة  اأكرث  اأطفالهن  مع  االأ�رس  يرعني  الالئي  االأرامل 
الفقر،  تاأنيث  م�ستوى  لتقييم  االجتماعي  للنوع  حتليل  اأواأي  الدرا�سة،  هذه  يف  اجلن�ض  ح�سب 
ولكن ميكن وفقها و�صع بع�ص االفرتا�صات يف ما يخ�ص و�صول املراأة اإلى املوارد والتحكم فيها 
وظروف فقرها. فاإذا ربطنا موؤ�رسات الفقر مبوؤ�رسات التعليم، االأمية )راجع اجلزء االأول( والبطالة 
)راجع الفقرة التالية(، ميكن افرتا�ص باأن الن�صاء اأكرث عر�صة للفقر. ويفقد الفقر املراأة اإمكانيات 
التعليم  اإلى  تاأثريه على الو�سول  اإلى  التمكني على نحواأطول واأعمق مقارنة بالرجل، باالإ�سافة 
وال�سحة واالقت�ساد. كما اأنه يثبت �سعفها جتاه التمييز والعنف، ويحد بالتايل من اإمكانيات متتعها 

بحقوقها االإن�سانية كافة.

اأكرث من كونها خا�ض. فالرجال والن�ساء  باأنها ذات طابع عام  الفقر يف فل�سطني  وتتميز م�سكلة 
على حد �سواء يعانون من هذه الظاهرة الأ�سباب عدة، لعل اأهمها االأو�ساع ال�سيا�سية وممار�سات 
االحتالل. وال يعني ما �سبق انتفاء خ�سو�سيات للن�ساء يف عالقة مب�سكلة الفقر، خا�سة باأنرَ ن�سبة 
باإعاقة.  اأواإ�سابته  اأوالعتقاله  االأ�رسة  رب  ال�ست�سهاد  اإما  مطرد،  ارتفاع  يف  اأ�رسهن  يعلن  اللواتي 
وبلغت ن�سبة الفقر)104( ال�سديد يف االأر�ض الفل�سطينية بني االأ�رس التي تراأ�سها ن�ساء عام 2011 حوايل 
15 %، بواقع 20.6 % يف قطاع غزة مقارنة بـ12.5 % يف ال�سفة الغربية، باعتبار اأن االأ�رس الفقرية 
يف قطاع غزة هي االأكرث فقرا مقارنة بال�سفة الغربية. وتبلغ ن�سبة �سدة الفقر 3.2 % يف قطاع غزة، 
مقابل 2.2 % يف ال�سفة الغربية. وتعود ظاهرة تاأنيث الفقر يف فل�سطني اإلى عوامل عدة تكمن يف 
ذاتها  التعليمية  الفر�ض  على  الن�ساء  ح�سول  وعدم  االجتماعي،  النوع  على  املبنية  العدالة  غياب 
فقر  فتنخف�ض درجة  الفقر،  املراأة وبني  تعليم  للرجال. وهناك عالقة وا�سحة بني درجة  املتوفرة 
االأ�رسة  اأفراد  عدد  زيادة  بني  طردية  هناك عالقة  اأن  كما  وفر�سهن.  خياراتهن  وتت�سع  املتعلمات 
املعالة من قبل املراأة وبني الفقر. كما حترم الفل�سطينيات من حقهن يف املرياث، كما اأكدت ذلك 
ربع  اأن حوايل  اأبرزت  التي   ،1999 عام  الفل�سطيني  لالإح�ساء  املركزي  اجلهاز  اأجراه  م�سح  نتائج 
الن�ساء فقط يتمتعن بهذا احلق ال�رسعي والقانوين مبعدل 30 % يف ال�سفة الغربية و16 % يف غزة، علمًا 

باأن من بني هوؤالء الن�ساء، 67 % يف ال�سفة و38 % يف غزة مل يح�سلن على ن�سيبهن من املرياث.

�لت�سريعات و�ل�سيا�سات و�لآليات �لوطنية �ملوؤثرة على �لتمكني �لقت�سادي للمر�أة

102 -  هبة الليثي، خالد أبوإسماعيل وكمال حمدان: الفقر، والنمووتوزيع الدخل في لبنان، دراسة قطرية رقم 13، نشرتها المركز الدولي للفقر/برنامج األمم 
          المتحدة اإلنمائي، 2007 - 2008. 

103 -  تعريف البنك الدولي لمصطلح »أعلى« خط الفقر، تصل نسبة إجمالي الفقراء إلى 28.5 % على مليون لبناني. 
104 -  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
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2.1.املــــراأة والن�صـــــاط االقت�صــــــادي

1.2.1. يف املنطقـــــــة ككــــــل

1.1.2.1. املــــراأة فـــــــي القطـــــاع العــــــام 

ووفقا لدرا�سة قام بها االحتاد الدويل للعمل العربي، و�سلت قوة العمل العربية 65 مليون ن�سمة يف 
مطلع القرن الع�رسين. ويتوقع اأن ي�سل هذا العدد اإلى 96 مليون بحلول عام 2015، مما يجعل زيادة 
قوة العمل العربية �سنويا بن�سبة 3.3 %. وال تزال م�ساركة املراأة العربية يف قوة العمل اأدنى من اأي 
منطقة يف العامل. ففي حني كانت الن�ساء ي�سكلن، يف عام 1996، 40 % من القوة العاملة يف العامل، 
كانت م�ساركة املراأة العربية يف منطقة ال�رسق االأو�سط و�سمال اأفريقيا يف ذلك الوقت ال تتجاوز 
26 %. ولتوا�سع م�ساركة املراأة العربية يف القوة العاملة عوامل عديدة ومن اأهمها: ارتفاع معدل 
االأمية، ارتفاع معدالت اخل�سوبة ومعدالت الوالدة، وكذلك البنية اجلماعية للمجتمعات العربية 

التي تنظر اإلى املراأة على اأنها تابعة وم�سدر دخل ثانوي )105(. 

الكتابية وال�سكرتارية  النمطية لالإناث كالتدري�ض والتمري�ض والوظائف  تبعا لذلك املهن  وجتذب 
معظم الن�ساء العربيات املتعلمات الالتي يبحثن عن عمل. ورغم الزيادة الكبرية يف عدد الطالبات 
يف املدار�ض على خمتلف امل�ستويات، ال تزال ن�سبة البنات يف التعليم الفني والتدريب املهني منخف�سة 
للغاية. وال زالت القوانني التي ت�سدد على امل�ساواة يف املعاملة ويف الفر�ض بني الرجال والن�ساء نظرية 
بحتة )106(. على الرغم من الفوارق بني الن�ساء العربيات نتيجة اختالف املجتمعات التي ينتمني اإليها 
التي تقف يف طريق ت�سغيلهن وتطويرهن وهي  العراقيل  اأن قوا�سم م�سرتكة جتمعهن، وتخ�ض  اإال 

اأي�سا قوا�سم م�سرتكة بينهن وبني ن�ساء البلدان االأخرى االأقل تنمية وتطورا جمتمعيا. : 

اجلمهورية  والتنمية يف  ال�سكان  العمل،  »الن�ساء،  عن  درا�سة  اأجرت  التي  مينتي)107(  �سنثيا  تقول 
العربية اليمنية« �سنة 1985، اإذا كانت يف حاجة اإلى الت�سجيع من اأجل امل�ساركة يف تنمية بلدهن 
من خالل خمتلف قنوات، فالبد اأي�سا اأن تبذل جهود لتغيري نظرتهم اإلى العمل، وكذلك تخفيف 
االأعباء بالن�سبة اإلى الزوجات واالأمهات العامالت. واختتم م. �سامي يف درا�سته حول »م�ساركة 
املراأة اللبنانية يف قوة العمل«، باأن للزواج عالقة �سلبية قوية مع م�ساركة املراأة يف قوة العمل. ومع 
ذلك ي�سيف باأن جتربة العمل قبل الزواج متثل حت�سنا كبريا الحتمال للمراأة العاملة بعد الزواج)108(. 

2.1.2.1. الــــمراأة يف القطـــاع اخلــــــــــا�س 

رغم ال�سعوبات التي تواجهها الن�ساء يف اإطار العمل خارج البيت مبا يف ذلك يف القطاع العام 
العمل  يف�سلن  الدرا�سات،  بع�ض  بينته  وكما  عامة،  الن�ساء  اأن  اإلى  االإ�سارة  من  البد  اأواالإدارة 
)اال�ستقرار،  املهنية  يخ�ض حقوقهن  فيما  ن�سبية  كانت  واإن  ال�سمانات،  لتوفر  العام  القطاع  يف 
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105 -   التقرير السنوي لليونيفام/ UNIFEM لعام 1999 - 2000
106 - H. Azzam, J. Abu Nasr & I. Lorfing, 1985
107 - C. Myntti: »Women, Work, Population and Development in the Yemen Arab Republic«, 1985 http://www.econbiz.de/en/search
108 - M.Chamie »Labour Force Participation of Lebanese Women«, 1985, http://books.google.tn/books
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امل�ساواة يف الرواتب، االإجازات، الرتقية...( واالجتماعية )التغطية االجتماعية، احلقوق املتعلقة 
ببلداننا(  اخلا�ض  القطاع  العمل يف  و�سعيات  اإلى  بالنظر  )ووعي  قناعة  ولديهن  باالأمومة...(. 
اأن ال�سعوبات التي يواجهنها قد تتفاقم يف القطاع اخلا�ض، وتكون اأكرث تفاقما يف القطاع غري 
الر�سمي وبالذات يف الزراعة. اأ�سف اإلى ذلك زيادة على �سعوبة توفري البيانات التي ت�ساعد على 

عدم القدرة على اأخذ االجراءات املالئمة. 

وبالن�صبة اإلى الن�صاء الالئي يعملن حل�صابهن اخلا�ص، ما ميكن االأكيد عليه، اأنه مع اإطالق م�رسوع 
االألفية لالأمم املتحدة يف عام 2000، على اأق�سى تقدير، بداأت معظم الدول العربية على اعتماد 
اأهداف طموحة لتمكني املراأة يف جميع ميادين املجتمع، من ذلك حتفيز وتعزيز روح املبادرة لدى 

الن�ساء. ولكن تختلف وجهات النظر اإلى حد كبري حول ما مت اإجنازه.

االأعمال  �سيدات  تعد  مل  االأخرية،  ال�سنوات  يف  املالحظني،  بع�ض  ح�سب  ال�سدد،  هذا  ويف 
العربيات يكتفني فقط بتمكني اأعمق الأنف�سهن كعنا�رس فاعلة يف جل بلدان املنطقة، واإمنا توؤكد 
طريق  عن  ذلك  يف  مبا  االقت�سادية،  م�ساحلهن  تنظيم  يف  متزايدة  رغبة  يبدين  باأنهن  املوؤ�رسات 

التوا�سل والت�سبيك على امل�ستوى املحلي واالإقليمي والدويل. 

ومن بني ال�سور النمطية اأي�سا اأن الن�ساء العربيات واخلليجيات بالذات واإذا كن يع�سن يف �سياق 
فاعلة  اقت�سادية  مب�ساركة  يتمتعن  اأنهن  اإال  وخارجه  جمتمعهن  داخل  لتحركاتهن  بالن�سبة  �سعب 
وبتمكني كامل يف اإطار اأعمالهن واأمالكهن ولهذا �سوف نتطرق اإلى و�سع املراأة اخلليجية التي 

تعمل حل�سابها اخلا�ض مما �سي�ساعد على ت�سخي�ض الو�سع بالن�سبة للمراأة العربية يف املنطقة ككل

وال يعني ما �صبق م�صاركة اأكرب للمراأة يف الن�صاط االقت�صادي. ي�صري مراقبون اآخرون وتربز التقارير 
املنا�رسة، ال  التح�سينات وجمموعة من حمالت  بع�ض  الرغم من  اأنه وعلى  الدولية،  واملوؤ�رسات 
تزال م�ساركة املراأة االقت�سادية وال�سيا�سية منخف�سة ب�سكل ا�ستثنائي يف املنطقة العربية، وخا�سة 
القانونية واملوؤ�س�ساتية، وغريها  القيود  العديد من  دول اخلليج. عالوة على ذلك، ال يزال هناك 
من العراقيل التي متنع �سيدات االأعمال العربيات من اأن تكن قادرات على املمار�سة امليدانية، كما 

هو�ساأن نظرائهن من الرجال.

املنطقة. وبعد  اأنظاره على  يركز  العامل  العربية  املنطقة  االأخرية يف  ال�سيا�سية  التطورات  وجعلت 
»فرحة التمتع باحلرية » االأولى، بداأت الت�ساوؤالت واالن�سغاالت تطرح يف ما يخ�ض مكا�سب 
املراأة... يف املقابل، برز �صكل اآخر من التغيري-اأبطاأ واأقل و�صوحا واأكرث انت�صارا- يف دول جمل�ص 
اإلى التقدم املحرز للمراأة يف  اأنحاء العامل  التعاون اخلليجي)109(. فعندما ينظر املراقبون من جميع 
دول جمل�ض التعاون اخلليجي، غالبا ما يركزون على الفرق بني هذه الدول وتلك املوجودة يف 
اأمريكا ال�سمالية واأوروبا. وبالفعل، ن�سجل ثغرات وفقا لهذه املقارنة عندما ندرك اأن حوايل 36 
% فقط من الن�ساء اخلليجيات يعملن خارج املنزل، مقارنة مع 75 % من ن�ساء الدول االأع�ساء يف 

منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية)110(. 

�لت�سريعات و�ل�سيا�سات و�لآليات �لوطنية �ملوؤثرة على �لتمكني �لقت�سادي للمر�أة

 The Future of Women Leaders in the Middle East                                                        109 - مستقبل القيادات النسائية في الشرق األوسط
Published: May 24, 2011 / Summer 2011 / Issue 63
110 - Organization for Economic Co-operation and Development/ OECD

110



وتبقى ن�ساء دول جمل�ض التعاون اخلليجي اأقلية يف القوة العاملة، خ�سو�سا يف القطاع اخلا�ض. ففي 
اململكة العربية ال�سعودية، على �سبيل املثال، متثل املراأة ال�سعودية اأقل من 1 % من القوى العاملة يف 
القطاع اخلا�ض يف عام 2009 مقابل متثيل اأف�سل داخل القطاع احلكومي والذي يعادل 30 % من 
العاملني يف عام 2008. ويف 2008، متثل املراأة يف قطر 2.6 % من القوى العاملة، العامة واخلا�سة. 
ولالإ�سارة، اأبدى موؤ�رس املنتدى االقت�سادي للم�ساواة بني اجلن�سني يف 134 بلدا ل�سنة 2010، ترتيب 
جميع بلدان جمل�ض التعاون اخلليجي ال�ست اأقل من 100، اإذ تراوح ما بني 103 )االإمارات( اإلى 

129 )اململكة العربية ال�سعودية(.

وبينت درا�سة اأجرتها جلنة االأمم املتحدة االقت�سادية واالجتماعية لغربي اآ�سيا )اال�سكوا()111(، �سنة 
2009، اأن اإيرادات الن�ساء يف الدول العربية يف ركود وت�سكل يف املتو�سط اأقل من ربع م�ستويات 
املعدل الدخل الوطني. واأ�سافت الدرا�سة باأن �سيدات االأعمال العربيات ال يتمتعن بنف�ض فر�ض 
بالن�سبة  اأكرب  حتديات  يواجهن  اأنهن  كما  والتدريب.  القدرات  لبناء  الرجال  نظراءهم  ح�سول 
للتمويل وال�صوق رغم اأن �صاحبات االأعمال ميلن اإلى توظيف املزيد من االإناث مقارنة باالأعمال 

االأخرى مما ي�سكل فر�ض عمل حل�سة كبرية من الن�ساء.

2.2.1. فــــي البلــدان املعنيـــــة بالدرا�صـــــة

اإن االإح�سائيات املتوفرة يف اململكة االأردنية حول م�ستويات م�ساركة املراأة يف القطاع اخلا�ض 
الن�ساء  �سد  وا�سحا  متييزا  املتوفرة)112(  املعطيات  وتربز   .%  25 اإلى   16 من  وترتاوح  مت�ساربة، 
العامالت يف القطاع اخلا�ض، حيث اأن ن�سبة الن�ساء يف قطاعات العمل حمل الدرا�سة )االت�ساالت 
واالأدوية وتكنولوجيا املعلومات( هي اأعلى من معدلها العام البالغ 13.2 % من جمموع العاملني 
و�سلت اإلى ما بني 16 اإلى 25 % وال تتعدى وفقها ن�سبة الن�ساء فوق �سن اخلم�سني 1 % يف هذه 
املوؤ�س�سات. وتعد م�ساركة املراأة يف القطاع اخلا�ض يف االأردن دون املطلوب، وذلك ب�سبب عدد 
من العقبات منها قلة معرفة املراأة بالفر�ض املتاحة يف القطاع اخلا�ض ومبتطلبات �سوق العمل من 
املهارات الالزمة و�سعف املواءمة بني خمرجات التعليم واملهارات التي يتطلبها �سوق العمل)113(، 
اإلى هذه العقبات  عالوة على ال�سورة النمطية ال�سائدة لدى املجتمع حول عمل املراأة. ي�ساف 
من  ا�ستفادتها  على  ينعك�ض  مما  ال�سغرية،  امل�ساريع  يف  االقرتا�ض  على  للمراأة  املحدودة  القدرة 
خدمات املوؤ�س�سات املقر�سة)114( وقلة ح�سولها على املهارات الالزمة للعمل يف القطاع اخلا�ض 
و�سعف التحكم مبخرجات امل�ساريع. وتطول قائمة العقبات لتطال �سوء توزيع املوارد وتفاوت 
من  ذلك  اإلى  وما  ال�سوق،  باحتياجات  املعرفة  ونق�ض  والعامالت)115(   العاملني  بني  االأجور  يف 
عقبات مبا يف ذلك الت�رسيعات. فاالأردن يفتقر اإلى حد االآن اإلى ت�رسيعات وقانون عمل متطور 

يعمل على حماية حقوق املراأة خ�صو�صا يف �رسوط العمل واإجازة االأمومة. 

�لأردن ولبنان وفل�سطني وتون�س

111 - UN Economic and Social Commission for Western Asia )ESCWA(,
112 - العوامل المؤثرة في مشاركة المرأة األردنية في »القطاع الخاص« دراسة المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية بالتعاون مع اللجنة الوطنية 

          األردنية لشؤون المرأة
113 -  ورقة بعنوان »انتهاك حق المرأة في اختيار نوعية العمل«، إعداد اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة والصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية، 2011.

114 - للمزيد انظر في الورقة بعنوان »المرأة وريادة المشاريع الصغيرة والمايكروية، اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، الصندوق األردني الهاشمي
          للتنمية البشرية، 2011.

115 -  تقرير المرأة في سوق العمل األردني 2004 - 2009
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و�ساهمت هذه الت�رسيعات، وب�سكل غري مق�سود، يف قيام اأ�سحاب العمل بالتمييز �سد ت�سغيل الن�ساء 
لتجنب حتمـّل كلفة اإ�سافية يفر�سها تطبيق تلك القوانني. وبينت الدرا�سة اأن قانون ال�سمان االجتماعي 
االأردين يعترب الن�ساء معيالت يف ما يت�سل بحقوقهن بخالف الفاعلني االقت�ساديني امل�ستقلني، مما دفع 
اإلى جعل املزايا واملنافع الوظيفية املمنوحة للن�ساء العامالت تختلف عما هوممنوح  ببع�ض ال�رسكات 
لزمالئهن العمال خ�سو�سًا اإذا كّن متزوجات. واأ�سارت الدرا�سة اإلى اأن معدالت البطالة بني �سفوف 
القطاع اخلا�ض من  املتزوجات يف  العامالت  الوا�سح �سد  التمييز  الرجال، بحكم  اأعلى من  الن�ساء 

حيث اال�ستخدام وفر�ض الرتقية ب�سبب اأدوارهن املختلقة بالذات داخل االأ�رسة.

ويف �سنة 2011، مل يتجاوز، يف تون�ض، عدد العامالت حل�سابهن اخلا�ض 94000 اأي ما ميثل 12.5 % 
من جمموع العامالت مقارنة ب 28.2 % لدى الرجال. وتواجه الن�ساء �سعوبات اأكرث من الرجال يف 
احل�صول على فر�صة ملزاولة ن�صاط اقت�صادي. وتتج�صم تلك ال�صعوبات يف �صعف االأداء االقت�صادي 
للمراأة ويف الفجوات الكبرية بني االإناث والذكور بالن�سبة اإلى معظم موؤ�رسات امل�ساركة االقت�سادية. 
اإلى التحوالت التي متر بها تون�ص، ميكن اعتماد وثيقة الربنامج االقت�صادي واالجتماعي  ومبرجع 
اإلى  اأوما يعرب عنه بـ«خطة اليا�سمني« الذي اأعدته احلكومة االنتقالية ال�سابقة والتي كانت تهدف 
وفئات  اأفراد  جلميع  االزدهار  وحتقيق  العي�ض  ظروف  حت�سني  اإلى  املوؤدية  الظروف  اأف�سل  »تهيئة 
لكل  مل�صتقبل واعد  الطريق  �صيمهد  مما  النا�صئة  الدميقراطية  اأ�ص�ص  ال�صعب يف كل اجلهات وتركيز 

التون�سيني والتون�سيات«. وترتكز اخلطة على 3 حماور:

 اأ(   اإدارة االزمات يف مرحلة ما بعد الثورة واال�سالح ال�سيا�سي، 
ب( تنفيذ عملية االنتقال الدميقراطي، 

ج(   توفري الظروف املالئمة ال�ستدامة التنمية االجتماعية واالقت�سادية على املدى املتو�سط. 

وميكن ا�صتخال�ص ن�صيب املراأة من هذا الربنامج يف النقاط االأ�صا�صية التالية: 

اأ�سكال . 1 االإعالن عن �سحب التحفظات اخلا�سة باالتفاقية الدولية للق�ساء على جميع 
التمييز �سد املراأة )املحور االول ال�سيا�سي( ، 

الت�سغيل . 2 منها  العاجلة  واالجتماعية  االقت�سادية  والتدابري  االإجراءات  من  اتخاذ جملة 
م�ساعدة  وبالتايل  ن�ساطها،  ال�ستعادة  املت�رسرة  ال�رسكات  وم�ساعدة  اجلهوية  والتنمية 
القرو�ض  لنظام  القانوين  االطار  ومراجعة  ال�سغل  مواطن  على  واملحافظة  االقت�ساد 
ال�سغرى. واعتمدت ترتيبات واجراءات تنقيحية كتلك املتعلقة بال�رساكة بني القطاعني 
املتو�سطة وال�سغرية. وقد �ساهمت هاته االجراءات  ال�رسكات  العام واخلا�ض وتدعيم 
املتخذة يف تهدئة االأو�ساع االقت�سادية واالجتماعية. وخالل الفرتة االنتقالية )-2012

2016( تتطلع تون�ض لتحقيق ن�سبة منوعالية 5 % )املحور الثاين وعلى املدى الق�سري(.

العمل  يرتكون  الذين  االأعداد  تفوق  باأعداد  موظفني  لبنان  يف  العاملة)116(  امل�سارف  وت�ستقطب 
لديها. كما تتمّتع العمالة امل�رسفية مبزايا عّدة، اأبرزها اأنها ت�سّم عنا�رس �سابة باالإجمال، واأنها ذات 

م�ستوى عاٍل من التح�سيل العلمي والكفاءة واخلربة مع بروز وا�سح للعن�رس الن�سائي. 

�لت�سريعات و�ل�سيا�سات و�لآليات �لوطنية �ملوؤثرة على �لتمكني �لقت�سادي للمر�أة

http://www.sanabil.org/articles/index.php?news=2944    -    2012 116 -  21,337 ألف موظف وموظفة في القطاع المصرفي، كانون الثاني
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ويبنّي توّزع العاملني يف امل�سارف ح�سب اجلن�ض و�سمن الفئات العمرية املختلفة اأن ح�سة الذكور 
تفوق ح�سة االإناث يف جميع الفئات العمرية، با�ستثناء الفئة التي هي دون 25 �سنة، حيث ت�سّكل 
ح�سة االإناث 54،7 %. ويعني هذا اأن العن�رس االأنثوي يطغى على الوافدين اجلدد اإلى القطاع. كما 
يتبنّي بو�سوح اأن الفارق يزداد ل�سالح العن�رس الذكوري، كّلما تقّدمت االأعمار. ويبني توّزع املوظفني 
من اجلن�ض الواحد على فئات االأعمار املختلفة، اأن 65 % من الن�ساء العامالت يف القطاع امل�رسيف هّن 
دون �سّن االأربعني، وهي تتجاوز ن�سبة الذكور يف هذه ال�رسيحة العمرية. كما بّينت جمعية امل�سارف 
امل�سارف. كما  ت�ستحدثها  التي  بالوظائف اجلديدة  تفزن  الن�ساء  اأن  اإح�ساءاتها  اأحدث  اللبنانية يف 
يظهر توزع العاملني بح�سب اجلن�ض واملوؤهل العلمي اأن الن�ساء يتجاوزن الذكور بقليل يف فئة حملة 

ال�سهادات اجلامعية، اإذ بلغت ن�سبة اللواتي يحملن �سهادة جامعية 50.8 % من املجموع )117(. 

من جهة اأخرى، ي�سري تقرير احلكومة املقدم اإلى جلنة منظمة العمل الدولية اإلى اأن ن�سبة ا�ستخدام 
الن�ساء هو25 % من جمموع الن�ساء يف �سن العمل و36 % هّن بني 18 و35 �سنة. كما واأن 17،1 % 
من الن�ساء ي�سغلن مراكز اإدارية يف م�ساريع كبرية و8،3 % يف �رسكات متو�سطة احلجم. واأرجعت 
احلكومة ذلك اأنه نظراً ملتطّلبات احلياة والعائلة، توّجهت الن�ساء نحومهن حم�سورة �سكلّيًا بالرجل 
كالهند�سة والطب واملحا�سبة واإدارة االأعمال. ورحبت اللجنة بهذا التطور، لكّنها ما زالت تعترب 
التدابري  اإحاطتها علمًا بكل  اللجنة جمدداً  متدنية. وتطالب  املهنية  احلياة  املراأة يف  ن�سبة م�ساركة 
املتعلقة مب�ساركة املراأة باملهن غري التقليدية والتي توّفر لهّن فر�ض اأكرب وت�ساعدهّن يف التوفيق بني 
العمل والعائلة. ومن بني اأهم العقبات التي تواجهها املراأة اللبنانية امل�ستثمرة يف القطاع اخلا�ض 
يف مقارنة بنظرائهن الرجال، العقبات املادية والتنظيمية كما جاءت به نتائج درا�سة البنك الدويل 
اأ�سحاب امل�ساريع من  % من   64 اأن  حول م�ساركة املراأة يف القطاع اخلا�ض)118( يف لبنان. وجند 
الرجال يح�سلون على قرو�ض م�رسفية، مقابل 48 % من الن�ساء. ووفقا للدرا�سة نف�سها، تعاين الن�ساء 
للح�صول  طلباتهن  رف�ص  معدل  ارتفاع  من  احلجم  ومتو�صطة  موؤ�ص�صات �صغرية  ميلكن  اللواتي 
من  املطلوبة  ال�سمانات  قيمة  عموما  تتجاوز  �سمانات  توفري  املراأة  من  يطلب  اإذ  قرو�ض،  على 
الرجل بن�سبة ترتاوح بني 25 و30 %. كما تظهر االأرقام ال�سادرة عن موؤ�س�سة الكفاالت لعام 2009 
اأن عدد الكفاالت املعطاة ل�رسكات مملوكة كليا اأوجزئيا من طرف ن�ساء مل يتجاوز 1009 من اأ�سل 
4281 كفالة )اأي نحو21 %(، واأن ن�سبة ال�رسكات التي قدمت طلبات للح�سول على كفاالت ال 

تتعدى اأ�سا�سا 23 % اأي 1745 من اأ�سل 7548 طلبا متت املوافقة عليها اأورف�ست اأواألغيت)119(«. 

ويف ظل االقت�ساد احلر الذي انتهجته ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية، يحظى القطاع اخلا�ص بدور بارز 
يف الن�صاط االقت�صادي دون مزاحمة من �صركات القطاع العام. كما اأن للقطاع اخلا�ص دور كبري 
�صـ�صات الـ�صغيرة واملتو�صطة، مبا يف ذلك تلك اخلا�صة بالن�صاء امل�صتغالت.  يف انطالقة م�صاريع املوؤ
وتتوزع هوؤالء يف قطاع غزة يف القطاع اخلا�ض ح�سب ال�سنوات الدرا�سية كالتايل: 6.6 % مل يلتحقن 
للفئة   %  10.5 �سنوات،   )1-6( الدرا�سية  للفئة   %  0.8 درا�سة،  �سنوات  ب5   %  0.2 باملدر�سة،  اأبداً 

الدرا�سية )9-7( �سنة، 32.2 % للفئة الدرا�سية )12-10( �سنة و42.5 % 13 �سنة درا�سية فاأكرث.

�لأردن ولبنان وفل�سطني وتون�س

117 -   بوابة لبنان للتنمية والمعرفة، لمواطنة فاعلة ومساواة في الحقوق االجتماعية؛ هيمنة نسائية متزايدة على فرص العمل الجديدة في قطاع المصارف؛ 
http://lkdg.org/node/5322          

118 -   وزيرة المال ريا الحسن خالل افتتاح منتدى سيدات األعمال حول »تطوير مناخ إعمال المرأة في الدول العربية«، اتحاد المصارف العربية باالشتراك 
          مع منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

119 -   بوابة لبنان للتنمية والمعرفة، لمواطنة فاعلة ومساواة في الحقوق االجتماعية؛ 5 % فقط حصة النساء من إجمالي القروض المصرفية http://lkdg.org/node/4543؛ 
            ومجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي CRTD-A مجال، مرصد الجمعيات األهلية في لبنان –  العدد 86 كانون األول 2010،
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2. و�ســــع �لت�سغيـــــــــــل

1.2. يف املنطقـــــة ككــــــــل 

تبني املقارنات الدولية اأن م�ستوى االأداء االقت�سادي للمراأة على �سعيد الوطن العربي هومن اأ�سعف 
امل�ستويات عامليا )120(. ويعد، خالفا ملا هورائج، م�ستوى امل�ساهمة االقت�سادية للمراأة يف تون�ض من 

اأ�سعف امل�ستويات العاملية. وتبني اخلارطة والر�سم التاليني احلالة يف املنطقة واملقارنة الدولية:
ن�سبة �مل�ساركة �لقت�سادية للمر�أة )121(

    

ن�سبة �مل�ساركة �لقت�سادية للمر�أة، مقارنة دولية )121(

 

�لت�سريعات و�ل�سيا�سات و�لآليات �لوطنية �ملوؤثرة على �لتمكني �لقت�سادي للمر�أة

120 -  التقارير الدولية الخاصة بالتنمية والنوع االجتماعي )برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، المنتدى الدولي...(
121 -  معطيات المكتب الدولي للعمل

122 -  نفس المصدر أعاله
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وللداللة على ال�صعوبات ويف بع�ص االأحيان االأخطار، ميكن ا�صتعرا�ص ق�صية الت�صغيل التي مثلت 
اأحد اأ�سباب ثورة ال�سباب واملجتمعات العربية، وكاإحدى موؤ�رسات التمكني االقت�سادي والكرامة 
املطالب بها. و�سوف يتم عر�ض بع�ض املوؤ�رسات باملقارنة مع املناطق االأخرى والتوزيع ح�سب 
حول  ا�ست�سارة  اإجراء  اإطار  يف  الدويل)123(  البنك  من  جرون  ربيكا  اأعدتها  التي  والورقة  اجلن�ض 
حتديد االن�سغاالت اجلديدة ردا على الثورة. وبدا عدد من املوؤ�رسات ملفتا لالنتباه و�سدر البع�ض 
منها موزعة ح�سب اجلن�ض يف تقارير املنظمات الدولية املختلفة )124( يف ما يخ�ض العمل والبطالة 

وال�سمان االجتماعي وق�سايا اأخرى ذات العالقة مركزة على ال�سباب والن�ساء واملناطق النائية. 

1.1.2. البطالــــــــــــــة

ال تعد ن�سبة البطالة عالية فح�سب، بل اإنها اأعلى من تلك التي ت�سود يف جميع املناطق االأخرى 
جمتمعة، وبالذات يف ما يتعلق ب�سكل اأ�سا�سي بالن�ساء كما تبديه االأرقام التالية.

ن�سبة م�ساركة �ليد �لعاملة �لن�سائية و�لرجالية، �سنة 2007 )125(

 

ولئن تعود هذه البيانات اإلى �سنة 2008 لعدم توفر االأحدث منها، يتجلى وا�سحا باأن البطالة يف 
ارتفاع، ال �سيما يف �سفوف ال�سباب والن�ساء. باالإ�سافة اإلى ذلك، غالبا ما تكون فرتات البطالة 
طويلة وت�سل اإلى 18 و19 و11 �سهرا على وجه اخل�سو�ض بالن�سبة للذين يبحثون عن وظيفة للمرة 
االأولى يف االأردن، وقطاع غزة وال�سفة الغربية ولبنان، على التوايل وتكون مدتها 14 و15 و13 

�سهرا بالن�سبة اإلى عاطلني عن العمل الدائمني. 

وينجر عن عدم وجود فر�ض عمل يف املنطقة الهجرة اإلى دول اخلليج واأوروبا واأمريكا ال�سمالية، مع 
اأخطار ت�سل حد املجازفة باحلياة بالن�سبة اإلى ال�سباب نظرا النغالق كل احلدود واالأبواب اأمامهم.

�لأردن ولبنان وفل�سطني وتون�س

123 - »En réponse à la Révolution : Inclusion, Intégration & Responsabilité«. Rebekka Grun, banque Mondiale, présentation Powerpoint, non publié.
124 - البنك الدولي، يونيسف، أيلو...

125 -  منظمة العمل الدولية بنك معلومات المؤشر الرئيسي لسوق العمل، 2008
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�إن �لبطالة بني �ل�سباب يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط هي �أكرث �أهمية مما كانت عليه يف �أي منطقة �أخرى )126(

 

يف بع�س �لبلد�ن، يكون خريجي �جلامعات �لأكرث ت�سرر� من غريهم يف �لبلد )127(

 

تو�جه �لن�ساء �سعوبات �أكرب عندما تبحث على من�سب �سغل )128(

 

�لت�سريعات و�ل�سيا�سات و�لآليات �لوطنية �ملوؤثرة على �لتمكني �لقت�سادي للمر�أة

126 -  نفس المصدر
127 - تقرير البنك الدولي من خالل استغالل مسح حول القوى العاملة بمصر 2006 ومسح حول القوى العاملة بتونس 2009

128 -  نفس المصدر
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ويف كثري من �لأحيان يكون �لعمل يف �لقطاع غري �لر�سمي ودون جودة )129(

 

ويف العديد من بلدان املنطقة، مل ُيبلغ عن ربع الناجت املحلي االإجمايل ويتم توظيف ثلثي القوى 
العاملة ب�سكل غري ر�سميي. وهوما ي�سبب انعكا�سات كبرية على احلماية االجتماعية واال�ستدامة 
املالية، كما ي�ساهم عدم وجود وظائف اأوفر�ض عمل �سيئة يف تفاقم الفقر واالإ�سعاف والتهمي�ض.

2.2. فــي البلدان املعنيـــــة بالدرا�صــــــــة 

1.2.2. معــــدل العمـــــــالة

يبلغ عدد القوى العاملة يف االأردن حوايل مليون ون�سف عامل وعاملة من اإجمايل عدد ال�سكان، 
مقابل 170000 متعطل ومتعطلة عن العمل، فيما بلغ عدد احلا�سلني على ت�ساريح عمل 303000، 
اإلى �سوق العمل  ح�سب ما جاء يف التقرير ال�سنوي لوزارة العمل. ويقدر عدد الداخلني اجلدد 
�سنويًا بحوايل -45 50 األف فرد، وذلك نتيجة ملخرجات منظومة التعليم واملتغريات والظروف 
االقت�صادية واالجتماعية. وبلغ معدل الن�صاط االقت�صادي املنّقح لالإناث 14.7، يف عام 2007 ، كما 
بلغت ن�سبة امل�ستغالت االإناث يف القطاع احلكومي 50.8 % ويف القطاع غري احلكومي 48 %. 
وبلغت ن�سبة العامالت االأردنيات امل�ستفيدات من ال�سمان االجتماعي 34.4 % ون�سبة امل�ستغالت 
يف االأن�سطة االقت�سادية يف عام 2007، 2 % يف قطاع الزراعة، و8.1 % يف قطاع ال�سناعة، و66 % 
يف قطاع اخلدمات؛ والتي توزعت بني )التعليم، وال�سحة، والبنوك، والقطاع التجاري، والطاقة، 
والبرتول والتعدين، واالت�ساالت واملعلومات(. كما بلغت ن�سبة االإناث امل�ستغالت والالئي يعملن 
باأجر 94.8 %،. ومل تتجاوز ن�سبة �ساحبات االأعمال الالئي يعملن حل�سابهن 4.1 %، بينما بلغت 

ن�سبة االإناث العامالت لدى االأ�رسة بدون اأجر 0.8 %.

ويف تون�ص، تتفق كل الدرا�صات واملوؤ�رسات على اأن م�صاركة املراأة يف الن�صاط االقت�صادي الر�صمي 
واالندماج يف �سوق العمل قد حت�سنا يف العقود االأخرية، لكنها تبقى �سعيفة باملقارنة مع الرجل. ومل 
تتجاوز ن�صبة الن�صاط االقت�صادي لدى الن�صاء 25 % مقابل اأكرث من 70 % لدى الرجال مما يعني اأن اأقل 

�لأردن ولبنان وفل�سطني وتون�س
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من امراأة من �سمن اأربعة تكون نا�سطة اقت�ساديا ويبقى ثلثي الن�ساء خارج الدورة االقت�سادية. واإذا 
كانت ن�سبة الن�ساء من بني جمموع القوى العاملة قد بلغت عتبة 27 % ، فاإن ن�صاط املراأة االقت�صادي 

تطور بخطى بطيئة جدا من 25.1 % يف 1999 اإلى 26.2 % �سنة 2003 و26.7 % �سنة 2011.

ويف لبنان، ت�سري املعطيات املتوفرة يف القطاع اخلا�ض اإلى اأن اخلا�ض اإلى اأن 21.1 % من الن�ساء 
العامالت ي�ساركن يف احلياة االقت�سادية مقابل 67 % من الرجال يف �سنة 2007، مع ارتفاع ب�سيط 
باملقارنة مع �سنة 2004 حيث كان املعدل 20.4 %. ولكن يوجد اختالفات يف معدل ن�صاط الن�صاء 
�سنة يف   25-29 بني  الن�ساء   % اأعلى معدل وهو42.6  العمرية، ويخ�ض  الفئة  االقت�سادي ح�سب 
2007، بينما كان هذا املعدل 37.3 % �سنة 2004. ويرتاوح معدل الن�صاط االقت�صادي للن�صاء ح�صب 

املنطقة اأي�سا، حيث ي�سل ذروته يف بريوت بن�سبة 32 % يف املنطقتني الطرفيتني بالتحديد. 

ويف االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة، وبالن�سبة اإلى القطاعني العام واخلا�ض، تبني النتائج على �سعيد 
توزيع العاملني ح�سب القطاع، اإلى ارتفاع ن�سبة العاملني يف القطاع العام. و�سهدت هذه الن�سبة 
اإلى 24.7 % يف العام. 2008 وقد ارتفعت يف قطاع غزة من  ارتفاعا من 23.3 % يف العام 2007 
39.1% يف العام 2007 اإلى 46.8 % يف العام2008 ، يف حني انخف�ست ب�سكل طفيف يف ال�سفة 
الغربية من 17.0 % اإلى 16.8 %. وعن العاملني يف القطاع اخلا�ض يف االأرا�سي الفل�سطينية، فقد 
انخف�ست ن�سبتهم من 67.3 % يف العام 2007 اإلى 63.8 يف العام2008، وانخف�ست يف قطاع غزة 
من 60.9 % يف العام 2007 اإلى 53.2 % يف العام 2008، وانخف�ست يف ال�سفة الغربية من 69.9 % 

اإلى 67.5 % لنف�ض الفرتة.

2.2.2. معـــــدل البطالــــــــــة 

لدى  البطالة  معدل  اأن   2011  -  2010 للعامني  املراأة  ل�سوؤون  الوطنية  للجنة  الوطني  التقرير  اأظهر 
االإناث يف االأردن يرتفع عن الذكور الأكرث من ال�سعف، يف الوقت الذي اأكد فيه اأن قطاع عمل 
املراأة وتعليمها و�سحتها وم�ساركتها االقت�سادية يعاين اختالالت كثرية. وبني التقرير الذي يحمل 
عنوان »تقدم املراأة االأردنية نحوالعدالة وامل�ساركة وامل�ساواة« اأن وترية التقدم يف معدالت امل�ساركة 
االقت�سادية للمراأة االأردنية �سهد ركودا ن�سبيا على مدى الع�رسين عاما املا�سية. واأ�سار التقرير اإلى 
اأن معدل البطالة لدى االإناث ما زال يبلغ 21.7 % مقارنة مع 10.4 % للذكور. ولفت التقرير اأي�سا 
النظر اإلى بطء وترية ارتفاع ن�سبة م�ساركة املراأة االقت�سادية مبعدل ال يتجاوز 2.4 % خالل ال�سنوات 
العام  يف   %  14.7 يتجاوز  مل  االقت�سادية  املراأة  م�ساركة  معدل  اأن  �سبق  ما  ويعني  املا�سية.  الع�رسة 
املا�سي، وهوقريب من معدله يف العام 2000 ما يثري ت�ساوؤالت م�رسوعة حول مدى التقدم الفعلي 

الذي طراأ على م�ستويات امل�ساركة االقت�سادية للمراأة االأردنية خالل االثني ع�رس عاما املا�سية.

ويف تون�ض، عملت الدولة على دعم اال�ستثمار اخلا�ض واملبادرات االقت�سادية احلرة وخلق مواطن 
واملهني،  املدر�سي  التكوين  نظام  من  ال�ستفادتها  لكن، خالفا  البطالة،  ظاهرة  من  للحد  ال�سغل 
تواجه الن�ساء عراقيل خمتلفة يف اقتحامها �سوق ال�سغل. ويربز ذلك مثال يف تعر�سها اإلى البطالة 
اأكرث من الفئات الرجالية، فقد بلغت ن�سبة البطالة يف �سفوفهن 27،4 % �سنة 2010 مقابل 15،0 % 
يف �سفوف الرجال. وتعد البطالة، خا�سة لدى ال�سباب من بني العوامل الهامة التي �ساهمت يف 
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130 -  »ويبدو]…[ أن رقابة العائلة أخذت في التراجع، السيما في الدائرة الخاصة. وعلى العكس بقي ارتياد البنات للفضاء العام مراقبا، لم يكن مغلقا، 
باستثناء الفضاءات المدرسية والمهنية التي يتسامح األهل في شأنها. أما األوالد فهم ليسوا عموما محل أي مالحظة من قبل األهل عدا حاالت قليلة وقصوى«. 

مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث، الفتاة العربية المراهقة، الواقع واآلفاق، تونس، كوثر، 2003، ص 143.

االإطاحة بالنظام ال�سيا�سي ال�سابق يف تون�ض )130(. وقد ُقدر عدد العاطلني عن العمل من بني حاملي 
ال�سهادات العليا 202.3 األف عاطل خالل �سنة 2011 منهم 64،2 % من االإناث.

ويف لبنان، ي�سل معدل البطالة بني الن�ساء اإلى 10.2 % و8.8 % بني الرجال، مع 11.1 % بالن�سبة 
اإلى حاملي ال�سهادات ب 11.4 % للن�ساء مقابل 10.9 % للرجال. وتعلون�سبة البطالة يف الفئة ذات 
م�ستوى التعليمي غري املعروف لت�سكل 23.5 % من العاطلني عن العمل، منهم 70.5 % من الن�ساء. 

وتقدر ن�سبة املوظفني يف القطاع العام ب15.7 % منها 16.1 % من الرجال و14.7 % من الن�ساء. 

العاملة يف االأرا�سي  القوى  2008 من جمموع  % خالل عام   26.0 البطالة يف فل�سطني  وبلغ معدل 
الفل�سطينية، حيث تتوزع هذه الن�سبة بواقع 26.5 % بني الذكور مقابل 23.8 % بني االإناث. كذلك 
تركزت اأعلى ن�سبة للبطالة بني % 24 �سنة لكال اجلن�سني، حيث بلغت الن�سبة 40.2 %، بواقع 38.8 % 

للذكور و47.3 % ال�سباب يف الفئة العمرية 15 لالإناث. 

  II. �لإطار �لقـانوين �لعـام �لذي تكون �حلقوق �لقت�ساديـة حممية فيه

1. �سيـــــاق �حلقـــوق �لقت�ســادية ومتكيـن �ملـــر�أة يف �ملنطقــــة

1.1. احلـــق يف العمــــــل

اإن مرجع البلدان ملبداأ امل�ساواة بني املواطنني انتظاميا يف الد�ساتري باإ�سارة وا�سحة يف بع�ض االأحيان 
البلدان )تون�ض، االإمارات على �سبيل  اأ�سا�ض اجلن�ض ما عدا عدد قليل من  التمييز على  اإلى عدم 
املثال(. كما تن�ض اأوتدمج العديد من القوانني الو�سعية االأخرى هذا املبداأ اأي يف قوانني العمل 
احلماية  وا�ستحقاقات  العمل  على  احل�سول  فر�ض  لتكافئ  ك�سمان  احلال  مو�سوع  اإلى  بالن�سبة 
االجتماعية. فد�ستور االإمارات العربية املتحدة على �سبيل املثال تن�ض املادة 34 منه على اأن »كل 
املنظمة  الت�رسيعات  ومبراعاة  القانون،  حدود  يف  اأوحرفته  اأومهنته  عمله  اختيار  يف  حر  مواطن 
لبع�ض هذه املهن واحلرف. وال يجوز فر�ض عمل اإجباري على اأحد اإال يف االأحوال اال�ستثنائية 
التي ين�ص عليها القانون، وب�رسط التعوي�ص عنه. ال يجوز ا�صتعباد اأي اإن�صان«. وتبني املادة 35 من 
الد�ستور االإماراتي »باب الوظائف العامة مفتوح جلميع املواطنني، على اأ�سا�ض امل�ساواة بينهم يف 

الظروف، ووفقا الأحكام القانون«.

الدور  بف�سل  الوطنية  والت�رسيعات  لل�سيا�سات  الذهبي  الع�رس  الع�رسون  القرن  اعُترب  احلقيقة،  ويف 
الذي لعبته دولة الرفاه يف حماية حقوق الُعمال االجتماعية واالقت�سادية. وهدفت قوانني العمل اإلى 
حماية ال�رسيك االأ�سعف يف عملية االإنتاج، و�سمان اال�ستقرار االجتماعي وال�سالم يف املجتمع. 
وهناك بع�ض البلدان العربية التي اعتمدت قوانني واإجراءات حمددة لتعزيز الت�ساوي بني الرجل 
التي ت�سمن عدم  القوانني  الفر�ض االقت�سادية. و�سيتم ذكر بع�ض املواد من  اإلى الو�سول  واملراأة 
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التمييز وامل�ساوة بني الرجال والن�ساء يف احلق يف العمل واحلقوق االأخرى املرتبطة به كامل�ساواة يف 
االأجور بالن�سبة اإلى العمل املماثل واال�ستحقاقات االأخرى اأوالرتقية اأوالتكوين املهني اأوامل�ساركة 

يف النقابات اأوال�سمان االجتماعي... 

يف هذا ال�سدد، تقّر املادة 88 من قانون العمل امل�رسي اأنه »مع عدم االإخالل باأحكام املواد التالية 
ت�رسي على الن�ساء العامالت جميع االأحكام املنظمة لت�سغيل العمال، دون متييز بينهم متى متاثلت 

اأو�ساع عملهم«. 

ون�ست مدونة ال�سغل املغربية، �سمن املادة 9 :« كما مينع كل متييز بني االأجراء من حيث ال�صاللة، 
اأواللون، اأواجلن�ض، اأواالإعاقة، اأواحلالة الزوجية، اأوالعقيدة، اأوالراأي ال�سيا�سي، اأواالنتماء النقابي، 
الفر�ض،  تكافوؤ  مبداأ  اأوحتريف  �ساأنه خرق  اأواالأ�سل االجتماعي، يكون من  الوطني،  اأواالأ�سل 
واإدارة  باال�ستخدام،  يتعلق  فيما  ال�سيما  مهنة،  اأوتعاطي  الت�سغيل  جمال  يف  باملثل  املعاملة  اأوعدم 
االجتماعية،  االمتيازات  من  واال�ستفادة  والرتقية،  واالأجر،  املهني،  والتكوين  وتوزيعه،  ال�سغل 
والتدابري التاأديبية، والف�سل من ال�سغل. يرتتب عن ذلك ب�سفة خا�سة ما يلي: 1( حق املراأة يف اإبرام 
عقد ال�سغل؛ 2( منع كل اإجراء متييزي يقوم على االنتماء، اأوالن�صاط النقابي لالأجراء؛ 3( حق املراأة، 
متزوجة كانت اأوغري متزوجة، يف االن�سمام اإلى نقابة مهنية، وامل�ساركة يف اإدارتها وت�سيريها«. 
وتبني مدونة ال�سغل املغربية �سمن املادة 346 » مينع كل متييز يف االأجر بني اجلن�صني، اإذا ت�صاوت 
قيمة ال�سغل الذي يوؤديانه«. وت�سيف املادة 478 اأنه »مينع على وكاالت الت�صغيل اخل�صو�صية كل 
متييز يقوم على اأ�سا�ض العرق، اأواللون، اأواجلن�ض، اأوالدين، اأوالراأي ال�سيا�سي اأواالأ�سل الوطني، 

اأواالأ�سل االجتماعي، من �ساأنه امل�ض مببداأ تكافوؤ الفر�ض واملعاملة يف ميدان الت�سغيل«.

ويف قانون تنظيم عالقات العمل االإماراتي، تقر املادة 32 مبداأ مماثلة اأجر املراأة باأجر الرجل »متنح 
املراأة االأجر املماثل الأجر الرجل اإذا كانت تقوم بذات العمل« وهوما ي�سكل خطوة هامة يف اجتاه 
الذين  اأرباب االأعمال  القانون  34 من نف�ض  املادة  امل�ساواة بني اجلن�سني. ويعاقب ح�سب  حتقيق 
ينتدبون العمال خالفا ملقت�سيات القانون. وتتم كذلك معاقبة اأزواج الن�ساء الذين يوافقون على 
ت�سغيل زوجاتهم عل خالف ما ي�سمح به القانون. وتقرتح املادة 181 عقوبتني لكل من خالف اأي 

ن�ض اآمر من ن�سو�ض القانون مرتبطة باالأفعال التمييزية �سد املراأة. 

2.1.امل�صاركة القت�صادية وحقوق امللكية

ال يوجد مانعا قانونيا وال �رسعيا، ال يف القوانني الو�سعية وال يف ال�رسيعة االإ�سالمية، يف ما يخ�ض 
حقوق املراأة يف امللكية، كما اأنها متلك حرية الت�رسف يف اأمالكها. ويف ما �سبق اإقرار بحقها يف 
احل�سول على القرو�ض والتعاقد من �ساأنها وتاأ�سي�ض م�ساريع اقت�سادية...ومن املمكن ذكر مثال 

اململكة املغربية ودولة االإمارات العربية املتحدة من �سمن البلدان العربية. 

ففي اململكة املغربية، اأقّر الف�سل 3 من قانون االلتزامات والعقود املغربي اأّنه: »لكّل �سخ�ض اأهلية 
االإلزام وااللتزام ما مل ي�رسح القانون بخالفه«. و�سبط الف�سل 4 من ذات القانون ذوي االأهلية 
املقيدة يف ال�سغري واملحجوز عليهم الذين ال يلتزمون اإاّل بوا�سطة وليهم، مما يعني اأن املراأة املغربية 
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تتمّتع باأهلية كاملة. كما يحدد القانون مو�سوع اإدارة االأموال املكت�سبة من قبل الزوجني خالل 
فرتة الزواج، وذلك يف قانون االلتزامات والعقود املغربي الذي اأقر مبداأ ا�ستقالل الذمة املالية لكّل 
من الزوجني، مع اإقرار اإمكانية ال�سماح للزوجني باالتفاق، يف وثيقة م�ستقلة عن عقد الزواج، 
القا�سي  يلجاأ  نزاع،  حالة  ويف  الزواج.  فرتة  خالل  املكت�سبة  اأموالهما  لتدبري  اإطار  و�سع  على 

لتقدير م�ساهمة كال الزوجني يف تنمية اأموال االأ�رسة اإلى القواعد العاّمة لالإثبات.

ف يف االأمالك دون قيد اأو�رسط اأومتييز على اأ�صا�ص اجلن�ص،  ويف ما يتعّلق بحّق االكت�صاب والت�رسّ
يعرف الف�سل 478 من قانون االلتزامات والعقود املغربي باأّن »البيع هوالعقد الذي تنتقل مبوجبه 
ملكية �سيء اأوحّق من اأحد املتعاقدين اإلى االآخر مقابل ثمن يلتزم الّطرف االآخر بدفعه له«. وال 
توجد ت�سييقات على هذا احلق، اإاّل يف حدود املر�ض اأواملوت الذي مّت �سبط مقت�سياته بالف�سل 
479 من املجلة املذكورة. ويرى املالحظون اأن الوعي املتنامي للمراأة املغربية بحقوقها من �ساأنه اأن 
ي�سمح لنظام االتفاق بني الزوجني لتدبري اأموالهما املكت�سبة باأن ُيثبت حقوقها �سمن هذا االتفاق 
ويعّزز ال�صمانات التي من �صاأنها اأن حتفظ لها حقوقها املكت�صبة اإثر الّزواج من كّل انتهاك اأونكران.

ويف االإمارات العربية املتحدة، تقت�سي املادة 21 من الد�ستور« امللكية اخلا�سة م�سونة ويبني القانون 
القيود التي ترد عليها وال ينزع من اأحد ملكه اإال يف االأحوال التي ت�ستلزمها املنفعة العامة وفقا 
الأحكام القانون ويف مقابل تعوي�ض عادل«. ويجوز لكل امراأة حاملة للجن�سية االإماراتية �سواء 
كانت اأرملة اأومطلقة اأومتزوجة من �سخ�ض غري اإماراتي اجلن�سية اأن حت�سل على م�سكن اأوعلى 
لبناء ذلك امل�سكن.  التمويل الالزم  اإلى جانب حقها يف احل�سول على  لبناء م�سكن، هذا  اأر�ض 
اأن  منه   85 املادة  وتن�ّض  التعاقدية  العالقات   1985 لعام  االإماراتي  املدنية  املعامالت  قانون  وينظم 
ملبا�رسة  االأهلية  كامل  يكون  عليه  يحجر  ومل  العقلية  بقواه  متمتعا  الر�سد  �سن  يبلغ  �سخ�ض  »كل 
اإذا  الر�سد  ال�سخ�ض �سن  املتفرعة عنه. ويبلغ  القانون والقوانني  املن�سو�ض عليها يف هذا  حقوقه 
اأمت اإحدى وع�رسين �سنة قمرية«. وتقر املادة 157 من نف�ض قانون باأن » كّل �سخ�ض اأهل للتعاقد 
لعام  االإماراتي  ال�رسكات  قانون  يت�سّمن  وال  القانون«.  بحكم  منها  اأويحّد  اأهليته  ت�سلب  مل  ما 
1987 الذي ي�سع مبادئ عامة تتعلق ببعث واإدارة ال�رسكات اأي مواد متييزية بني الرجل واملراأة يف 

املعامالت التجارية املذكورة يف القانون.

وتق�سي املادة 183 من قانون املعامالت املدنية اأنه » اإذا اكره الزوج زوجته بال�رسب اأومنعها عن 
اأهلها اأوما �سابه ذلك لتتنازل له عن حق اأوتهب له مااًل كان ت�رسفها غري نافذ«. وهذا ما يتوافق مع 
مقت�سيات املادة 62 من قانون االأحوال ال�سخ�سية التي تن�ض اأن » املراأة الرا�سدة حرة يف الت�رسف 
يف اأموالها، وال يجوز للزوج الت�رسف يف اأموالها دون ر�ساها، فلكل منهما ذمة مالية م�ستقلة. 
فاإذا �سارك اأحدهما االآخر يف تنمية مال اأوبناء م�سكن ونحوه كان له الرجوع على االآخر بن�سيبه 

فيه عند الطالق اأوالوفاة«. 

وتتعدد املواد والقوانني امل�سمنة مبداأي عدم التمييز وامل�ساواة يف ما يخ�ض التمتع مبعظم احلقوق 
فاملراأة يف كثري من االأحيان  لها،  اأوال�رسيعة  القانون  يتيحه  النظر عما  اأنه وبغ�ض  اإال  االقت�سادية، 
واملجتمعية.  والثقافية  القانونية  احلواجز  خمتلف  ب�سبب  احلقوق  لهذه  ممار�ستها  اإعاقة  من  تعاين 
االأقارب  قبل  منها، �سغوطا من  االأر�ض  اأوالوريثة الأمالك خا�سة  املالكة  املراأة  تواجه  ما  وكثريا 
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الذكور لكي تتخلى عن حقها ال�رسعي وم�سلحتها لكي ت�ساهم يف »املحافظة« على ثروة العائلة 
التخلي  هذا  الذكور  ي�ستغل  كثرية،  حاالت  ويف  واأطفالها(.  زوجها  اأي  االأغراب  اإلى  )مبرجع 

الأغرا�ض �سخ�سية، ال �سلة لها باملحافظة على اإرث العائلة.. 

وب�سبب هيكلية النوع االجتماعي والواقع املجتمعي، وتوزيع االأدوار وال�سلطة داخل املجتمع، 
ويف ما بني االأفراد مبا يف ذلك الن�ساء اأنف�سهن يف بع�ض االأحيان، يعترب كل النا�ض من امل�ستفيدين 
واملت�رسرات اأن تراث االأ�رسة واأملكها ال يجب اأن يفوت فيها للغري حتى بالوراثة )ذلك اأن زوج 
االبنة ال يعد من العائلة(، وغالبا ما ينح�رس مفهوم االأ�رسة يف هذه امل�ساألة بالذات يف اأع�سائها من 
الذكور. وح�سب الثقافة ال�سائدة يف املجتمع االأبوي، تاأتي الفتيات اإلى احلياة ليبنني ويرثين اأ�رس 
الوظيفة  وتقيم هذه  منهم(.  الذكور  �سيما  االأطفال ال  )اإجناب  االإجنابية  بف�سل وظيفتهن  اأخرى 
على اأنها وظيفة اإنتاجية، ونغفل/نتغافل عن طابعها االقت�سادي تتج�سد اأوال يف عمل املراأة داخل 
البيت وخارجه ويف م�سادر الدخل التي توفرها )باإجنابها الذكور على وجه اخل�سو�ض(. وهذه 

هي همزة الو�سل بني االإجناب واالإنتاج. 

3.1.حماية احلقوق الأخرى يف �صياق العمل وبعالقة بالتمكني القت�صادي

1.3.1.العمل بالليل

من املعروف اأن املجتمعات التقليدية ال ت�صت�صيغ )وترف�ص اأحيانا( خروج املراأة من البيت العائلي- 
بدون اإذن اأومرافق – عامة، وبالليل ب�سفة خا�سة. فالليل يعني التعر�ض اإلى كافة اأ�سكال املخاطر 
�سائدة.،  نوامي�سه ال زالت  القانون وخارج  لـ »طبيعتها« مبقت�سى  للمراأة نظرا  والثقافة احلمائية 
لذلك تنظم القوانني الوطنية عمل املراأة الليلي لكي يتما�سى مع البع�ض من هذه املبادئ. ففي دولة 
يجوز  اأنه »ال  االإماراتي  العمل  تنظيم عالقات  قانون   27 املادة  تن�ض  املتحدة،  العربية  االإمارات 
الفرتة  ت�سمل  متتالية  �ساعة  اإحدى ع�رسة  تقل عن  ليال مدة ال  بكلمة  ليال ويق�سد  الن�ساء  ت�سغيل 
ا�ستثناءات مبداأ حظر  القانون ذاته  28 من  املادة  العا�رسة م�ساء وال�سابعة �سباحا«. وحتدد  ما بني 
اأ( احلاالت التي يتوقف فيها العمل يف املن�ساأة  ت�سغيل الن�ساء ليال يف عدد من احلاالت وهي... 
ال�سحة  العمل يف خدمات  اإدارية وفنية ذات م�سئولية، ج(  العمل يف مراكز  لقوة قاهرة ، ب( 
اإذا كانت  واالأعمال االأخرى التي ي�سدر بتحديدها قرار من وزير العمل وال�سوؤون االجتماعية 
املراأة العاملة ال تزاول عادة عمال يدويا وحت�رس املادة 29 من القانون ذاته ت�سغيل الن�ساء يف االأعمال 
اخلطرة اأوال�ساقة اأوال�سارة. وتن�ض املادة 90 يف قانون العمل امل�رسي:«ي�سدر الوزير املخت�ض قرارا 
بتحديد االأعمال ال�سارة �سحيا اأواأخالقيا، وكذلك االأعمال ال�ساقة وغريها من االأعمال التي ال 

يجوز ت�سغيل الن�ساء فيها.

وبقراءة املقايي�ص التي حتدد »ما يجوز اأوال يجوز«، يتبني لنا اأن املجتمع والقانون ال ميانعان مثال 
اأن تخرج املراأة اإلى العمل الليلي، اإذا كان مالئما مع مهامها التقليدية كالرعاية )ممر�سة، قابلة، 
طبيبة...(. وهوما يوؤكد اأنه ما زال يحدد للن�ساء االأماكن واالأوقات والتخ�س�سات التي يعترب اأنها 
اأ�رستها، وهي خلفية ال ت�سمح بتحقيق  متما�سية مع و�سعها وطبيعتها واحتياجاتها واحتياجات 

حقوق االإن�سان ب�سفة مت�ساوية مع الرجل. 
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2.3.1. التحّر�س اجلن�صي يف مكان العمل

ال حتّظر معظم القوانني العربية �سواء قانون العمل – اأوقانون العقوبات- التحّر�ص اجلن�صي يف مكان 
العمل. وترد يف البع�ص منها مقرتحات لبع�ص االإجراءات التي ميكن اعتبارها »حمت�صمة«، اإذ تكتفي 
باإعطاء املراأة احلق يف ترك العمل. وتن�ض قلة من البلدان بو�سوح على جترمي التحر�ض اجلن�سي، كما 
هواحلال مثال بالن�سبة اإلى اجلزائر التي ُعدل فيها قانون العقوبات بتاريخ 10 نوفمرب2004 مبقت�سى 
 « باأنه  اجلن�صي  التحر�ص  تعريف  مت  وقد  اجلن�صي.  التحر�ص  جرمية  لتاأ�صي�ص   04-15 رقم  القانون 
تويل �سخ�ض ا�ستغالل �سلطة وظيفته اأومهنته عن طريق اإ�سدار االأوامر للغري اأوالتهديد اأواالإكراه 
اأوممار�صة �صغوط عليه ق�صد اإجباره على اال�صتجابة لرغباته اجلن�صية. ويعاقب ال�صخ�ص الذي تتم 
اإلى عام واحد مع فر�ص  اأجل ارتكاب هذه اجلرمية بال�صجن فرتة ترتاوح بني �صهرين  اإدانته من 

غرامة مالية ترتاوح بني 50،000 اإلى 100،000 دينار«. 

التحر�ض  قانون حول  ال�سابق م�رسوع  بالربملان امل�رسي  الت�رسيعية  اللجنة  ويف م�رس، ُعر�ض على 
اجلن�صي يو�صي باأن تكون عقوبة جرمية التحر�ص اجلن�صي ال�صجن مدة ال تقل عن عام واحد و/

اأودفع غرامة مالية قدرها 1،000 جنيه م�رسي )قرابة 200 دوالرا(. وا�ستند هذا املقرتح اإلى درا�سة 
قام بها املركز امل�رسي حلقوق املراأة )131( يف عام 2008 بينت اأن 83 % من الن�ساء امل�رسيات و98 % 
من الن�ساء االأجنبيات قد تعر�سن للتحر�ض اجلن�سي، اإما يف ال�سارع اأويف املوا�سالت العامة. وتفيد 

الدرا�سة اأن 62 % من الرجال اعرتفوا باأنهم ارتكبوا جرمية التحر�ص اجلن�صي. 

وبالذات  العمال  نقابات  فيها  مبا  املدين،  املجتمع  منظمات  عمل  نتيجة  التغيريات  هذه  وجاءت 
العامالت. ورغم هذا االإجناز، الزالت الن�ساء الالتي يتعر�سن اإلى التحر�ض اجلن�سي يرتددن يف اجلهر 
به الأ�سباب خمتلفة منها خوف املراأة من الرئي�ض املعني و�سياع عملها، اأوب�سبب اخلجل من املحيط 
ومن االأهل اأواأنه ي�سعب عليها تقدمي الدالئل الأنه غالبا ما تكون »كلمتها �سد كلمته«، اأواأن ال اأحد 
يقبل ال�سهادة لفائدتها اأواأنها تتهم بالكذب. واأحيانا كثرية حتول اإلى مذنبة ل�سبب من االأ�سباب. 

وتواجه الن�ساء مثل هذه الو�سعيات يف العديد من بلدان العامل ولي�ض املنطقة العربية فح�سب. 

3.3.1. احلقوق الجتماعية بعالقة مع العمل: الأمومة ورعاية الأطفال

ت�سمن قوانني العمل العربية حق املراأة يف اإجازة الو�سع واالأمومة مع تباين بني البلدان، ويف بع�ض 
اخلا�ض،  والقطاع  العام  القطاع  بني  اأي�سا  التفاوت  وي�سجل  اآخر.  اإلى  بلد  من  تفاوت  االأحيان 

زيادة على انعدام هذا احلق اأواأي حق اآخر يف القطاع غري الر�سمي. 

يف هذا ال�سدد، تن�ض املادة 152 من مدونة ال�سغل املغربية اأنه »تتمتع االأجرية، التي ثبت حملها 
ب�سهادة طبية، باإجازة والدة مدتها اأربعة ع�رس اأ�سبوعا، ما مل تكن هناك مقت�سيات اأفيد يف عقد 
ال�سغل، اأواتفاقية ال�سغل اجلماعية، اأوالنظام الداخلي«. وت�سيف املادة 153 من املدونة ذاتها »ال 

ميكن ت�صغيل االأجريات النواف�ص اأثناء فرتة االأ�صابيع ال�صبعة املت�صلة التي تلي الو�صع«.
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وت�سمن املادة 91 من قانون العمل امل�رسي »للعاملة التي اأم�ست ع�رسة اأ�سهر يف خدمة �ساحب 
عمل اأواأكرث احلق يف اإجازة و�سع مدتها ت�سعون يوما بتعوي�ض م�ساولالأجر الكامل ت�سمل املدة 
التي ت�صبق الو�صع والتي تليه، ب�رسط اأن تقدم �صهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح ح�صول 
ت�ستحق  للو�سع. وال  التالية  يوما  واأربعني  العاملة خالل اخلم�سة  ت�سغيل  فيه. وال يجوز  الو�سع 
ذاته:«  القانون  93 من  املادة  العاملة«. وتق�سي  اأكرث من مرتني طوال مدة خدمة  الو�سع  اإجازة 
يكون للعاملة التي تر�سع طفلها يف خالل الثمانية ع�رس �سهرا التالية لتاريخ الو�سع – ف�سال عن 
مدة الراحة املقررة – احلق يف فرتتني اأخريني للر�ساعة ال تقل كل منهما عن ن�سف �ساعة، وللعامل 
احلق يف �سم هاتني الفرتتني. وحت�سب هاتان الفرتتني االإ�سافيتان من �ساعات العمل وال يرتتب 
عليهما اأي تخفي�ض يف االأجر«. وحت�رس املادة 30 من قانون تنظيم عالقات العمل االإماراتي مّدة 
تليها( ومدة  التي  الو�سع وتلك  ت�سبق  التي  الفرتة  يوما )ت�سمل   45 باأجر كامل يف  الو�سع  اإجازة 

اإجازة الو�سع بدون اأجر يف 100 يوم. 

2.�سياق �حلقوق �لقت�سادية ومتكني �ملر�أة يف �لبلد�ن �ملعنية بالدر��سة

ما  جميع  »تتخذ  اأن  االأطراف  الدول  على  ع�رسة  احلادية  مادتها  يف  كوبنهاجن  اتفاقية  توجب 
يقت�سي احلال اتخاذه من تدابري للق�ساء على التمييز �سد املراأة يف ميدان العمل لكي تكفل لها، 
على اأ�صا�ص ت�صاوي الرجل واملراأة، نف�ص احلقوق«. وميكن تلخي�ص احلقوق التي تتمتع بها املراأة 
واالجتماعية  ال�صحية  والتغطية  العمل  ال�صغل، وظروف  االنخراط يف  بالعمل يف  العالقة  ذات 

واحلق يف احل�سول على اأجر عادل.

1.2.احلق يف العمل

1.1.2. الإجراءات العامة املعززة للم�صاواة وعدم التمييز يف العمل

ين�ض الد�ستور يف االأردن يف مادته )22( اأن »1( العمل حق جلميع املواطنني وعلى الدولة اأن توفره 
لالأردنيني بتوجيه االقت�ساد الوطني والنهو�ض به، 2( حتمي الدولة العمل وت�سع له ت�رسيعا يقوم على 
املبادئ االآتية :اأ( اإعطاء العامل اأجرا يتنا�سب مع كمية عمله وكيفيته، ب( حتديد �ساعات العمل 
االأ�سبوعية ومنح العمال اأيام راحة اأ�سبوعية و�سنوية مع االأجر، ج( تقرير تعوي�ض خا�ض للعمال 
املعيلني، ويف اأحوال الت�رسيح واملر�ص والعجز والطوارئ النا�صئة عن العمل، د( تعيني ال�رسوط 
حر  نقابي  تنظيم  و(  ال�سحية،  للقواعد  املعامل  خ�سوع  هـ(  واالأحداث،  الن�ساء  بعمل  اخلا�سة 
�سمن حدود القانون. واأ�ساف امليثاق الوطني االأردين باأن« االأردنيون رجاال ون�ساء اأمام القانون 
�صواء ال متييز بينهم يف احلقوق والواجبات واإن اختلفوا يف العرق اأواللغة اأوالدين. وهم ميار�صون 
توجيه  ي�سمن  مبا  الوطني،  العمل  واأخالق  العليا  الوطن  ويلتزمون مب�سلحة  الد�ستورية  حقوقهم 
طاقات املجتمع االأردين واطالق قدراته املادية والروحية لتحقيق اأهدافه يف الوحدة والتقدم وبناء 
امل�ستقبل. واأ�ساف امليثاق باأن العمل على توفري فر�ض العمل جلميع املواطنني، وو�سع ال�سيا�سات 
الن�ساطات  تنمية  تعتمد  وطنية  خطط  خالل  من  احلق،  هذا  بتاأمني  الكفيلة  االإجراءات  واتخاذ 
االقت�سادية التي حتقق ا�ستيعاب املزيد من االأيدي العاملة وحت�سني فر�ض العمل وظروفه وتطوير 

نظام التعليم با�ستمرار وربطه بحاجات املجتمع، واإعطاء العمل قيمة اجتماعية متقدمة«. 
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ويف تون�ض، جاء بالف�سل 5 مكرر من جملة ال�سغل الواقع اإ�سافته بالقانون عدد 66 ل�سنة 1993 املوؤرخ 
يف 5 يوليو1993 اأنه »ال ميكن التمييز بني الرجل واملراأة يف تطبيق اأحكام هذه املجلة والن�صو�ص 
مرت�سح  قبول  عن  االمتناع  املوؤ�س�سات  الأ�سحاب  يحق  ال  فاإنه  لذلك،  ونتيجة  لها«.  التطبيقية 
لل�سغل ب�سبب جن�سه، كما ال يحق لهم االإعالن عن رغبتهم يف انتداب اأ�سخا�ض من جن�ض معني، 
ملا يف ذلك من متييز، مينعه الف�صل 5 مكرر امل�سار اإليه. كما ال يفوتنا التذكري باأن املراأة لها نف�ض 
تقدير  تفرقة يف  فال  العمل.  الف�سل عن  الرجل يف �سورة  لنظريها  املقررة  ال�سمانات واحلقوق 
الغرامات امل�ستحقة مبوجب الطرد وفقا لالأحكام املقررة مبجلة ال�سغل. كما ال يجوز اإفراد الن�ساء 
اأوالرجال بظروف عمل خا�سة، عدا الظروف التي تقت�سيها املعطيات البيولوجية، وخا�سة منها 
االأمومة، حيث يجيز القانون للمراأة احلامل التغيب عن العمل اأومغادرته. ويف الواقع، اإذا كان 
متابعة  اإجراءات  اإلى  يفتقر  فاإنه  اجلن�سني،  امل�ساواة بني  مبداأ  ي�سدد على  للعمل  التون�سي  القانون 
التنفيذ، كما هواحلال مثال بالن�سبة اإلى تخ�سي�ض امليزانيات ال�رسورية اأوالعمل باحل�س�ض )التمييز 
اإن الفروق خا�سة يف ت�سجيل الفتيات يف ال�سعب التقنية والعلمية  االيجابي(. زيادة على ذلك 

املوؤهلة ال�ستقطاب خريجي اجلامعات يف �سوق ال�سغل، ال زالت قائمة.

العمل،  املراأة والرجل يف  بامل�ساواة بني  1946، مبدئيا  لبنان، منذ عام  العمل يف  قانون  واعرتف 
ويف الفر�ص اأو�رسوط العمل اأوا�صتمراريته، واأقر االأجر املت�صاوي للعمل املت�صاوي بني العامالت 
باجلن�ض يف مكان  املتعلقة  للن�ساء جمموعة من احلماية  اللبنانية  العمل  توفر قوانني  والعمال. كما 
العمل، اإال اأن التطبيق يف القطاع اخلا�ض يكون بعيدا يف بع�ض االأحيان عن الن�سو�ض القانونية. 
فقد يقرتح، على �سبيل املثال، على العامالت عقود عمل غري متالئمة مع االأجور املتداولة ويجربن 
للحاجة املادية امللحة على التوقيع. ونتيجة جهود التاأييد التي بذلتها جمموعات واحتادات الن�ساء، 
يف عام 2000، مت تعديل املادة 26 من قانون العمل اللبناين بحيث يحرم على رب العمل التمييز على 
اأ�سا�ض اجلن�ض/بني العمال من الن�ساء والرجال ب�ساأن نوع العمل اأوالراتب اأواالأجر، اأوالتوظيف، 
اأوالرتقية، اأوالتقدم، اأواإعادة التاأهيل املهني اأوالتدريب اأوقواعد لبا�ض العمل، مما مكن الن�ساء من 
املراأة  العمل  34 من قانون  املادة  التمييز بني اجلن�سني. كما متنح  اأعمالهن ب�سبب  اأرباب  مقا�ساة 

�صاعة راحة كل خم�ص �صاعات عمل بينما مينح الرجل �صاعًة كل �صت �صاعات عمل )132(. 

وحتدد املادة )2( من قانون العمل يف فل�سطني رقم 7 ل�سنة 2000 احلق يف العمل على اأن »العمل 
حق لكل مواطن قادر عليه، تعمل ال�سلطة الوطنية على توفريه على اأ�سا�ض تكافوؤ الفر�ض ودون اأي 
نوع من اأنواع التمييز«. وتن�ض املادة )16( من نف�ص القانون على حظر التمييز يف ظروف و�رسوط 
العمل بني العاملني يف فل�سطني، وتعترب املراأة العاملة معنية بكل اأحكام قانون العمل، ولي�ض فقط 
االأحكام املتعلقة باملراأة كاأنثى. وينظم هذا القانون اأي�سا، عالقات العمل يف القطاع اخلا�ض حيث 
الفل�سطينية والعاملني يف  الفل�سطينيني واالأجانب املقيمني يف االأرا�سي  العاملني  له كافة  يخ�سع 
هذا القطاع. كما اأنه يخت�ض بتحديد وتنظيم خمتلف اجلوانب واملجاالت املتعلقة بهذا اجلانب، اإذ 
ينظم كيفية قيام عالقات العمل وحقوق والتزامات اأرباب العمل وحقوق العاملني والتزاماتهم، 
وغري ذلك من الق�سايا املرتبطة بالعمل كحق االإ�رساب وعقود العمل اجلماعية وحقوق الفئات 

اخلا�سة مثل املراأة والطفل. 
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2.1.2. الإجراءات التي تكر�س التمييز يف العمل وبني فئات العمال

مل يت�سمن قانون العمل، يف االأردن، ن�سا يقر �رساحة امل�ساواة يف االأجور بني العاملني والعامالت، مما 
يحتم التعديل مبا ي�سمن التن�سي�ض �رساحة على هذا املبداأ، حتى ين�سجم اأحكام القانون مع االتفاقية 
رقم 100 اخلا�ض باالأجر املت�ساوي 1951 ال�سادرة عن منظمة العمل الدولية. وعلى نف�ض املنوال، ال 
يوجد يف نظام اخلدمة املدنية حكم با�ستحقاق املوظفة املر�سعة �ساعة لر�ساعة طفلها مدفوعة االأجر 
وكذلك ينق�ض فيه اإجراء خا�ض باإن�ساء دور ح�سانة. من جانب اآخر، قيد نظام اخلدمة من ح�سول 
املوظفة على العالوة العائلية ب�رسوط معينة، وهي اأن يكون زوجها متوفيًا اأومقعداً، واإذا كانت معيلة 
الأبنائها. يف املقابل، يتمتع املوظف املتزوج بعالوة عائلية �صهرية دون اأي �رسوط، وهوما يتنافى مع 

مبداأ العدالة يف معاملة املوظفني/ات من خالل عدم التمييز على اأ�سا�ض اجلن�ض..

ويتميز النظام اجلبائي، يف تون�ص، بتعدد ن�صو�صه وت�صتتها ف�صال على تنوع املحاكم التي ميكن اللجوء 
بالتعقيب  الطعن  عند  النزاع  لينتقل  العام  احلق  حماكم  اأنظار  من  االأ�سلية  اأطوارها  فتكون يف  اإليها. 
اأمام اأنظار املحكمة االإدارية. ويف ما يتعلق باملراأة، مل يخ�سها الت�رسيع اجلبائي باأحكام خا�سة ولكن 
باالطالع على جملة ال�رسيبة على دخل االأ�سخا�ض الطبيعيني وال�رسيبة على ال�رسكات، يتبني اأن البع�ض 
من اأحكامه تبنت مفهوم رئي�ض العائلة كمعيار لالنتفاع بالتخفي�سات اجلبائية. فهي تن�ض يف ف�سلها 
اخلام�ض على »اأن رئي�ض العائلة هوالزوج واملطلق الذي يف كفالته اأبناء واالأرمل واملتبني«. وبالن�سبة 
اإلى الزوجة، جاء يف نف�ض الف�سل اأنها تعترب رئي�سا للعائلة »عندما تثبت اأن الزوج لي�ض له دخل اأثناء 
ال�صنة ال�صابقة ل�صنة توظيف ال�رسيبة اأوعندما تتزوج وحتتفظ بكفالة اأبنائها من زوج اآخر«. كما اأن 
الف�سل 40 من نف�ض املجلة، منح االأم حقوق رئي�ض العائلة يف حالة انتقال احل�سانة اإليها لتنتفع بالطرح 
من قاعدة االأداء. ويكر�ض هذا الف�سل متييزا وا�سحا بني املراأة والرجل من خالل اعتماده على موؤ�س�سة 
رئي�ض العائلة يف جمال ال�رسيبة على دخل االأ�سخا�ض الطبيعيني. فالزوجة تخ�سع لل�رسيبة على دخلها 
املتاأتي من االأجور واملرتبات اأومداخيل متاأتية من اأمالك عقارية اأواملمتلكات املنقولة اأوغريها، دون 
اأن يكون لها احلق يف التخفي�سات امل�سرتكة املخولة لرئي�ض العائلة مبقت�سى الف�سل 40 من جملة ال�رسيبة، 
وذلك باأن تتولى طرح املبالغ املن�سو�ض عليها بذلك الف�سل بعنوان االأطفال الذين هم يف الكفالة. 
فامل�رسع التون�صي مل يتنب مبداأ التوظيف على اأ�صا�ص الدخل االإجمايل للعائلة، اإال اأنه يف املقابل مل ميكن 
الزوجة التي لي�ست لها �سفة رئي�ض العائلة من التمتع من التخفي�سات امل�سرتكة، واحلال اأنها خا�سعة 

لل�رسيبة على دخلها مثلها مثل الزوج وبنف�ض الن�سب.

والبد هنا من التنويه باأن املادة 7 من قانون العمل يف لبنان ت�ستثني العاملني يف القطاع الزراعي، 
ال�سمان  وقانون  العمل  قانون  ي�سمل  ال  كما  ن�ساء(.  ومعظمهم   ( املنازل  يف  اخلدم  وكذلك 
االجتماعي العاملني يف القطاع الزراعي مما يوؤثر على متتع املراأة الريفية بحقوقها االأ�سا�سية، بداية 

من حق العمل وما يرتتب عن ذلك من حقوق وفوائد اأخرى.

ورغم االأحكام االيجابية املن�سو�ض عليها يف قانون العمل يف فل�سطني، اإال اأنه يوؤخذ عليه ا�ستثناءه 
خدم املنازل ومن يف حكمهم واأغلبهم من الن�ساء من اأحكامه. كما اأنه ا�ستثنى اأفراد اأ�رسة �ساحب 
العمل من الدرجة االأولى، ما يخرج عددا كبريا من الن�ساء العامالت يف امل�ساريع االأ�رسية من اإطار 
احلماية القانونية لقانون العمل، وي�سهل ا�ستغاللهن اقت�ساديا وحرمانهن من حقوقهن يف االأجر 
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والتعوي�ض والراحة، وغري ذلك من احلقوق التي ين�ض عليها القانون. وتعاين املراأة يف فل�سطني 
من متييز وا�سح يف جمال امل�ساركة يف ر�سم ال�سيا�سات اال�ستثمارية واالقت�سادية والتنموية. فعندما 
نتوقف عند قانون اال�ستثمار الفل�سطيني رقم )1( ل�سنة 1998، الذي ا�ستحدث بهدف تلبية حلاجات 
تهمي�ص  ب�صفة جلية  فل�صطني، نالحظ  اال�صتثمار يف  ومعايري  وا�صعًا �صوابط  االقت�صادية  التنمية 
امل�ستثمرين،  جلميع  احلر  ال�سوق  هواقت�ساد  فل�سطني  يف  به  املعمول  االقت�سادي  فالنظام  الن�ساء. 
)ال�سمانة على راأ�ض املال واالأرباح(، واإلى غري ذلك ح�سبما جاء يف املادة )10( اال�ستثمار ، اإال اأنه 
مل يراع اأوينظم عمل اأودخول املراأة اأوم�ساركتها يف هذه العملية، حيث هّم�ض دورها ودخولها 
ال�سعيد  هذا  على  الفل�سطينية  املراأة  زال و�سع  املنطلق، ال  هذا  من  فيه.  لال�ستثمار  العمل  �سوق 

�سعيفًا، وال ي�سهد م�ساركة ن�سائية فاعلة.

وعامة، ال مييز قانون اخلدمة املدنية الفل�صطيني بني املراأة والرجل، اإذ تتمتع املراأة العاملة بالوظيفية 
احلكومية بكافة احلقوق املقررة للموظف، ف�سال عن منحها، مبقت�سى املادة )88( احلقوق التي 
تقت�سيها خ�سو�سية املراأة. يف املقابل ين�ض يف املادة )53( على دفع العالوة االجتماعية للموظف 
عن زوجه )ت�سمل الزوج والزوجة( غري املوظف/ة وعن اأبنائه وبناته ح�سب الفئات املقررة لكل 
منهم حتى بلوغهم �سن الثامنة ع�رسة. ون�ست املادة على اأنه، اإذا كان الزوجان موظفني باخلدمة 
املدنية، تدفع العالوة االجتماعية للزوج فقط. وهذا التمييز نا�سئ عن اإعفاء املراأة من اأعباء االإنفاق 
واالإعالة )على الرغم من اأنها معيلة واقعيا( وا�ستخدام ذلك كمربر حلرمانها من حق امل�ساركة يف 

اتخاذ القرار وحق اال�ستفادة من ثمار االإنتاج. 

2.2.احلق يف امل�صاركة القت�صادية وحقوق امللكية

اأ�سا�سية على املوارد الب�رسية، جند اأن م�ساركة  يف دولة مثل االأردن حيث يرتكز االقت�ساد ب�سفة 
العمري لالإناث وذلك  التعليم والرتكيب  اأقل بكثري مما تفرت�سه معدالت  العاملة  القوة  املراأة يف 
ال�سيا�سة  العامة. لذلك تركزت  ال�سادرة عن دائرة االح�ساءات  االأردنية  املراأة  ح�سب موؤ�رسات 
الت�رسيعية للدولة على حماية حقوق املراأة االقت�سادية لتحقيق متكينها االقت�سادي خالل امل�ساواة 
بني اجلن�سني يف هذا املجال. ويربز ذلك جليا ، من خالل االأطر الد�ستورية والقانونية االأردنية. 
يف املقابل، ميثل خلق فر�ص عمل، التحدي االأكرب الذي يواجه االقت�صاد االأردين، ب�صبب نق�ص 
املراأة،  نحوعمل  التوجه  ولتعزيز  العاملية.  االقت�سادية  واالأزمة  تالزم  والذي  االقت�سادية  املوارد 
اأفردت اال�سرتاتيجية الوطنية للمراأة يف االأردن حموراً لتمكني املراأة اقت�ساديًا وذلك ملا تعانيه املراأة 
املهني وانخراط  تاأهيلها  االأجور وانخفا�ص م�صتوى  امل�صاركة االقت�صادية مثل تدين  يف جماالت 
ن�صبة كبرية من العامالت يف الن�صاط االقت�صادي غري املنظم... من ناحية اأخرى، وعلى م�صتوى 
الهاربات من  العامالت  لل�سحايا من  ماأوى  باإن�ساء  تعنى  ت�سكيل جلنة  فقد مت  العمل احلكومي، 
املنازل �سلب وزارة العمل، باالإ�سافة الى توفري مكتب �سكاوى خا�ض كاآلية لتقدمي ال�سكوى من 
التمييز اأوالتحر�ض اجلن�سي. وقامت وزارة العمل اأي�سًا، برفع ن�سبة تعيني املفت�سات من االإناث يف 
اآمنة ومتوافقة مع املعايري الوطنية والدولية  مديرية �صوؤون العمال والتفتي�ص لتحقيق �رسوط عمل 
للعمال وباالأخ�ض االإناث. كما مت يف االإطار الت�رسيعي، وكما اأ�رسنا اإليه اآنفا، اإخ�ساع العامالت 

يف املنازل الأحكام قانون العمل ل�سنة 2008.
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اأي �سالحيتها للقيام  باأهلية االأداء،  القانون يف االأردن،  اأحكام  العاقلة وفق  البالغة  وتتمتع املراأة 
بكافة الت�رسفات القانونية. وقد ن�ست املادة )142( من القانون على اأن : »الزوج ذو�سوكة على 
زوجته، فاإذا اأكرهها بال�رسب اأومنعها اأهلها مثاًل لتتنازل عن حق لها اأوتهب له مااًل ففعلت كان 
ت�رسفها غري نافذ«. وبذلك اعترب امل�رسع االأردين ت�رسف الزوجة غري نافذ، يف حال ا�ستغل الزوج 
ما له من �سوكة اأدبية على زوجته لغر�ض غري م�رسوع ، كاأن تتنازل مكرهة عن حق لها اأوتهب له 
مااًل.. وبناء على ذلك، فاإن املراأة التي تتمتع باالأهلية الكاملة، وفق اأحكام القانون املدين االأردين، 
ال�رسيعة  اأن  ذلك  قيود،  اأي  دون  اأم ال  متزوجة  كانت  �سواء  التجارية،  االأعمال  مزاولة  ت�ستطيع 

االإ�سالمية اعتربت اأن للمراأة ذمة مالية م�ستقلة عن ذمة الرجل.

ويف نف�ض ال�سياق، اعترب قانون التجارة االأردين رقم )12( لعام 1966، يف الفقرة االأولى من مادته 
التا�سعة اأن التجار هم االأ�سخا�ض الذي تكون مهنتهم القيام باأعمال جتارية، وقد ا�ستند يف م�ساألة 
االأهلية اإلى االأحكام العامة يف القانون املدين. كما ي�سمن قانون التجارة حقوق لزوجة املفل�ض، 
العقارات  عينًا  ا�سرتداد  الزوج،  اإفال�ض  حال  يف  للزوجة  اأن  تن�ض  التي   ،)449( املادة  مبقت�سى 
واملنقوالت التي تثبت اأنها كانت مالكة لها قبل الزواج وكذلك االأموال التي اآلت اإليها بال عو�ض 
يف اأثناء مدة الزواج، كما يحق لها اأن ت�سرتد العقارات التي ا�سرتتها يف اأثناء مدة زواجها بنقود 
اآلت اإليها على الوجه املتقدم ب�رسط اأن ين�ص عقد ال�رساء ب�رساحة على بيان ا�صتعمال النقود واأن 

تثبت الزوجة م�سدرها.

اأجرية  املراأة  العمل للمراأة والرجل مكفول بدرجة مت�ساوية �سواء كانت  اأما عن تون�ض، فتكافوؤ 
اأوكموؤجرة. وقد وقع اإلغاء بع�ض االأحكام التي كانت حتّد من هذا التكافوؤ على غرار ما كانت 
اإذن  تت�صمنه جملة االلتزامات والعقود من �رسوط ر�صا الزوج على �صغل زوجته واحل�صول على 
الزوج اإذا جتاوزت كفالة املراأة ثلث مالها. ويتج�ّسم تكافوؤ الفر�ض يف الت�سغيل من خالل االنتفاع 
مبختلف اآليات النهو�ض بالت�سغيل وخا�سة منها االآليات املتعلقة بالتاأهيل واالإدماج املهني اأوتلك 
االإجراءات  تنّوعت  كما  وال�سغرى)133(.  املتو�سطة  امل�ساريع  ال�سيما  امل�ساريع،  بتمويل  املت�سلة 
ل�سمان توفيق اأف�سل للمراأة بني حياتها املهنية وحياتها االأ�رسية وخ�سو�سياتها كاأم كاالإجراء الذي 
يوفر االإمكانية للمراأة للعمل ن�سف الوقت، مقابل الثلثني من االأجر مع احلفاظ على حقوقها يف 
اأي�سا، مبقت�سى قانون حفز املبادرة االقت�سادية  التقاعد واحليطة االجتماعية. ولقد مت، يف تون�ض 
اإقرار العمل باإحداث خلية تعنى ح�رسيا ببعث املوؤ�س�سات ال�سغرى واملتو�سطة وتكون املخاطب 
املبا�رس ونقطة االت�سال مع املتدخلني/ات. كما مت، والأول مرة، التن�سي�ض على اإمكانية م�ساركة 
املوؤ�س�سات ال�سغرى يف املناق�سات العمومية التي كانت حكرا على املوؤ�س�سات ذات حجم معني 
التي تعمل  املوؤ�س�سات  بنظام حما�سن  العمل  القانون  واأقر هذا  املناف�سة.  ولديها قدرة كبرية على 
على م�ساعدة الباعثني/ات على بلورة اأفكارهم وحتويلها الى م�ساريع جاهزة لالإجناز واإيواء هذه 
امل�ساريع ملدة زمنية حمددة. اإ�سافة اإلى ذلك، اأقر هذا القانون ت�سجيعات وحوافز جبائية هامة يف 
اال�ستثمارات  من  املتاأتية  واالأرباح  املداخيل  من خالل طرح  الداخلية  باملناطق  االنت�ساب  اإطار 
على  عالوة  ال�رسكات،  على  وال�رسيبة  الطبيعيني  االأ�سخا�ض  دخل  على  ال�رسيبة  اأ�سا�ض  من  فيها 

�لت�سريعات و�ل�سيا�سات و�لآليات �لوطنية �ملوؤثرة على �لتمكني �لقت�سادي للمر�أة

ومن الفرص الموجودة لتمكين المرأة اقتصاديا يذكر أنه لتعزيز الطاقة االقتصادية للمرأة والشبكات التجارية الميّسرة لترويج إنتاج المرأة خاصة    - 133
في مجال الصناعات التقليدية يتم سنويا تنظيم معارض مجانية لفائدة النساء الحرفيات تحت شعار »منتدى حرفيات«. وبداية من سنة 2006 أصبح 
هذا المعرض يتم بمعّدل 3 إلى 5 دورات باألقاليم الراجعة بالنظر إلى الوزارة المكلفة بشؤون المرأة. كما تّم إحداث موقع على األنترانت لتسويق 
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اإعفاءات من معاليم االنخراط للتغطية االجتماعية. واإذا كان االإطار الت�رسيعي العام يحفز املراأة 
بني  املوجودة  الفجوات  فاإن  ا�ستقالليتها،  ليحقق  االقت�سادية  االأن�سطة  جميع  يف  الدخول  على 
تعرت�ض  التي  واملتنوعة  املتعددة  ال�سعوبات  اإلى  اأ�سبابها  وتعود  قائمة.  زالت  ما  والن�ساء  الرجال 
املراأة منها ما هومتعلق بال�سيا�سات املتبعة، ومنها ما هومتعلق بالو�سع االجتماعي للمراأة ككل 
ومنها ما هومتعلق بالو�سع االقت�سادي والفجوات بني الن�ساء يف احل�رس ويف الريف. وتتفاقم هذه 
ال�سعوبات بالن�سبة اإلى الن�ساء الريفيات ب�سبب �سعف وقلة ح�سولهن على املوارد ومنها التعليم 

واملعلومات وو�سائل النقل والقرو�ض...

وال زالت امللكية تعرقل التمكني االقت�سادي للمراأة وت�سد الطريق اأمام من تتطلع اإلى بعث م�رسوع 
كتطبيق  االجراءات  عديد  تون�ض  يف  اتخذت  الو�سع،  هذا  ولتدارك  املنطقة.  بلدان  بع�ض  يف 
�سناديق  اإلى  واملوجه   1996 ماي   9 يف  املوؤرخ  االجتماعية  ال�سوؤون  وزارة  عن  ال�سادر  التعميم 
ال�سمان االجتماعي، والذي بف�سله اأ�سبح باإمكان املراأة املتزوجة اأن حت�سل على قر�ض على قدم 
امل�ساواة مع زوجها من هذه ال�سناديق، بغر�ض اقتناء عقا. ويف نف�ض ال�سياق، يتيح القانون رقم 
98 نظام اال�سرتاك يف االأمالك بني الزوجني. وهونظام جديد للملكية يقوم على اأ�سا�ض الت�سارك 
والت�سيري امل�سرتك بني الزوجني. واعتبارا للدور االقت�سادي املتزايد الذي تقوم به املراأة يف االأ�رسة 
ويف املجتمع، ياأتي هذا النظام، الذي ال مي�ص مبا�رسة باأحكام االإرث، بحل يرمي اإلى اإدخال قدر 
من التوازن يف و�سع املراأة يف العالقات الزوجية. وين�ض الف�سل االأول من هذا القانون على ما 
يلي: نظام اال�سرتاك يف االأمالك هونظام اختياري يجوز للزوجني اختياره عند اإبرام عقد الزواج 
الزوجني  بني  ملكا م�سرتكا  العقارات  اأوجملة من  اإلى جعل عقار  اأوبتاريخ الحق. وهويهدف 
االأمالك،  بنظام اال�سرتاك يف  يلتزمان  اللذان  الزوجان  العائلة. واأ�سبح  متى كانت من متعلقات 
يتقا�صمان املمتلكات التي يتم اقتناوؤها خالل احلياة الزوجية، وميكن الأحدهما التقدم بطلب الإلغاء 

نظام امللكية امل�سرتكة. 

كما تبنت تون�ض مبداأ ا�ستقالل الذمم املالية لالأزواج )الف�سل 24 من جملة االحوال ال�سخ�سية( وعدم 
تاأثري الزواج على احلالة املالية لكال الزوجني اإذ يبقى كل واحد منهما حمتفظا مبلكية اأمواله التي 
اكت�سبها قبل الزواج. ومع هذا، لقد اأفرز تطّور دور املراأة يف احلياة االقت�سادية للعائلة وللمجتمع 
التي  العائالت  من  العديد  ففي  لتطويقها.  امل�رّسع  تدّخل  ا�ستوجبت  التي  الظواهر  بع�ض  ككل 
يكون فيها كال الزوجني ممار�سني الأن�سطة ماأجورة اأومهنية، يتقا�سم الزوجان اأعباء احلياة الزوجية 
لفائدة  الكربى  والتجهيزات  العقارات  اقتناء  يف  اخلا�سة  مداخيله  يوّظف  الزوج  يجعل  ب�سكل 
�ض مداخيل الزوجة ملجابهة االأعباء اليومية. واإلى جانب ثبوت الدور احليوي  العائلة، بينما تخ�سّ
اأي�سا من عديد  اأعباء، فاإنها تعفي زوجها  اأوغري عاملة من  التي تقوم به املراأة �سواء كانت عاملة 
امل�ساريف التي ت�ستجوبها احلياة االأ�رسية. وقد جنم عن ذلك اأنه، يف �سورة الطالق تبقى جميع 
االأمالك العقارية واملنقوالت الهامة على ملك الزوج وحده مما ي�سكل حيفا فادحا يف حق املراأة. 
وتخالف مثل هذه الو�سعيات اأحكام اتفاقية »كوبنهاجن« التي تن�ّض يف مادتها 13 على اأنّه »على 
الدول االأطراف اتخاذ جميع التدابري املنا�سبة للق�ساء على التمييز �سّد املراأة يف املجاالت االأخرى 
الرجل يف احلقوق وال  امل�ساواة مع  اأ�سا�ض  للحياة االقت�سادية واالجتماعية لكي تكفل لها على 
�سيما احلق يف اال�ستحقاقات االأ�رسية«. وانطالقا من ذلك، فقد �سدر القانون عدد 94 ل�سنة 1998 

�لأردن ولبنان وفل�سطني وتون�س

129



اإلى  اأن�ساأ  والذي  الزوجني،  بني  االأمالك  اال�سرتاك يف  بنظام  املتعلق   1998 نوفمرب   9 املــوؤرخ يف 
املالية، نظاما اختياريا  الذمم  ا�ستقالل  العائلية والقائم على مبداأ  االأ�سلي لالأمالك  النظام  جانب 
ميكن اأن يعتمده الزوجان بر�صائهما معا، بخ�صو�ص بع�ص االأمالك العقارية وخا�صة منها امل�صكن 
العائلي والتي يقع اكت�ساب ملكيته بعد الزواج. ولهذا القانون اأثر اإيجابا على التمكني االقت�سادي 
للمراأة، حيث اأنه يعطي للمراأة فر�صا جديدة لالنخراط يف احلياة االقت�صادية وامل�صاركة فيها على 

قدم امل�ساواة مع الرجل من حيث امللكية.

با�ستثناء  املواطنني،  كافة  من  يتطلب  مت�ساوي  مرياث  قانون  �سدور   ،1959 عام  لبنان،  و�سهد 
الطوائف االإ�سالمية]1[، االلتزام باأحكام املرياث امل�ساوية للذكور واالإناث. كما ال يحق للزوج، 
قانونيا منع زوجته من العمل، ومع ذلك، ترى بع�ض املحاكم امل�سيحية يف لبنان اأن الرجل يجب 

اأن يوافق على قرار زوجته يف العمل. 

وال ميكن التغافل عن بع�ص التطور يف حقوق املراأة يف لبنان خالل ال�صنوات املا�صية. ففي عام 
1994، اأ�سدر الربملان اللبناين املر�سوم رقم 380 الذي مينح للن�صاء املتزوجات والعازبات، ابتداء من 
�سن 18، احلق الكامل للعمل يف التجارة واالمتالك للموارد املختلفة والت�رسف فيها مبا يف ذلك 
البيع دون موافقة الزوج. كما ت�سمح اأغلب قوانني االأحوال ال�سخ�سية اللبنانية للزوجة االحتفاظ 
بكافة االأ�سول املكت�سبة قبل الزواج، واالحتفاظ مبلكية م�ستقلة. وال متييز بني املراأة والرجل يف 

اأنظمة القرو�ض امل�رسفية والرهون العقارية.

ونظرا لل�سغوطات التي تعاين منها الن�ساء يف فل�سطني، ويف جميع مراحل حياتهن ومهما كان 
و�سعهن، للتخلي عن حقوقهن ، اأ�سدر رئي�ض املجل�ض االأعلى للق�ساء ال�رسعي )قا�سي الق�ساة 
املرياث(  تق�سيم  )اأي  االإرثي«  »التخارج  ت�سجيل  يتم  باأال  يق�سي  تعميما   ، ال�رسعية(  للمحاكم 
املنقولة  االأموال  جلميع  تف�سيلي  ك�سف  تقدمي  موجبا  املورث،  وفاة  من  اأ�سهر  اأربعة  م�سي  قبل 
وغري املنقولة للمورث موقع من جميع الورثة البالغني املوجودين يف البالد، على اأن ي�سدق من 
البلدية اأواملجل�ص املحلي يف مكان وجود الرتكة. كما ا�صرتط تقدمي تقرير موقع من ثالثة خرباء 
يت�سمن الثمن احلقيقي جلميع احل�س�ض االإرثية املراد التخارج عنها، �سواء كان يف التخارج اجلزئي 
اأوالكلي، وذلك من اأجل �سمان حقوق الورثة وعدم التالعب بها من اأية جهة كانت، وبداأ تنفيذ 

هذا التعميم اعتبارا من تاريخ 15/5/2011.

3.2.حماية احلقوق الأخرى يف �صياق العمل بعالقة مبا�رشة اأوغري مبا�رشة بالتمكني القت�صادي

1.3.2.قــــــــــانون ال�صـــــــرائب 

يت�سمن قانون معدل لقانون �رسيبة الدخل رقم )25( ل�سنة 2001 يف االأردن اأحكاما حتقق امل�ساواة 
املكلفة  املكلف والزوجة  الزوج  يتمتع  منه، حيث  املادة )4/ب(  الرجل واملراأة وحتديدا يف  بني 
باالإعفاءات املن�سو�ض عليها يف القانون. كما يجوز الأي منهما منح هذه االإعفاءات كليًا، اأوجزئيًا 

لالآخر، كما حتققت هذه امل�ساواة عند اإعالة الوالدين.
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بها  املتعلق  ال�سخ�سي  باالإعفاء  اأوجزئيًا(  )كليًا  املكلفة  الزوجة  تتمتع  )4/ج(،  املادة  ومبقت�سى 
واالإعفاءات املرتتبة عن درا�ستها، اأواإعالة ودرا�سة اأوالدها، وغريهم من االأ�سخا�ض الذين تتحمل 
م�سوؤولية اإعالتهم، باالإ�سافة اإلى نفقات اإعالة والديها يف حال اإعالتهما. ومبوجب املادة )13(، مت 

منح الزوجة اإعفاءات مت�ساوية مع الزوج ت�سل اإلى حد 1000 دينار اأي 700 دوالر.

احلقوق  ب�ساأن  والن�ساء  الرجال  بني  امل�ساواة  حتقيق  اإلى  يرميان  قانونان  لبنان،  يف  �سدر  ولقد 
االقت�سادية، يف اال�ستفادة من التنزيل ال�رسائبي وما يت�سل ب�رسيبة الدخل و�رسيبة االنتقال.. ويف 
عام 2011، مت اإدخال بع�ض التعديالت على مواد قانون العمل لرفع الغنب والقيود عن االأجانب 
املتزوجني من لبنانيات اأواملولودين من لبنانيات. فقد مت اإعطاء االأجانب املتزوجني من لبنانيات 
العمل  ال�سماح الأرباب  اإلى  اإ�سافة  االإدارية،  باملهن واالإجراءات  اإذن عمل غري مقيد  واأوالدهم 
با�سرتداد الكفالة التي كانت قيمتها مليون ون�سف املليون لرية لبنانية. كما قامت وزارة العمل 
باإر�سال ن�ض اإلى جمل�ض الوزراء للطلب منه اإ�سافة مادة اإلى م�رسوع قانون املوازنة العامة، يعفى 
من  اللبنانيني/ت  واأبناء  زواجهم  ت�سجيل  تاريخ  على  �سنة  م�سي  بعد  املتاأهلني/ات  كل  مبوجبها 

ر�سوم تراخي�ض العمل ال�سادرة عن وزارة العمل.

2.3.2. قانون التقاعد

يف االأردن، توؤكد املادة )116( من القانون، على اأن »كل �سخ�ض اأهل للتعاقد ما مل ت�سلب اأهليته 
اأويحد منها بحكم القانون«. وبناء على ذلك، يكون االأ�سل العام اكتمال اأهلية ال�سخ�ض رجاًل 

كان اأم امراأة، لغايات �سحة التعاقد. 

ويف تون�ص، تتمتع املراأة بالتغطية االجتماعية بنف�ص الظروف وال�رسوط املنطبقة على الرجل، اإذ 
التغطية احلق يف جرايات  بينهما. وت�سمل هذه  تفرقة  اأية  ال�سمان االجتماعي  قانون  يت�سمن  ال 
اإلى  بالن�سبة  هوال�ساأن  وكما  املهنية.  واالأمرا�ض  ال�سغل  حوادث  عن  والتاأمني  والعجز  التقاعد 
القطـاع اخلا�ض، فاإّن املراأة التي ت�ستغل يف القطاع العمومي تتمتع بالتغطية االجتماعية مبوجب 
قانون عدد 12 ل�سنة 1985 املـوؤرخ يف 5 مار�ض 1985 املتعلق بنظام التقاعد يف القطاع العام والذي 
ينطبق على كل االأعوان مهما كان جن�سهم. كما ال يفوتنا التذكري باأن املراأة لها نف�ض ال�سمانات 
الغرامات  تقدير  يف  تفرقة  وال  العمل،  عن  الف�سل  �سورة  يف  الرجل  لنظريها  املقررة  واحلقوق 

امل�ستحقة مبوجب الطرد.

كما عرفت لبنان، عام 2001، �سدور القانون رقم 343 حول م�ساواة املوظفة باملوظف يف نظام 
التقاعد وال�رسف من اخلدمة واال�ستفادة من خدمات »تعاونية موظفي الدولة« املن�سو�ض عليها 
يف نظام املنافع واخلدمات ويف نظام منح التعليم. وتتمتع بذلك عنها وعن اأفراد عائلتها من زوج 
واأبناء �سواء من تتقا�سى عنهم التعوي�ض العائلي اأومن ال تتقا�سى عنهم التعوي�ض املذكور. وت�سمل 
يف  اأجنبي  من  املتزوجة  اللبنانية  املوظفة  حق  �سمن  كما  عهدتها،  يف  هم  من  كذلك  اخلدمات 
اال�ستفادة عن زوجها واأبنائها االأجانب من كافة خدمات تعاونية موظفي الدولة يف حال عدم 
اال�ستفادة من م�سدر اآخر. وتتمتع املوظفات يف التعوي�ض املت�ساوي مع املوظفني الإنهاء اخلدمة، 
اإال اأن املادة 26 من املر�سوم رقم 47 من نظام التقاعد وال�رسف تاريخ 19/6/1983 حرمت اأفراد عائلة 
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املوظفة املتقاعدة املتوفاة من اال�صتفادة من راتبها التقاعدي، اإال ب�رسوط حمددة. وت�صمن قوانني 
النظر  بغ�ض  املوظفني/ات لكل طفل،  تعوي�ض  باإ�سناد  للموظفني  مزايا عائلية  بع�ض  اأي�سًا  العمل 
الرجال  للموظفني  اإذ يحق  التوظيف،  تفاوت يف مزايا  املوظف. ومع ذلك، هنالك  عن جن�ض 
دائمًا احل�سول على تعوي�ض لزوجاتهم غري العامالت، لكن املوظفات ال يحق لهن احل�سول على 
مثل هذا التعوي�ص، اإال يف حال وفاة اأزواجهن اأومعاناتهن من مر�ص مينعهم من العمل. ويعني 
هذا اأن املادة 3 من املر�سوم الت�رسيعي رقم 3950 من قانون املوظفني واملادة 46 من قانون ال�سمان 
بقي  ولكنه  العائلي،  التعوي�ض  من  باال�ستفادة  احلق  اأوالعامل  املوظف  اأعطتا  اللتان  االجتماعي، 
جمحفا بحق املوظفة/العاملة لعدم ا�ستفادتها من التعوي�ض العائلي عن اأفراد عائلتها، على الرغم من 

م�ساهمة املراأة بنف�ض الن�سبة التي ي�ساهم بها املوظف اأوالعامل.

موظفي  جميع  على  اأحكامه  لت�رسي  فل�سطني،  يف   2005 ل�سنة   )7( رقم  التقاعد  قانون  و�سدر 
امل�سرتكني  املدين  واملجتمع  االأهلي  العمل  وموؤ�س�سات  املحلية  الهيئات  وموظفي  العام  القطاع 
على  االإحالة  حاالت  يف  لهم  التقاعدية  املنافع  تقدمي  يغطي  كما  الأحكامه.  وفقًا  التقاعد  بنظام 
التقاعد، وال�سيخوخة اأوالعجز عن العمل والوفاة، اإال اأنه يت�سمن متييزا يعود اإلى عدم االعرتاف 

بدور املراأة االإجنابي وباعتبار الرجل هوالويل وهورب االأ�رسة وهواملكلف باالإنفاق.

3.3.2.العمــــــــل بالليـــــــــــل

يهيكل قرار جمل�ض الوزراء رقم )14( ل�سنة 2003 يف فل�سطني نظام عمل الن�ساء ليال. ويجيز ت�سغيل 
االأعمال  ال�ساد�سة �سباحا يف  ال�ساعة  م�ساء حتى  الثامنة  ال�ساعة  بني  ما  الواقعة  الفرتة  الن�ساء يف 
واالأحوال واملنا�سبات املذكورة اأدناه )134(. ويف حال �رسورة العمل لتاليف خ�سارة حمققة للمن�ساأة 
اأويف حاالت طارئة، فاإنه ي�ستوجب موافقة وزارة العمل مع بيان احلالة الطارئة، واملدة الالزمة 
بت�صغيل  لل�صماح  ي�صرتط  كما  كتابة.  تعزيزها  يتعني  �صفوية،  املوافقة  كانت  واإذا  العمل.،  الإمتام 
الن�ساء ليال يف اأي من االأحوال اأواملنا�سبات اأواالأعمال املن�سو�ض عليها، اأن يوفر �ساحب العمل 
للن�ساء العامالت كافة �سمانات احلماية والتنقل. ويف الواقع، فاإن هناك اأمور ت�ستوجب التوقف 
اأن تنطوي عليها مثل  الليلي ملربرات »اإن�صانية« مما ميكن  املراأة  عندها ومنها تقييد امل�رسع لعمل 
هذه التاأويالت من نظرة تقليدية للمراأة وتكري�ض ملكانتها الدونية وعجزها وحاجتها للحماية، 
اإرغامها  اأورف�ض  لها  املنا�سب  العمل  ب�ساأن  املالئم  القرار  اتخاذ  على  قادرة  غري  اأنها  وافرتا�ض 
القيد لغايات توفري »حماية املراأة«، ن�سجل  اأداء العمل يف ظرف غري منا�سب. وبينما جاء  على 
ال�سينما  ودور  واملقاهي  وامل�سارح  واملطاعم  الفنادق   ( اأعمال  للمراأة  الليلي  للعمل  ا�ستثناءات 

و�ساالت املو�سيقى( والتي قد حتتاج فيها املراأة اإلى حماية. 

ويبقى الت�ساوؤل بعد عر�ض القوانني خا�سة االإيجابية منها، اإن كانت الن�سو�ض املعدلة �سترتافق مع 
تغيري فعلي للواقع اأم اأنه جمرد خطاب قانوين بعيد عن الواقع ميكن اأن ين�صف من اأ�صا�صه. فالن�ص ال 
يكفي حلماية احلقوق، بل البد من اإحاطتها بال�سمانات، من خالل اجلزاءات والعقوبات الرادعة 

لكل من ينتهك هذه احلقوق. وكذلك توفري التدابري واالآليات حلمايتها وتنفيذها.
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السياحية، في  الطيران والمكاتب  المطارات وشركات  الموسيقى، في  السينما وصاالت  الفنادق والمطاعم والمسارح والمقاهي ودور  العمل في    - 134
األيتام  رعاية  وأماكن  األطفال،  وحضانات  المسنين  رعاية  دور  في  اإلعالم،  وسائل  في  والصيدليات،  والعيادات،  والمصحات،  المستشفيات، 

والمعاقين، المحاالت التجارية في مواسم األعياد وبمناسبة أعمال الجرد السنوي وإعداد الميزانية والتصفية.
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 4.2.احلقـــــــــوق الجتمــــــــاعية بعالقة مع العمــــــــل 

1.4.2.ال�صمــــــــــان الجتمـــــــــاعي

ت�سري قوانني العمل يف لبنان ب�سكل وا�سح اإلى اأن التمييز على اأ�سا�ض اجلن�ض غري مقبول ويعاقب 
عليه القانون كما جاء يف املادة 26 التي متنعه مهما كانت الظروف. يف املقابل، اليزال التمييز قائما 
الوطني لل�سمان  ال�سندوق  اأنظمة  اأفراد عائلها يف بع�ض  ا�ستفادة  املراأة والرجل فيما يخ�ض  بني 
الدولة، ويف  موظفي  تعاونية  واخلدمات يف  املنافع  نظام  من   10 املادة  كما جاء يف  االجتماعي 
املادة 14 من قانون ال�سمان االجتماعي على الرغم من م�ساهمة املراأة بالن�سبة نف�سها التي ي�ساهم 
وبنظام  العائلي  بـالتعوي�ض  املتعلقة  االأحكام  يف  قائما  التمييز  جند  كما  اأوالعامل.  املوظف  بها 
حماية  وتوقيته،  ومكانه  العمل  نوع  اختيار  يف  املراأة  حرية  االأمومة،  اإجازة  وال�رسف،  التقاعد 
ال�سحية  اخلدمات  من  وغريها  واال�ست�سفاء  الطبابة  نظام  العمل،  يف  اجلن�سي  التحر�ض  من  املراأة 
واالجتماعية... ويكر�ض متييز اأكرب عندما يقع ا�ستثناء فئتني من هذين القانونني، وهما اخلدم يف 

املنازل واملراأة العاملة يف القطاع الزراعي، و�سيتم تف�سيلها الحقًا. 

كاالآتي:  االجتماعي  ال�سمان  قانون  من   14 املادة  االأحكام يف  بع�ض  تعديل  مت   ،2002 عام  ويف 
يفهم بكلمة امل�سمون »امل�سمون وامل�سمونة على ال�سواء دون اأي متييز«، وتعترب اخلدمات التي 
ا�ستفادت منها امل�سمونة حقًا مكت�سبًا لها والأوالدها. ومت تعديل �سنة 2003 املواد 625 و626 و627 
و628 من قانون التجارة الإلغاء التمييز �سد املراأة يف مزاولة التجارة. ويف يناير/كانون الثاين 2007، 

تبنى لبنان »خطة عمل اجتماعية« لتح�سني االنفاق االجتماعي وخف�ض ن�سبة الفقر الوطني«. 

2.4.2.الوقاية ال�صحية و�صالمة العمل للمراأة 

اأن وزير العمل، وبعد ا�ستطالع راأي اجلهات  تقر املادة )69( من قانون العمل يف االأردن على 
الر�سمية املخت�سة، اأقر ال�سناعات واالأعمال التي يح�رس ت�سغيل الن�ساء فيها. اإ�سافة اإلى ذلك، فاإن 

قانون العمل ا�صرتط يف اأال تقل اإجازة االأمومة بعد الو�صع عن �صتة اأ�صابيع.

الن�ساء يف �سناعات واأعمال توؤثر �سلبًا على  27 من قانون العمل ت�سغيل  لبنان، حتظر املادة  ويف 
�سحتهن وعلى �سحة اجلنني، اإذا كانت املراأة حاماًل، وعلى �سحة االأطفال. 

وتتمتع املراأة يف تون�ص، بالتغطية االجتماعية بنف�ص الظروف وال�رسوط املنطبقة على الرجل، اإذ ال 
يت�سمن قانون ال�سمان االجتماعي اأية تفرقة بينهما. وت�سمل هذه التغطية احلق يف جرايات التقاعد 
والعجز والتاأمني عن حوادث ال�سغل واالأمرا�ض املهنية. ومل حتل روح امل�ساواة بني اجلن�سني التي 
يّت�سم بها ت�رسيع ال�سغل يف تون�ض من مراعاة خ�سو�سية التكوين البيولوجي للمراأة. فقد حّجر 
وحتت  واملقاطع  املناجم  يف  كالعمل  واخلطرية،  املرهقة  االأ�سغال  بع�ض  يف  الن�ساء  عمل  امل�رّسع 
االأر�ض )الف�سل 77 من جملة ال�سغل(. ومنع الت�رسيع التون�سي ت�سغيل الن�ساء ليال )الف�سل 66( اإاّل يف 
�سور ا�ستثنائية كالقوة القاهرة )الف�سل 68(. وجتدر املالحظة وجود تباين بني و�سعية املراأة العاملة 
يف القطاع العام واملراأة العاملة يف القطاع اخلا�ض بالن�سبة اإلى مدة اإجازة الو�سع ومقدار املنحة. 
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يف فل�سطني، يحظر قرار وزير العمل رقم )2( ل�سنة 2004 ت�سغيل الن�ساء باالأعمال اخلطرة اأوال�ساقة 
والتي من املمكن اأن تهدد �سحتها و�سالمتها يف املجاالت املذكورة اأدناه)135(. وي�ستثنى من كل 
ذلك، الن�ساء اللواتي يقمن باأعمال اإدارية اأومكتبية. كما يحظر نف�ض القرار ت�سغيل الن�ساء احلوامل 

واملر�سعات يف عدد من االأعمال)136(. 

3.4.2.الأمـــــومة ورعــــــــــاية الأطفــــــــــال

ل�سنة   )30( رقم  املدنية  اخلدمة  نظام  من   )105( املادة  مبقت�سى  احلامل  االأردنية  املوظفة  ت�ستحق 
2007 اإجازة اأمومة مدتها ت�سعون يومًا مت�سلة قبل الو�سع وبعده براتب كامل مع العالوات التي 
على  االأمومة  اإجازة  توؤثر  وال  قانونية.  اأوقابلة  طبيب  من  طبي  تقرير  على  بناًء  وذلك  ت�ستحقها 
ا�ستحقاق املوظفة لالإجازة ال�سنوية. ومبقت�سى اأحكام املادة )108(، فاإن للموظفة بعد انتهاء اإجازة 
بطفلها  للعناية  �سنتني،  على  تزيد  ملدة ال  طلبها  على  بناًء  راتب وعالوات  دون  اإجازة  االأمومة، 
االأمومة.  اإجازة  انتهاء  تاريخ  بعد  راأ�ض عملها  فيها على  تكون  التي  املدة  منها  الر�سيع حم�سومة 
حيث  اال�ستخدام،  اإنهاء  من  احلامل  املراأة  ت�ستثنى  العمل،  قانون  ومبوجب  ذلك،  اإلى  باالإ�سافة 
ال يجوز ل�ساحب العمل اإنهاء خدمة املراأة العاملة، اأوتوجيه اإ�سعار لها الإنهاء خدمتها اإذا كانت 
حاماًل يف ال�سهر ال�ساد�ض اأوخالل اإجازة االأمومة. كما رفع القانون مدة اإجازة االأمومة اإلى ع�رسة 
اأ�سابيع ت�سمل قبل الو�سع وبعده باأجر كامل. واأعطى القانون املراأة احلق يف احل�سول على فرتة 
اأوفرتات مدفوعة االأجر، ال تزيد يف جمموعها عن ال�ساعة يف اليوم تاأخذها خالل �سنة من تاريخ 

الوالدة الإر�ساع طفلها.

كما اأقر الت�رسيع، يف تون�ض، العمل على م�ساعدة االأُّم على التوفيق بني امل�سوؤوليات العائلية والعملية 
قانون  واأقر  �سنوات  3 و6  بني  �سنهم  يرتاوح  الذين  االأطفال  ا�ستقبال  موؤ�س�سات  تطوير  من خالل 
بالن�سبة  باملحا�سن  االأطفال  رعاية  نفقات  يف  بامل�ساهمة  واملتعلق  يوليو1994   26 يف  �سدر  خا�ض 
للم�سمونات ب�سناديق ال�سمان االجتماعي. وجتدر املالحظة اإلى اأنه هناك تباين بني و�سعية املراأة 
العاملة يف القطاع العام واملراأة العاملة يف القطاع اخلا�ض بالن�سبة ملدة اإجازة الو�سع ومقدار املنحة.

ح�سب املادة 28، زاد املجل�ض الت�رسيعي اللبناين مدة اإجازة االأمومة من 40 يوما اإلى �سبعة اأ�سابيع 
الن�ساء  الإعطاء   38 املادة  تعديل  مت  كما  كامل.  باأجر  االأمومة  الإجازة  احلامل  املراأة  ت�رسيح  ومنع 
العامالت يف القطاع العام اإجازة اأمومة تبلغ 60 يومًا. وح�سب املادة 29، ال يحق الأرباب العمل 
اإلى موظفة حامل  اإنهاء العمل  اإجازة االأمومة، وال ميكن تقدمي مذكرة  اأمًا تكون يف  اأن يطردوا 
اأجرة  دفع  بحقها يف  كما حتتفظ  اأمومتها،  اإجازة  اأواأثناء  من حملها  اخلام�ص  ال�صهر  من  اعتباراً 
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134 -   المناجم والمحاجر وأعمال الحفر التي تؤدى تحت سطح األرض صناعة المفرقعات والمواد المتفجرة واألعمال المتعلقة بها، صناعة ومعالجة 
اإلسفلت، صناعة، الكحول وكافة المشروبات الروحية، صناعة واستعمال المبيدات الحشرية، جميع أعمال اللحام التي يصدر منها أشعة وغازات 
ضارة واألعمال التي يدخل بها بعض المذيبات التي تستخدم في تنظيف الماكينات والمالبس كيماويا وكذلك العمل في الغابات وقطع األشجار 

والمحميات الطبيعية

134 -    األعمال الصناعية التي يستخدم فيها مادة الزئبق مثل تفضيض المرايا والعمل في أفران صهر المعادن والزجاج واألعمال التي يدخل في تداولها 
أوتصنيعها مادة الرصاص، والمركبات المعدنية المحتوية على أكثر من 10 % من الرصاص وأي عمل يستدعي التعرض ألبخرة أوأدخنة منبعثة 
من مشتقات النفط واألعمال التي تستلزم التعرض لإلشعاعات المؤينة والدهان بطريقة الدوكووصناعة الكاوتشوك واألسمدة بكافة أنواعها وصناعة 

البطاريات الكهربائية وإصالحها.
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كاملة لها. ولئن متنع املادة 52 رب العمل من توجيه اإنذار للمراأة العاملة احلامل الأكرث من خم�سة 
اأ�سهر، اإال اأنها تتيح له توجيه االإنذار اإلى املراأة احلامل قبل ال�سهر اخلام�ض من احلمل. وهوما ا يهدد 
م�سري العامالت احلوامل وا�ستمرارهن بالعمل ويتناق�ض مع جوهر االتفاقية الدولية. واإذا اعتربت 
اإجازة االأمومة حق لكل امراأة عاملة، اإال اأن هناك تباينًا يف مدة اإجازة االأمومة بني املوظفات وبني 
للموظفات  االأمومة  اإجازة  حددت   48 رقم  فاملادة  والعامالت.  العامة  االإدارات  يف  االأجريات 
يف القطاع العام ب�ستني يوًما، واملادة 15 من املر�سوم رقم 5883 اأعطت االأجرية احلامل العاملة يف 
االإدارات العامة اإجازة اأمومة باأجر كامل ملدة اأربعني يوًما. وجتدر االإ�سارة اإلى اأن لبنان مل يقر حتى 
االآن االتفاقية رقم 103 من اتفاقيات منظمة العمل الدولية املتعلقة باإجازة االأمومة. لكن القانون 
اللبناين يتميز عن بقية البلدان يف اإقراره اإجازة اأبوة للم�ساركة يف امل�سوؤوليات االأ�رسية، وعلى وجه 
اخل�سو�ض تربية االأطفال. كما تت�سمن املادة 34 من قانون العمل متييزاً اإيجابيًا يعطي املراأة العاملة 
احلق بالراحة ملدة ال تقل عن �ساعة، كلما زادت �ساعات العمل عن خم�ض، مما يتيح لها الراحة 

لالإر�ساع واالهتمام باالأطفال ورعايتهم. 

الوزير مثل فرتة  التي يحددها  اأوال�ساقة  االأعمال اخلطرة  الن�ساء يف  ت�سغيل  فل�سطني، حظر  ويف 
احلمل وال�ستة اأ�سهر التالية للوالدة ب�ساعات عمل اإ�سافية، �ساعات عمل ليلية، عدا االأعمال التي 
يحددها جمل�ض الوزراء )املادة 101(. كما متنح املراأة العاملة التي اأم�ست يف العمل قبل كل والدة 
مدة مائة وثمانني يومًا، احلق يف اإجازة و�سع ملدة ع�رسة اأ�سابيع مدفوعة االأجر منها �ستة اأ�سابيع 
على االأقل بعد الوالدة. ويحظر ف�سل املراأة العاملة ب�سبب االإجازة املذكورة اأعاله، اإال اإذا ثبت 
ر�ساعة  اأوفرتات  فرتة  احلق يف  املر�سعة  املراأة  متنح  كما  االإجازة.  فرتة  اآخر خالل  بعمل  عملها 
اأثناء العمل ال تقل يف جمموعها عن �ساعة يوميًا ملدة �سنة من تاريخ الو�سع، على اأن حتت�سب �ساعة 
الر�ساعة من �ساعات العمل اليومية. كما يحق للمراأة العاملة يف احل�سول على اإجازة بدون اأجر 

لرعاية طفلها اأوملرافقة زوجها. 

5.2.احلماية من العنف القائم على النوع الجتماعي يف احلقل القت�صادي ومكان العمل 

1.5.2.الجتـــــــــــار بالب�صــــــــــــــــر 

يف االأردن، مت اإن�ساء وحدة مكافحة االجتار بالب�رس تت�سكل من مفت�سني يف وزارة العمل ومديرية 
االأمن العام ال�ستقبال ال�سكاوى املتعلقة بق�سايا االجتار بالب�رس. كما اأن�سئت يف وزارة العمل مديرية 
م�ستقلة وهي مديرية العاملني باملنازل، وذلك ملتابعة ق�سايا العاملني يف املنازل وتلقي ال�سكاوى 
يعمل  الذي  ال�ساخن  اخلط  اإن�ساء  على  العمل  وزارة  اأو�ساعهم. وعملت  ومتابعة  ال�سدد،  بهذا 
على مدار ال�ساعة، وي�ستقبل املكاملات بعدد من اللغات االندوني�سية والبنغالية والهندية وال�سينية 
�صاخنة  العام خطوط  االأمن  مديرية  لدى  يوجد  املو�صوع،  ذات  وال�صرييالنكية. ويف  والفلبينية 
حقوق  حلماية  الدولية  االتفاقية  على  ي�سادق  مل  االأردن  اأن  بالذكر،  واجلدير  ال�سكاوى.  لتلقي 
العمال املهاجرين واأ�رسهم لعام 1990. وبينت اإحدى الدرا�سات)137( اأن حاالت االجّتار بالب�رس يف 
لبنان قليلة وحمدودة، اإاّل اأنها موجودة وُتقا�سى حتت بنوٍد خمتلفة، ذلك اأن القانون اللبناين ال يت�سّمن 
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لت ال�صلطات الق�صائية اإلى امللفات التي �صّكلت عّينة  حتديداً لهذه اجلرمية ول�صحيتها. وقد تو�صّ
الدرا�سة من خالل اعتماد 17 جرمًا يقوم بينها وبني االجّتار باالأ�سخا�ض رابط ما، بحيث اإذا مُثلت 
اأمام الق�ساء ق�سية اختطاف مثاًل، فهناك احتمال اأن تكون ق�سية اجّتار باالأ�سخا�ض. وحتى وقت 
قريب جدا، كان ميكن تلخي�ص الواقع القانوين جلرمية االجتار باالأ�صخا�ص يف غياب الت�رسيعات 
اجلرمية و/اأويحدد عنا�رسها.  التعامل مع هذه  قانوين يحدد  اأوحتى حكم  لبنان  ال�صلة يف  ذات 
 5173 رقم  املر�سوم  )مبوجب   2010/8/10 بتاريخ  الربملان  على  اأحيل  قانون  م�رسوع  تطوير  ومت 
تاريخ 2010/8/10(، يهدف ملكافحة ومعاقبة جرمية االجتار باالأ�صخا�ص. وتندرج هذه املبادرة يف 
�سياق االهتمام الر�سمي بهذه امل�ساألة اخلطرية، التي عربت عنها الدولة اللبنانية، من خالل �سل�سلة 
من اخلطوات االأ�سا�سية. وبتاريخ 31/3/2010، �سدرت املذكرة 23/1 التي ُتلزم �ساحب مكتب 
اال�ستقدام حتمل نفقات اإعادة العاملة االأجنبية اإلى بلدها وتاأمني بديل عنها اأواإعادة املبلغ املدفوع 
من �ساحب العمل يف حال رف�ست العاملة العمل اأوتبني اأنها حامل اوم�سابة مبر�ض عقلي اأو�سار 
اأومعد اواإعاقة ال متكنها من العمل ب�سكل طبيعي وذلك يف مهلة �ستة اأ�سهر من تاريخ دخولها. 
كما �سدر قرار لتنظيم عمل مكاتب ا�ستقدام اخلادمات وهوالقرار 13/1 بتاريخ 22/1/2009 الذي 

عدل القرار 70/1 ال�سادر بتاريخ 17/7/2004 لتنظيم مكاتب ا�ستقدام اخلادمات االأجنبيات.

2.5.2.التحّر�س اجلن�صي يف مكان العمل

يف االأردن، باالإ�سافة اإلى ما ورد يف االإطار العام لقانون العقوبات حول العقوبات الواردة بكافة 
اأعمال التحّر�ض اجلن�سي يف مكان العمل، جاء قانون العمل بخ�سو�سية مبقت�سى التعديل الالحق 
لقانون العمل عام 2008. فتم منح العمال مبا يف ذلك العاملة، احلق برتك العمل دون اإنذار �ساحب 
العمل، مع االحتفاظ باحلقوق العمالية، وما يرتتب من تعوي�سات عطل و�رس، وذلك يف حال 
اأوالتحقري  بال�رسب  وذلك  اأوب�صببه،  العمل  اأثناء  العاملة  على  ميثله  اأومن  العمل  �صاحب  اعتداء 
اأوباأي �سكل من اأ�سكال االعتداء اجلن�سي املعاقب عليه. كما اأ�ساف القانون حكمًا مفاده، اأنه يف 
حال تبني لوزير العمل وقوع اعتداء من �صاحب العمل اأومن ميثله بال�رسب اأومبمار�صة اأي �صكل 
من اأ�سكال االعتداء اجلن�سي على العاملني امل�ستخدمني لديه، فله اأن يقرر اإغالق املوؤ�س�سة للمدة 

التي يراها منا�سبة مع مراعاة اأحكام اأي ت�رسيعات اأخرى نافذة املفعول. 

اإمنا يكتفي باإعطاء االأجري/ وال يحّظر قانون العمل يف لبنان التحّر�ض اجلن�سي يف مكان العمل، 
االأجرية احلق برتك العمل دون توجيه اإنذار م�سبق اإذا ارتكب �ساحب العمل اأوممّثله جرمًا خماًل 
باالآداب يف �سخ�ض االأجري اأواأحد اأفراد عائلته. كما اأن م�رسوع قانون العمل الذي اأعدّته وزارة 
العمل واأحالته اإلى رئا�سة جمل�ض الوزراء يف �سهر ني�سان 2010، ال يعّدل اأمراً يف االأحكام امل�سار 
اإليها، مبعنى اأن احلل الوحيد ل�سحايا التحّر�ض اجلن�سي يف مكان العمل يبقى ترك العمل، دون اأن 

يرتّتب على ذلك اأي نتائج على الفاعلني اأواأ�سحاب العمل الذين مل يحولوا دون هكذا �سلوك. 

اإلى مو�سوع التحر�ض اجلن�سي للن�ساء يف مكان  ومل يتطرق امل�رسع يف قانون العمل الفل�سطيني 
العامالت، بحيث  للن�ساء  فعالة ورادعة وجدية حماية  قانونية  ي�ستوجب معاجلة  العمل، وهوما 
متنح املراأة احلق يف ترك العمل دون اإ�سعار واملطالبة بالتعوي�ض يف حالة التعر�ض للتحر�ض من قبل 

�ساحب العمل.

�لت�سريعات و�ل�سيا�سات و�لآليات �لوطنية �ملوؤثرة على �لتمكني �لقت�سادي للمر�أة
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  III. �ت�ســــــاق �للتز�مـــات �لوطنيــــة مع �ملعــــايري �لدوليــــــة

1. �ملعاييــــــــر �لدوليــــــة: يف �ملنطقـــــة ككــــــل 

1.1. احلــــــق فـــــــي العمــــــل

تعد كل بلدان املنطقة العربية دوال اأع�ساء يف منظمة العمل الدولية، وهي بالتايل ملزمة باحرتام 
اأحكام اإعالن املبادئ واحلقوق االأ�سا�سية يف العمل لعام 1998 ومبراجعة ت�رسيعاتها وقوانينها الوطنية 
ذات ال�سلة، لت�سبح متما�سية مع معايري االإعالن. و�سادقت البلدان على عدد من املعاهدات التي 
اأ�سدرتها منظمة العمل الدولية وهي اتفاقية منظمة العمل الدولية ب�ساأن �ساعات العمل )ال�سناعة( 
العمل  1930 واتفاقية منظمة  لعام  العمل اجلربي  الدولية ب�ساأن  العمل  1919 واتفاقية منظمة  لعام 
1947 واتفاقية منظمة العمل الدولية ب�ساأن العمل لياًل )الن�ساء(  الدولية ب�ساأن تفتي�ض العمل لعام 
املراأة  التمييز �سد  اأ�سكال  الق�ساء على جميع  اتفاقية  11 من  املادة  1948. وتن�ض  لعام  )مراجعة( 
اأن تعمل الدول االأطراف على اتخاذ جميع التدابري املنا�سبة من اأجل  يف بندها االأول )1( على 
اأ�سا�ض من  الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة يف جمال الت�سغيل، وذلك ل�سمان، على 
يف  احلق  )اأ(  االأولى:  للمادة  الفرعية  البنود  وتوؤكد  احلقوق.  نف�ض  واملراأة،  الرجل  بني  امل�ساواة 
تطبيق  ي�سمل  مبا  العمل،  بنف�ض فر�ض  بالتمتع  الب�رس، )ب( احلق  ثابتًا جلميع  العمل بو�سفه حقًا 
معايري االختيار نف�سها فيما يخ�ض �سوؤون التوظيف، )ج( احلق يف حرية اختيار املهنة اأوالوظيفة، 
واحلق يف احل�صول على الرتقية، والتمتع باالأمن الوظيفي مع جميع مزايا و�رسوط اخلدمة وكذلك 
املهني  والتدريب  ال�سناعية،  التلمذة  ي�سمل  مبا  التدريب،  واإعادة  املهني  التدريب  تلقي  احلق يف 
امل�ستحقات، واحلق  امل�ساواة يف االأجر، مبا يف ذلك  الدوري، )د( احلق يف  احلديث والتدريب 
امل�ساواة  ف�ساًل عن  قيمها،  تت�ساوى  التي  االأعمال  فيما يخ�ض  متماثلة  معاملة  احل�سول على  يف 
يف املعاملة عند تقييم نوعية العمل وجودته، )ه( احلق بالتمتع بال�سمان االجتماعي، وخ�سو�سًا 
التي قد متنع  التقاعد، والبطالة، واملر�ض، والعجز وال�سيخوخة وغريها من العوامل  يف حاالت 
ال�سخ�ض عن العمل، ف�ساًل عن احلق يف احل�سول على اإجازة مدفوعة االأجر، )و( احلق يف توفري 

الوقاية ال�سحية وال�سالمة يف ظروف العمل، مبا يت�سمن حماية الوظيفة االإجنابية. 

2.1. امل�صــــاركة القت�صاديــــة وحقــــوق امللكيـــــة

الدول  املراأة » متنح  التمييز �سّد  اأ�سكال  الق�ساء على جميع  اتفاقية  2 من  فقرة   15 املادة  ح�سب 
اأهلية قانونية مماثلة الأهلية الرجل، وت�ساوي بينها وبينه يف  االأطراف املراأة، يف ال�سوؤون املدنية، 
فر�ض ممار�سة تلك االأهلية ، وتكفل للمراأة ، بوجه خا�ض ، حقوقا م�ساوية حلقوق الرجل يف اإبرام 
العقود واإدارة املمتلكات، وتعاملهما على قدم امل�ساواة يف جميع مراحل االإجراءات الق�سائية«.

وتوؤكد الفقرة 1 )ح( من املادة 16 من اتفاقية �سيداوعلى اأنه يتعني »على الدول االأطراف اأن تتخذ 
اأ�سا�ض امل�ساواة بني الرجل واملراأة )...( نف�ض احلقوق لكال  جميع التدابري املنا�سبة لت�سمن على 
الزوجني فيما يتعلق مبلكية وحيازة املمتلكات واالإ�رساف عليها واإدارتها والتمتع بها والت�رسف 

فيها، �سواء بال مقابل اأومقابل عو�ض«.
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3.1. احلـــق فــــــي اإجــــازة الو�صـــع والأمــــومـــــة 

اأقرت االتفاقية رقم 183 لعام 2000 واملتعلقة بحماية االأمومة �سمن املادة 4 مبداأ اإجازة االأمومة 
ون�ست على �رسورة اتخاذ تدابري كاالآتي:« 1( عند تقدمي �سهادة طبية اأواأي �سهادة اأخرى مالئمة 
ح�سب القانون واملمار�سات الوطنية، يتعني اأن تن�ض تلك ال�سهادة على التاريخ املفرت�ض للوالدة 
2( وفيما يتعلق مبراعاة  اأ�سبوعًا،   14 اأمومة ال تقل عن  ويحق للمراأة عندها احل�سول على اإجازة 
حماية �سحة االأم والطفل، فاإن اإجازة االأمومة �ست�سمل فرتة 6 اأ�سابيع كاإجازة اإلزامية بعد الوالدة، 
اإال يف حال مت االتفاق على خالف ذلك على ال�سعيد الوطني من قبل احلكومة واملنظمات التي 
متثل كاًل من اأرباب العمل والعمال، 3( تغطي اإجازة االأمومة فرتة ما قبل الوالدة اأي اأنها تغطي 
املّدة ما بني التاريخ املتوقع للوالدة وتاريخ الوالدة الفعلي من دون اأي تقلي�ض من مدة االإجازة 
االإلزامية بعد الوالدة«. وتقّر املادة 6 من ذات االتفاقية حق املراأة يف احل�سول على منحة خالل 

فرتة اإجازة االأمومة ال تقل عن ثلثي اأجرها قبل االإجازة. وقد جاء باملادة املذكورة :

اأخرى . 1 طريقة  اأوباأي  الوطنية،  واللوائح  والقوانني  يتوافق  مبا  النقدية  املنح  تقدمي  »يتم 
تتما�سى مع املمار�سات الوطنية املتبعة، للمراأة التي تغيب عن عملها يف اإجازة )وامل�سار 

اإليها يف املادتني 4 اأو5(،
يجب اأن تكون املنح النقدية على م�ستوى ي�سمن للمراأة احلفاظ على نف�سها وطفلها يف . 2

ظل ظروف �سحية �سليمة ومبعايري معي�سية منا�سبة،
ويف حني يتم، مبوجب القانون واملمار�سات الوطنية، دفع اال�ستحقاقات النقدية املتعلقة . 3

باالإجازة وامل�سار اإليها يف املادة 4 على اأ�سا�ض العائدات ال�سابقة، اإال اأن قيمة تلك املنح 
العائدات  اأومن مثل تلك  للمراأة  ال�سابقة  العائدات  ثلثي  اأن تقل عن  النقدية ال يجب 

كالتي توؤخذ باالعتبار لغر�ض احت�ساب املزايا. )...(،
ويف احلاالت التي ال ت�صتويف فيها املراأة ال�رسوط التي توؤهلها ال�صتحقاق املنح النقدية . 4

يف ظل اللوائح والقوانني الوطنية، اأوباأي طريقة اأخرى تتما�سى مع املمار�سات الوطنية، 
االجتماعية،  امل�ساعدة  �سندوق  من  املنح  من  الكايف  القدر  على  احل�سول  لها  فيحق 
بحيث يكون ذلك خا�سعًا لفح�ض الو�سائل الالزمة للح�سول على مثل تلك امل�ساعدة. 

يتم توفري املزايا الطبية للمراأة وطفلها مبا يتوافق والقوانني واللوائح الوطنية اأوباأي طريقة . 5
اأخرى تتوافق مع املمار�سات الوطنية املتبعة. و�ست�سمل املزايا الطبية توفري الرعاية الطبية 
للمراأة خالل فرتة ما قبل الوالدة، وعند الوالدة وما بعدها، ف�ساًل عن توفري الرعاية يف 

امل�ست�سفى عند ال�رسورة. 
من اأجل حماية و�سع املراأة يف �سوق العمل، فاإنه يتم توفري املزايا املتعلقة باالإجازة وامل�سار . 6

اإليها يف املادتني 4 و5 وذلك من خالل توفري التاأمني االجتماعي االإلزامي اأوال�سندوق 
العام اأوباأي طريقة يتم حتديدها مبقت�سى القوانني واملمار�سات الوطنية املتبعة )...(«

كما تعر�ست االتفاقية رقم 183 لعام 2000 واملتعلقة بحماية االأمومة اإلى مو�سوع حماية العمال 
وعدم التمييز واأو�ست �سمن املادة 9 مبا يلي: » 1( يعمل كل االأع�ساء على اتخاذ التدابري املنا�سبة 
املادة  النظر عن  – ب�رسف  الت�سغيل، مبا ي�سمل  للتمييز يف  اأن االأمومة ال ت�سكل م�سدراً  ل�سمان 
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2، الفقرة -1 احل�سول على فر�ض العمل. 2( اإن التدابري امل�سار اإليها يف الفرتة ال�سابقة �ست�سمل 
املراأة  تقدم  عند  القبيل  هذا  من  فح�ص  �صهادة  اأواأي  احلمل  فح�ص  على  احل�صول  ا�صرتاط  منع 
للح�صول على فر�صة ت�صغيل، اإال يف حال ا�صرتط تقدمي ذلك مبقت�صى القوانني اأواللوائح الوطنية 
فيما يتعلق باالأعمال التي: )ا( مينع اأويحظر ت�صغيل املراأة احلامل اأواملر�صعة بها مبوجب القوانني 
واللوائح الوطنية؛ اأو)ب( حني تنطوي االأعمال على وجود خطر كبري وملحوظ على �سحة املراأة 
والطفل«. كما كر�ست االتفاقية حق الن�ساء يف اإجازة االأمومة )املادة 4( ويف احل�سول على منح/ 
اإعانات نقدية خالل فرتة اإجازة االأمومة )املادة 6( كما تعر�ست اإلى مو�سوع حماية العمال وعدم 

التمييز )املادة 9(.

يف املقابل، يت�سح عند حتليل املمار�سات يف القطاعني العام واخلا�ض والقوانني التي تغطيهما اأن 
دول املنطقة العربية مل تلتزم يف عدد من املجاالت بالتزاماتها الدولية ومل تكر�ض املعايري الدولية يف 
جمال قانون العمل، وبالذات يف املجاالت التي تخ�ض اأو�ساع املراأة كزوجة وكاأم. فاإذا كان هذان 
امل�سوؤولني  اإن ر  العامة، بل  يتم تقديرهما يف احلياة  فاإنه ال  الدوران مقد�سني يف احلياة اخلا�سة، 
واأ�سحاب العمل يعتربهما عراقيل اأمام توظيف املراأة وترقيتها وقدرتها على حتمل امل�سوؤولية... 
من  البع�ص  على  تتخلى  كي  عليها  ال�صغط  يتم  وظيفة  على  احل�صول  يف  احلظ  للمراأة  كان  واإذا 

واجباتها كاأم اأوكزوجة، وبالتايل البع�ض من حقوقها كامراأة عاملة. 

يح�سل هذا يف وقت ن�ست فيه االتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة التي �سادقت 
ب�سبب  املراأة  التمييز �سد  ملنع  توخيًا   )2  « 2 من:  فقرة   11 املادة  العربية يف  البلدان  اأغلبية  عليها 
املنا�سبة: )اأ(  التدابري  اأواالأمومة، �سمانا حلقها الفعلي يف العمل، تتخذ الدول االأطراف  الزواج 
حلظر الف�سل من اخلدمة ب�سبب احلمل اأواإجازة االأمومة والتمييز يف الف�سل من العمل على اأ�سا�ض 
احلالة الزوجية، مع فر�ض اجراءات على املخالفني، )ب( الإدخال نظام اإجازة االأمومة املدفوعة 
اأوللعالوات  اأولالأقدمية  ال�سابق  للعمل  فقدان  دون  مماثلة  اجتماعية  مبزايا  اأوامل�سفوعة  االأجر 
من  الوالدين  لتمكني  الالزمة  امل�ساندة  االجتماعية  اخلدمات  توفري  لت�سجيع  )ج(  االجتماعية، 
اجلمع بني االلتزامات العائلية وبني م�سوؤوليات العمل وامل�ساركة يف احلياة العامة، وال�سيما عن 
طريق ت�سجيع اإن�ساء وتنمية �سبكة من مرافق رعاية االأطفال، )د( لتوفري حماية خا�سة للمراأة اأثناء 

فرتة احلمل يف االأعمال التي يثبت اأنها موؤذية لها«.

4.1. العمـــــــل بالليــــــــــل 

تبني الفقرة )اأ( من املادة االأولى من االتفاقية رقم 171 لعام 1990 واملتعلقة بالعمل بالليل اأّن عبارة 
وترتاوح  متعاقبة.  �ساعات  �سبع  عن  تقل  ال  فرتة  خالل  يوؤدى  عمل  اأي  تعني  الليلي«  العمل   «
الفرتة الليلية من منت�سف الليل اإلى ال�ساعة اخلام�سة �سباحا، على اأن حتددها ال�سلطة املخت�سة بعد 

ا�ست�سارة اأكرث املنظمات متثيال الأ�سحاب العمل والعمال اأوحتدد باالتفاقات اجلماعية.

احلمل  فرتة  املراأة خالل  171 �رسورة حماية  رقم  الدولية  العمل  منظمة  اتفاقية  من   7 املادة  واأقرت 
والو�سع وكذلك املر�ض وحمايتها من االآثار ال�سلبية للعمل بالليل. وقد جاء بالف�سل املذكور ما يلي: 

�لأردن ولبنان وفل�سطني وتون�س
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اإتاحة بديل للعمل الليلي بالن�سبة للن�ساء العامالت الالتي . 1 �سيتم اتخاذ التدابري ل�سمان 
الوالدة وبعدها، ولفرتة  )اأ( قبل  للقيام مبثل هذه االأعمال:  لوال ذلك، �سيتم دعوتهن 
اأ�سابيع منها على االأقل قبل التاريخ املتوقع  اأ�سبوعًا تكون ثمانية  ال تقل عن �ستة ع�رس 
للوالدة: )ب( لفرتات اإ�سافية يتم مبقت�ساها اإ�سدار �سهادة طبية تفيد ب�رسورة احلفاظ 
الوالدة  فرتة  بعد  حمدد  وقت  وخالل   )ii( احلمل  اأثناء   )i( والطفل  االأم  �سحة  على 
اأعاله، والتي يتم حتديدها من قبل �سلطة خمت�سة بعد  املحددة وفقًا للفقرة الفرعية )اأ( 

الت�ساور مع املنظمات االأكرث متثياًل الأ�سحاب العمل والعمال.
يجوز اأن تت�سمن التدابري امل�سار اإليها يف الفقرة 1 من هذه املادة النقل اإلى عمل نهاري . 2

عند االإمكان اأومنح اإعانات �سمان االجتماعي اأواإطالة اإجازة الو�سع. 
خالل الفرتات امل�سار اإليها يف الفقرة 1 من هذه املادة: )اأ( ال يجوز ف�سل املراأة العاملة . 3

اتخاذ مثل هذا  التي تربر  االأ�سباب  اإال بوجود  بالف�سل،  اإ�سعاراً  اأواإعطائها  من عملها 
النوع من االإجراء ب�رسط اأال تكون تلك االأ�صباب متعلقة بحمل املراأة اأووالدتها؛ )ب( 
ال بد من احلفاظ على دخل املراأة العاملة عند م�ستوى منا�سب لتتمكن من اإعالة نف�سها 
وطفلها ووفقًا مل�ستوى منا�سب من املعي�سة. اإن االإبقاء على هذا امل�ستوى من الدخل قد 
يتم �سمانه عن طريق اتخاذ اأي من التدابري املدرجة يف الفقرة 2 من هذه املادة، ومن 
خالل اتخاذ اأي تدابري منا�سبة اأخرى اأومزيج من هذه التدابري: )ج( ال يجوز اأن تفقد 
تكون  قد  التي  الرتقية  على  واأقدميتها وح�سولها  بو�سعها  املتعلقة  املزايا  العاملة  املراأة 

مرتبطة بعملها الليلي املنتظم.
ال يجوز اأن توؤّدي االأحكام الواردة يف هذه املادة اإلى تقليل احلماية واالإعانات املرتبطة . 4

باإجازة الو�سع.

2. �ملعايري �لدولية: يف �لبلد�ن �ملعنية بالدر��سة 

يوجد يف االأردن عدد من االإجراءات تكر�ض التمييز يف العمل بني فئات العمال. فقانون العمل مل 
يت�سمن ن�سا يقر �رساحة امل�ساواة يف االأجور بني العاملني والعامالت، مما يحتم التعديل مبا ين�سجم 
واأحكام القانون مع االتفاقية رقم 100 اخلا�ض باالأجر املت�ساوي 1951 ال�سادرة عن منظمة العمل 
املوظفة  با�ستحقاق  العمل، حكما  قانون  املدنية، كما يف  اخلدمة  نظام  يت�سمن  الدولية. كما ال 
املر�سعة �ساعة لر�ساعة طفلها مدفوعة االأجر وكذلك مل يت�سمن الن�ض على اإن�ساء دور ح�سانة. 
ومن جانب اآخر، قيد نظام اخلدمة من ح�صول املوظفة على العالوة العائلية ب�رسوط معينة، وهي 
اأن يكون زوجها متوفيًا اأومقعداً، واإذا كانت معيلة الأبنائها. يف املقابل، يتمتع املوظف املتزوج 
بعالوة عائلية �صهرية دون اأي �رسوط، وهويتنافى مع مبداأ العدالة يف معاملة املوظفني من خالل 
اأ�سا�ض اجلن�ض. وهوما ي�ستوجب تعديل املادة مبا ين�سجم مع اأحكام الد�ستور،  عدم التمييز على 

واالتفاقية رقم 100 لعام 1951، ملنظمة العمل الدولية.

لقد اهتمت منظمة العمل باحلقوق االقت�سادية للمراأة وعملت على اإزالة كل اأ�سكال التمييز �سدها 
التمييز يف  العاملة يف جماالت حماية االأمومة وعدم  املراأة  التي تهم  فاأ�سدرت عديد االتفاقيات 
اال�ستخدام واالنتداب وامل�ساواة يف االأجور. و�سادقت تون�ض على اأهم اتفاقات العمل املكر�سة 
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ملبداأ امل�ساواة بني الرجل واملراأة: االتفاقية رقم 100 ب�ساأن امل�ساواة يف االأجر ال�سادرة �سنة 1951، 
 117 رقم  االتفاقية   ،1958 �سنة  ال�سادرة  واملهنة  اال�ستخدام  يف  التمييز  ب�ساأن   111 رقم  االتفاقية 
ب�ساأن اأهداف ال�سيا�سة االجتماعية، االتفاقية رقم 122 ب�ساأن �سيا�سة الت�سغيل. وقد واكب الت�رسيع 
الداخلي هذه االتفاقات الدولية فحر�ض من ناحية على تكري�ض امل�ساواة بني املراأة والرجل يف 
ميدان العمل ومن ناحية اأخرى على متكني املراأة من نظام حمائي خا�ض بها ياأخذ بعني االعتبار 

خ�سو�سيتها.

اأما عن لبنان، زيادة على القوانني التي ت�صري احلياة اخلا�صة وجماالت احلياة العامة االأخرى، ميكن 
ذكر بع�ض االأمثلة حول مالئمة التعديالت باملعاهدات الدولية، ومنها فيما يخ�ض قانون العمل: 

قانون رقم 207 تاريخ 26/5/2000 ب�ساأن تعديل املادة 26 من قانون العمل وت�سمينها حظر �ساحب 
االأجر  ومقدار  العمل  نوع  يخ�ض  ما  يف  والعاملة  العامل  بني  اجلن�ض  ب�سبب  التفرقة  من  العمل 
والتوظيف. ويتجاوب هذا التعديل، على �سبيل املثال، مع اتفاقية عمل دولية رقم )100( التي وقع 
عليها لبنان، وقانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000 )املادة 80 منه( ب�ساأن تعديل الفقرة )د( من املادة 
14 من قانون ال�سمان االجتماعي جلهة ا�ستفادة امل�سمون )ذكر اأواأنثى( حّتى �سن 25 مكتملة من 
خدمات ال�سمان االجتماعي. وجتدر االإ�سارة اإلى اأن لبنان مل يقر حتى االآن االتفاقية رقم 103 من 
اأبوة  اإجازة  اللبناين  القانون  باإجازة االأمومة. كما ي�سمح  املتعلقة  الدولية  العمل  اتفاقيات منظمة 

للم�ساركة يف امل�سوؤوليات االأ�رسية وعلى وجه اخل�سو�ض تربية االأطفال.

ال تزل االأر�ض الفل�سطينية املحتلة حمكومة مبجموعة ال باأ�ض بها من الت�رسيعات التي و�سعت اإبان 
اإلى  تاريخه  يعود  ال�سارية  املوروثة  الت�رسيعات  اأحدث  اإن  بل  فل�سطني،  الربيطاين على  االنتداب 
عام 1967، اأي عام قيام االحتالل االإ�رسائيلي لالأرا�سي الفل�سطينية، ولهذا اإن احلديث عن املواءمة 
بني هذه الت�رسيعات وجمموعة املبادئ واالأ�س�ض القانونية التي اتفق املجتمع الدويل على وجوب 
مراعاتها واالأخذ بها مبقت�سي جمموع مواثيق حقوق االإن�سان وحرياته، اأمرا غري قائم لكون اأغلب 
اتفاقيات ومواثيق حقوق  ال�رسعة  �سنوات بل وعقود من دخول  قبل  الت�رسيعات قد و�سع  هذه 
االإن�سان حليز النفاذ. ولهذا مل تن�سجم الت�رسيعات املوروثة مع املواثيق واالتفاقيات الدولية ولي�ض 
املواثيق  ت�سمنتها  التي  املبادئ  الكثري من  الت�رسيعات مع  يتناق�ض م�سمون هذه  بل  هذا فح�سب 
قانون  من   62 املادة  االإيذاء يف  من �رسوب  وغريه  ال�رسب  عدم جترمي  مع  هواحلال  كما  الدولية 
الت�رسيعات. وبالطبع ال  اأغلب هذه  1960 وانتفاء امل�ساواة بني الرجل واملراأة يف  العقوبات ل�سنة 
الفل�سطيني،  الت�رسيعي  املجل�ض  قبل  من  املقرة  الفل�سطينية  الت�رسيعات  على  الواقع  هذا  ين�سحب 
املعايري واملبادئ  تتوافق مع  الفل�سطيني  الت�رسيعي  املقرة من قبل املجل�ض  الفل�سطينية  فالت�رسيعات 
يظهر  الفل�سطيني،  االأ�سا�سي  القانون  الثاين من  الباب  ن�سو�ض واأحكام  ا�ستعرا�ض  واإن  الدولية، 
جليا ان�سجام الت�رسيعات الفل�سطينية من حيث املبداأ مع اأحكام املواثيق واالتفاقيات الدولية �سواء 
تعلق االأمر مببداأ احلق باحلياة وحرمة و�سالمة اجل�سد اأومببداأ امل�ساواة وحظر التمييز اأوتبني اأوبحرية 
العقيدة والعبادة وممار�سة ال�سعائر الدينية اأوحرية الراأي والتعبري اأوحرية االإقامة والتنقل اأوالتعليم 
العادلة  املحاكمة  اأو�سمانات  ال�سخ�سية  واخل�سو�سية  امل�ساكن  وحرمة  امللكية  اأوحق  اأوالعمل 

وحظر االحتجاز التع�سفي وحق التقا�سي واحلق بتاأ�سي�ض ال�سحف وغريها من احلقوق.
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  IV. �لإطار �لوطني �خلا�س بال�سيا�سات و�لرب�مج و�ل�ستـر�تيجيات

1. فــــي �ملنطقـــــــة ككـــــل 

1.1. اخلطط وال�صرتاتيجيات اخلا�صة باملراأة 

اإن حتليل ال�سيا�سات اخلا�سة بالتمكني االقت�سادي للمراأة ومدى تاأثري هذه ال�سيا�سات عليها عامة، 
ن�سري  و�سوف  االهتمام.  تت�سمن جماالت  التي  الوثائق  اإلى  اال�ستناد  ي�ستوجب  والريفية خا�سة، 
ب�سفة عامة على ما هومعمول به يف املنطقة مع الرتكيز على ال�سعيد الكلي يف التحليل ومدى تاأثري 

على التمكني االقت�سادي للمراأة وعدم التمييز �سدها من اأجل حتقيق امل�ساواة مع الرجل. 

�سنوات   10  ،5  ،3( مدتها  اختالف  على  ت�سع خططا وطنية  التي  العربية  البلدان  تخ�س�ض جل 
اأو15، 20 �سنة( ف�سال خا�سا باملراأة غالبا ما تعوننه باملراأة والتنمية اأواأنها تدمج املراأة يف كل ف�سل 
من ف�سول اخلطة، دون اأن يرتجم ذلك اإلى برامج اأوموازنة ذلك اأن اخلطط القطاعية ال تعترب ما 

ي�سمى بق�سايا املراأة ذات اأولوية. 

ويف اإطار تنفيذ برنامج عمل بيجينغ، ر�سمت معظم البلدان ا�سرتاتيجيات وطنية لتمكني املراأة مبا 
يف ذلك االقت�سادي منه. وخ�ست باأحد جماالت التدخل االثني ع�رسة لربنامج املوؤمتر الدويل للمراأة. 
)املغرب،  املراأة  �سد  العنف  ملحاربة  عمل  اأوخطط  ا�سرتاتيجيات  و�سعت  التي  البلدان  وبادرت 
اجلزائر، تون�ض، لبنان، االأردن، �سوريا، العراق على امل�ستوى االحتادي ويف اإقليم كرد�ستان( باإدماج 
االقت�سادي  العنف  وبت�سخي�ض  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  من  الناجية  على  الفقر  تاأثري 
بجميع اأ�سكاله. واإذا كونت هذه اال�سرتاتيجيات اإطارا مرجعيا حلمالت الدعوة من اأجل التغيري التي 
اأدت بدورها اإلى بع�ض االإ�سالحات مبا يف ذلك القانونية، فهي االأخرى مل جتد االهتمام الكايف 
لال�ستثمار الرباجمي والتمويلي يف تنفيذ نتائجها رغم و�سوح املوؤ�رسات املرتقبة لتطوير الو�سع. وحتى 
الفقر  من  باحلد  اخلا�ض  االأول  التنموي  الهدف  وبالذات  االألفية  بيان  العربية  الدول  تبنت  عندما 
باملوؤمترات  التزاماتها  الرجال والن�ساء، وهذا رغم  بامل�ساواة بني  الثالث اخلا�ض  التنموي  والهدف 
واالتفاقيات الدولية والتي اأدت اإلى ا�ستحداث اال�سرتاتيجية بدعم من املنظمات الدولية وبالذات 

وكاالت االأمم املتحدة املخت�سة، فاإن االهتمام بتنفيذها يبقى بعيدا عن املوؤمل. 

بناء  ويف  القرو�ض  توفري  يف  اأ�سا�سيا  دورا  املدين  املجتمع  ومنظمات  التنموية  اجلمعيات  واأدت 
والريفية،  النائية  املناطق  ويف  عامة  املناطق  كل  يف  منهن،  فقرا  االأكرث  وحتديدا  الن�ساء،  قدرات 
مولدة  اأن�سطة  يف  املبادرة  اأجل  من  وتدريبهن  الن�ساء  حتفيز  اإلى  املبادرات  هذه  و�سعت  خا�سة. 
للدخل، حتول البع�ض منها اإلى م�ساريع قائمة الذات اأي موؤ�س�سة اقت�سادية ت�ستقطب اليد العاملة 
وت�سارك بفعالية يف الدورة االقت�سادية. ومت ذلك بالتعاون مع الوزارات واملوؤ�س�سات احلكومية 
املعنية )وزارات ال�سوؤون االجتماعية وال�سناديق املختلفة: االجتماعي، الت�سامن...( اأوبدعم من 
املنظمات الدولية واالإقليمية. وما ميكن مالحظته اليوم اأن هذه التدخالت مل ترتق اإلى حد التغيري 

ال�سامل على م�ستوى حياة املراأة اأواملجتمعات املحلية، وال على التنمية ب�سفة عامة. 
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وكما متت االإ�صارة اإلى ذلك ال ميكن اأن توؤخذ املراأة كمورد ب�رسي وقوة اإنتاجية يف االقت�صاد الذي 
تنتمي اإليه حتى ولوكان االقت�ساد ال يقدرها كذلك وبالذات ال�سيا�سات التي تر�سم على ال�سعيد 

الكلي )املاكرو(، 

2.1. ال�صيا�صات القت�صادية 

1.2.1. امل�صطلحات 

التي  ال�سيا�سات والنتائج  التخطيط وو�سع  لغة  تتجاوز  االقت�سادية  بال�سيا�سات  لغة خا�سة  هناك 
العربية  املنطقة  يف  االقت�سادية  فال�سيا�سات  و/اأواالإقليمي.  الوطني  م�ستوى  على  حتقيقها  يجب 
التنموية  املجاالت  على  بال�رسورة  يوؤثر  مما  العوملة،  ولغة  لنظام  تخ�سع  االأخرى  املناطق  كباقي 
نف�ض  املناطق والدول واجلهات والطبقات االجتماعية يف  امل�ساواة بني  واحلقوقية، مبا يف ذلك 
الدولة والرجال والن�ساء. ومن هذا املنطلق، ي�سبح من ال�رسوري تعريف عدد من امل�سطلحات، 
ثم حتديد و�سع ال�سيا�سات االقت�سادية وبالذات اخلا�سة بالعمل وما يرتتب عن ذلك بالن�سبة اإلى 

املراأة واإلى م�ساواة بني اجلن�سني. 
2.2.1. الإ�صالح القت�صادي والتكيف/التعديل الهيكلي )138(

اإن التعديالت الهيكلية هي ال�سيا�سات التي ينفذها �سندوق النقد الدويل)139( والبنك الدويل)140( 
اأي ما ي�سمى مبوؤ�س�سات بريتون وود�ض)141( )باالإ�سارة اإلى املكان التي توجد فيها مقراتهما( يف 
البلدان النامية. وتعترب التغيريات يف ال�سيا�سات الوطنية �رسوطا غري قابلة للنقا�ض للح�سول على 
قرو�ض جديدة من �سندوق النقد الدويل اأومن البنك الدويل، اأوللح�سول على تخفي�ض اأ�سعار 
الفائدة على القرو�ص القائمة. ويتم تنفيذ ال�رسوط ل�صمان اإنفاق االأموال املقر�صة وفقا لالأهداف 
التوازن  اختالل  من  احلد  بهدف  املعني  الهيكلي)142(  التعديل  برامج  وُت�سمم  للقر�ض.  العامة 
البلد قرو�سه على نوع  يتلقى منه  الذي  البنك  يتوقف  البلد. و�سوف  املالية يف  يف االفرتا�سات 
ال�رسورة )االقرتا�ض(. ويفرت�ض من برامج التكيف الهيكلي اأن ت�سمح القت�سادات البلدان النامية 
باأن ت�سبح اأكرث توجها نحوال�سوق، مما ي�ستوجب منها الرتكيز ب�سكل اأكرب على التجارة واالإنتاج 
حتى تتمكن من تعزيز اقت�صادها. ووفقا ل�رسوط برامج التكيف الهيكلي، تنفذ ال�صيا�صة عموما 
برامج »ال�سوق احلرة«. وت�سمل هذه الربامج تغيريات داخلية، ال�سيما اخل�سخ�سة والتحرر من 
القيود، وكذلك اخلارجية منها، املتمثلة اأ�صا�صا يف احلد من احلواجز التجارية. وميكن للبلدان التي 
تخفق يف و�سع هذه الربامج وتنفيذها اأن تخ�سع الن�سباطات مالية �سديدة. وح�سب النقاد، تعترب 
التهديدات املالية املوجهة للبلدان الفقرية ومنها الدول العربية نوعا من االبتزاز فال خيار لها �سوى 

االمتثال.

�لأردن ولبنان وفل�سطني وتون�س

138 - Economic Reform and Structural Adjustment )ERSAP(
139 -International Monetary Fund/ IMF
140 -World Bank
141 -The Bretton Woods Institutions
142 -The Structural Adjustment Programs )SAPs(
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منذ اأواخر الت�سعينات، حتدث بع�ض موؤيدي التكيف الهيكلي مثل البنك الدويل، عن »احلد من 
الفقر« كغاية. وكثريا ما انتقدت برامج التكيف الهيكلي على اأنها تنفذ �سيا�سة عامة لل�سوق احلرة، 
ف�سال عن عدم اإ�رساك واإدماج البلد املعني بها. ولزيادة م�ساركة البلدان املقرت�سة، ُت�سجع البلدان 
النامية االآن على و�سع ما ي�سمى »بورقات ا�سرتاتيجية احلد من الفقر)143(« ، لتعو�ض يف الواقع 

برامج التكيف الهيكلي.

ويعتقد البع�ض اأن زيادة م�ساركة احلكومة يف و�سع هذه ال�سيا�سة �سوف يوؤدي اإلى زيادة ملكية 
برامج القرو�ض، وبالتايل اإلى �سيا�سة مالية اأف�سل. والواقع اأن هذه الورقات �سيغت لتكون مماثلة 
متاما للمحتوى االأ�سلي لربامج التكيف الهيكلي. وح�سب النقاد، تربز اأوجه الت�سابه يف اأن البنوك 
والدول املمولة، ال تزال ت�صارك، بل اإنها تتدخل ب�صكل مفرط يف عملية و�صع و�صنع ال�صيا�صات.

3.2.1. ال�صتثمار الأجنبي املبا�رش

قوة  امتالك  بهدف  اال�ستثمار  من  ال�سافية  التدفقات  اإلى  املبا�رس)144(«  االأجنبي  »اال�ستثمار  ي�سري 
موؤ�س�سة  غري  االقت�ساد  يف  تعمل  موؤ�س�سة  يف  الت�سويت(  اأ�سهم  من  اأواأكرث   %  10( دائمة  اإدارية 
املدى،  طويل  املال  راأ�ض  غري  من  العادية،  االأ�سهم  مال  راأ�ض  جمموع  من  ويتاألف  امل�ستثمر)145(. 
وراأ�ض املال ق�سري املدى كما يبديه ميزان املدفوعات)146(. كما يت�سمن عادة امل�ساركة يف االإدارة، 
االأجنبي  اال�ستثمار  من  نوعان  وهناك  واخلربات.   التكنولوجيا  ونقل  امل�سرتكة)147(   وامل�ساريع 
املبا�رس: اال�ستثمار االأجنبي املبا�رس نحوالداخل واال�ستثمار االأجنبي املبا�رس نحواخلارج ، مما يوؤدي 
اإلى تدفق �سايف لال�ستثمار االأجنبي املبا�رس )اإيجابي اأو�سلبي(، واإلى »االأوراق املالية من اال�ستثمار 
االأجنبي املبا�رس«، وهوالعدد الرتاكمي لفرتة معينة. واال�ستثمار االأجنبي املبا�رس ي�ستبعد اال�ستثمار 
من خالل �رساء االأ�سهم )148(. كما اأنه ُيعترب اأحد مناذج حركات العامل الدويل )149(. ويعد اال�ستثمار 
االأجنبي املبا�رس مقيا�صا مللكية االأ�صول االإنتاجية، مثل امل�صانع واملناجم واالأرا�صي واملياه. وميكن 

اأن ت�ستخدم زيادة اال�ستثمارات االأجنبية كمقيا�ض لنموالعوملة االقت�سادية.
4.2.1.ال�رشكـــــات عبــــــر الوطنيــــــــــة )150(

اإن جمموعة ال�رسكات متعددة اجلن�سيات اأوال�رسكة متعددة اجلن�سيات )151( حتتوي على موؤ�س�سة/�رسكة 
اإليها ك�رسكة دولية. وتعرف  ي�صار  اأن  اأي�صا  بلد، وميكن  اأكرث من  اأوتوفر خدمات يف  االإنتاج  تدير 
واحد،  بلد  يف  واإدارتها  مقرها  يوجد  ك�رسكة  اجلن�سيات  متعددة  ال�رسكات  الدولية  العمل  منظمة 

واملعروفة با�سم الوطن)152(، وتعمل يف العديد من البلدان االأخرى، واملعروفة با�سم البلدان امل�سيفة.
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143 -  Poverty Reduction Strategy Papers )PRSPs( 
144 -  Foreign direct investment )FDI(
145 -  http://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD
146 -  Balance of payments
147 -  oint-Venture
148 -  Investment through purchase of shares
149 -  International factor movements 
150 -  Transnational Corporations
151 -  A multinational corporation )MNC( or multinational enterprise )MNE(
152 -  Home country
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وتتجاوز ميزانيات بع�ض ال�رسكات متعددة اجلن�سيات الناجت املحلي االإجمايل )153( لبع�ض البلدان. 
ولل�رسكات متعددة اجلن�سيات تاأثري كبري اإن مل يكن مهيمنا على االقت�سادات املحلية، وحتى على 

االقت�ساد العاملي، وتلعب دورا هاما يف العالقات الدولية والعوملة.

3.1. �صيـــــا�صات العمــــــــل 

النوع  وم�ساواة  العربية  املراأة  العوملة،  حول  ورقتها  يف  الباز  �سهيدة  الباحثة  به  جاءت  ح�سبما 
االجتماعي)154(، تزامنت هذه ال�سيا�سات مع ت�سكيل نقابات العمال القوية، التي تفاو�ست نيابة 
عن العمال حلماية م�ساحلهم خالل حياتهم العملية وبعدها. ويف هذا ال�سياق، حددت عالقات 
العمل �سمن عقود العمل اجلماعية، مت التفاو�ض عليها من طرف ممثلي العمال مع اأرباب العمل 
والدولة داخل احلدود الوطنية. كما اأنتجت ديناميكيات �سيا�سات التكيف الهيكلي ك�سيا�سات 
االقت�سادية.  العوملة  مع  تن�سجم  التي  املجتمعي  التنظيم  اأ�سكال  من  جديدا  �سكال  وطنية،  عوملة 
ووفقا لذلك، حدثت العديد من التغيريات يف ما يتعلق باأمناط العمل ومتطلباتها، وعالقات العمل 

على ال�سعيد العاملي، وكذلك على امل�ستوى الوطني.

العامل و�ساحب  ثنائية بني  ب�سفة  يتم عقدها  فردية  بعقود  العمل اجلماعية  ا�ستبدال عقود  ويتم 
العمل، بينما حتدد �رسوط العقد من طرف قوى ال�صوق العمل. ومن املفرت�ص اأن تعزز قوى ال�صوق 
وحتقيق التوازن بني م�سالح راأ�ض املال والعمل مرونة �سوق العمل وتوفر فر�ض عمل جديدة، ويف 
الوقت نف�سه تقوي االندماج يف ال�سوق العاملية. وفقا لذلك، عدلت قوانني العمل وال�سيا�سات 
لتكون متوافقة مع االأو�ساع امل�ستجدة وت�سمل ال�سيا�سات اجلديدة للعمل بع�ض التدابري كجزء من 

عملية اإعادة الهيكلة االقت�سادية واأهدافها هي:

• الق�ساء على القيود املوؤ�س�ساتية والتنظيمية التي تعوق تكييف القوى العاملة مع التغيريات 	
اجلديدة.

• ت�سهيل حركة القوى العاملة بني القطاعات االقت�سادية املختلفة من خالل حترير العمالة 	
واال�ستغناء عن االإجراءات.

• اأدنى 	 حدا  تفر�ض  التي  االأجور  لوائح  على  الق�ساء  خالل  من  االأجور  مرونة  حتقيق 
لالأجور مرتفع اأوتربط االأجور مع م�ستويات االأ�سعار.

• ف�سل اخلدمات االجتماعية عن عقد العمل، ونقل امل�سوؤولية عن اخلدمات االجتماعية 	
للحكومات املحلية.

لها  �سمحت  النامية  البلدان  فاإن  املبا�رس،  االأجنبي  واال�ستثمار  الوطنية  عرب  ال�رسكات  ولت�سجيع 
ب�سياغة لوائح عمالة خا�سة بها ال�ستبعاد قوانني العمل الوطنية. وبالتايل، فاإن هذا الو�سع يخلق 
كتال معزولة قانونا داخل نف�ض البلد، مع اأنظمة واإجراءات العمل خمتلفة. ويف ظل هذه الظروف، 
من البديهي اأن تفقد النقابات العمالية قوتها امل�رسوعة للدفاع عن حقوق العمال خا�سة االأكرث 

�سعفا �سمنهم اأي العامالت. 

�لأردن ولبنان وفل�سطني وتون�س

153 - Gross Domestic Products )GDPs( 
154 - Elbaz, S. Globalization, Arab Women and Gender Equality, 1999 http://www.forumtiersmonde.net
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اأ�سا�سا  التي �رسعت يف و�سع �سيا�سات عمل متوافقة مع �سوق العمل احلرة هي  العربية  والدول 
تلك التي اعتمدت �سيا�سات التكيف الهيكلي. ول�سيا�سات العمل اجلديدة هدفان رئي�سيان هما:

1. اإعادة هيكلة القوى العاملة لتتما�سى مع متطلبات اقت�ساد ال�سوق احلر. ويعني هذا �سمنا 
اعتماد التدابري الالزمة لتحقيق مرونة العمل واالأجور لت�سهيل حرية حركة القوى العاملة، 
بع�ض  )يف  واالجتماعية  االقت�سادية  م�سوؤولياتهم  من  احلد  طريق  عن  امل�ستثمرين  وت�سجيع 
احلاالت عدلت بع�ض الدول العربية قوانينها اخلا�سة بالعمل على �سبيل املثال تون�ض، م�رس(. 
وال بد من الت�سديد اإلى التغيري املهم املتمثل يف املرور من العقود اجلماعية التي يحميها القانون 
اإلى العقود الفردية، حيث تخ�سع االخت�سا�سات اإلى االتفاق بني �ساحب العمل والعامل، 
مع العلم اأن العامل يكون دائما احللقة االأ�سعف والطرف االأكرث عر�سة للخطر. زيادة على 
ذلك، �سي�ساهم تغيري من هذا النوع قطعا يف اإحلاق ال�رسر مب�سائل حماية العمال والعامالت. 
وغالبا ما ت�ستهدف احلقوق االجتماعية وحقوق االأمومة املمنوحة للمراأة يف القوانني القائمة 
واإجازات رعاية االأطفال، الأنها ال ت�سجع اأرباب العمل على توظيف الن�ساء. وهوما جعل اأن 
القوانني اخلا�سة بحقوق اخلا�سة باملراأة يف العمل، ال تتطابق مع االتفاقيات الدولية اخلا�سة 

بالعمل وعلى نحوال ي�سجع الن�ساء على التم�سك بوظائفهن نظرا الأعبائهن املنزلية.
على  رئي�سية،  وب�سورة  العاملة،  القوى  على  التكيف  ل�سيا�سات  ال�سلبية  االآثار  جتنب   .2
البطالة. وتتخذ بع�ض التدابري لتعزيز بناء القدرات ل�سالح القوى العاملة تفتح اآفاق وفر�ض 

عمل اجلديدة على �سبيل املثال اإعادة التاأهيل الوظيفي والتدريب.

ال�سغرية  االأعمال  م�ساريع  مثل  الدخل،  توليد  فر�ض  زيادة  على  تعمل  اأخرى  تدابري  واتخذت 
ون�رس  تعزيز  على  تعمل  اأنها  كما  املوؤقتة،  للعمالة  م�ساريع  اأي�سا  احلكومات  وتقدم  واملتو�سطة 
التدابري  هذه  اعتمدت  وقد  عمل.  عن  الباحثني  مل�ساعدة  املتاحة  العمل  فر�ض  حول  املعلومات 
تدابري  اإلى  اإ�سافة  ال�سباب،  �سفوف  يف  البطالة  على  الرتكيز  مع  واليمن،  وتون�ض  م�رس  املغرب 
نتيجة  البطالة  ن�سبة  زيادة  اخلا�ض  للقطاع  املمنوحة  احلرية  نتج عن  املقابل،  متعددة. يف  اأخرى 
لو�سع املوازنة، والتق�سف على ح�ساب فر�ض عمل جديدة. ويف هذا ال�سياق، فاإن الن�ساء هن اأول 
من يرتك العمل واآخر من يتم توظيفه. وعندما ينجح البع�ض منهن يف احل�سول على فر�سة عمل، 
يكون ذلك بقبول اأوخ�صوع لل�رسوط غري املواتية، وعادة ما تكون اأقل اأمنا من تلك التي تكون 
من حظ للرجال. ومن املالحظ بالتايل بناء على ما �صبق، باأن ال�صيا�صات العامة العربية ال تف�صي 
اإلى التحول من موقف املراأة املتدين احلايل اإلى متكينها `نحوامل�ساواة بني اجلن�سني. وما ي�ساهم يف 
تفاقم هذا الو�سع، كما جاءت به �سهيدة الباز يف مقالها والعديد من املحللني، عدم وعي الغالبية 
لرجال  للتبعية  قبولهن  اإلى  يوؤدي  مما  االجتماعي  النوع  ق�سايا  يخ�ض  فيما  العربيات  الن�ساء  من 
العائلة واالعتماد عليهم وعلى قراراتهم، وعلى قدراتهم و�سلطاتهم املختلفة، وذلك حتى عندما 
تكون املراأة عاملة وم�ساهمة يف ميزانية االأ�رسة، اإن تكن املعيلة الوحيدة لها. وي�سكل ما �سبق يف 
الواقع امل�ستوى االأول من التحليل. ويوؤدي بنا التحليل االأكرث عمقا اإلى نتيجة مفادها وعي املراأة 
تتبناها  اأنها  اإال  البيت وخارجه،  اليومية داخل  اأنها تواجهها وتعي�سها يف حياتها  بهذه الق�سايا، 
خوفا من عدم االأمن واال�ستقرار، حتى واإن كانت تعمل خارج البيت فتجد نف�سها اأمام ماأزق 

دون اأن تتوفر لديها كل املوارد لالختيار والقرار من غري خطر وعواقب )155(. 

�لت�سريعات و�ل�سيا�سات و�لآليات �لوطنية �ملوؤثرة على �لتمكني �لقت�سادي للمر�أة

155 - ف، بن حديد: السلطة اإلنجابية: خرافة أوواقع، جامعة أكس أن بروفانس، فرنسان الكراريس اليورو-متوستطية، 1991.
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156 - www.agfund.org

وتوزيع  االجتماعي  النوع  بنية  ماأ�س�سة  م�سريها،  على  املراأة  قلق  ومنها  املواقف  هذه  يعزز  ومما 
االأدوار وال�سلطة يف قوانني االأ�رسة العربية فاالإح�سا�ض الدائم بانعدام االأمن للمراأة العربية يف املجال 
اخلا�ض، يوؤثر ب�سكل كبري على اختياراتها ومواقفها جتاه م�ساركتها يف كل جماالت احلياة العامة، 
ولوكان  بحقوقها  املطالبة  يف  و�سلطتها  قدرتها  يحدد  اأنه  كما  االقت�سادي.  املجال  ذلك  يف  مبا 

من�سو�ض عليها، كما هواحلال يف القوانني غري قانون االأ�رسة. 

واأخريا، اإن درا�سة اأثر العوملة على امل�ساواة بني اجلن�سني تربز ت�ساوؤال من االأهمية مبكان : هل البع�ض 
اأن  حني  يف  اجلن�سني،  بني  امل�ساواة  حتقيق  اإلى  ُتف�سي  بطريقة  مهيكلة  التنمية  ا�سرتاتيجيات  من 
البع�ض االآخر يوؤدي هيكليا اإلى عدم امل�ساواة بني اجلن�سني؟ واملق�سود هنا ، لي�ض تقييم ال�سيا�سات 
واال�سرتاتيجيات التنموية من حيث �سالحيتها االقت�سادية واالجتماعية وال�سيا�سية للبلد ككل، 
يتطلب م�ساركة  اأواال�سرتاتيجية،  ال�سيا�سة  ت�ستند عليه  الذي  النموذج  اإذا كان  ما  نتاأكد  اأن  واإمنا 
املراأة لتحقيق اأهدافها اأم ال. فمن وجهة نظر عملية وافرتا�سية، نخطوخطوات كبرية نحوحتقيق 
امل�ساواة بني اجلن�سني اأكرث، عندما تعتمد ا�سرتاتيجية التنمية على التعبئة الكاملة للموارد الب�رسية 

ومنها 50 % على االأقل ن�سائية. 

   V. �ملوؤ�س�سـات و�لآليـات �لوطنيـة و�لإقليميـة و�لدوليـة

1.  �ملوؤ�س�ســـــــــــــات 

و�سامل  �ساف  اإح�ساء  اإعداد  مت  املعنية،  االأربعة  البلدان  م�ستوى  وعلى  الدرا�سة،  هذه  اإطار  يف 
الن�سائية  كاجلمعيات  املدين  املجتمع  من  احلكومية  غري  واملنظمات  احلكومية  املوؤ�س�سات  جلميع 
والتنموية واحلقوقية اأوتلك املرتبطة بالقطاع العام )مثال النقابات واالحتادات املهنية(، زيادة على 
البع�ض من موؤ�س�سات القطاع اخلا�ض. و�سوف يقدم يف هذا اجلزء عددا من املوؤ�س�سات االإقليمية 
والدولية، على �سبيل املثال فقط، من بني التي تلعب دورا يف املنطقة يف جمال التمكني االقت�سادي 
للمراأة. مع العلم اأنه من املمكن اأن البع�ض من املوؤ�س�سات واملنظمات االإقليمية املذكورة قد تتدخل 
خارج حدود املنطقة العربية )اأفريقيا واآ�سيا باالأخ�ض واأن بع�ض املنظمات الدولة وبالذات االأممية 

لها مكاتب متثلها يف املنطقة وتنفذ براجمها على امل�ستوى االإقليمي اأويف كل بلد(. 

1.1. املوؤ�ص�صات الإقليمية

1.1.1. برنـــامج اخلليــج العربــي للتنميـــــة )الأجفنـــــد( )156(

تتمثل جماالت اهتمام الربنامج يف االإقرا�ض ال�سغري ومكافحة الفقر والتنمية االقت�سادية والتنمية 
الب�رسية، كما يعنى االأجفند بدعم جهود التنمية الب�رسية امل�ستدامة املوجهة للفئات االأكرث احتياجًا 
يف الدول النامية، خا�سة الن�ساء واالأطفال، وذلك من خالل االإ�سهام يف دعم اجلهود التي توؤثر 
ب�سدة يف العملية التنموية. وهي جهود تت�سمن حت�سني امل�ستوى التعليمي والنهو�ض بال�سحة ودعم 
برامج حماربة الفقر والبنيات املوؤ�س�سية، وذلك بالتعاون مع املنظمات االأممية والدولية واالإقليمية 
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اللون  ب�سبب  متييز  اأي  دون  التنمية،  جمال  يف  العاملة  االأخرى  واملوؤ�س�سات  االأهلية  واجلمعيات 
الفقراء يف كل  بنوك  برتكيز جمموعة من  االأجفند  وقام  ال�سيا�سي.  اأواالنتماء  اأوالعقيدة  اأواجلن�ض 
من اليمن واالأردن والبحرين و�سوريا وم�رس وظفت عربها االإقرا�ض ال�سغري ومتناهي ال�سغر يف 
اإعادة ترتيب اأحوال االأفراد واالأ�رس، وحت�سني اأو�ساعها املعي�سية. كما قام بتاأ�سي�ض اجلائزة الدولية 
مل�رسوعات التنمية الب�رسية الريادية يف عام 1999 واأدرج من �سمن اأهدافها »تعزيز تبادل التجارب 
وتطوير اآليات اأف�سل الإيجاد حلول مل�ساكل الفقر والتهمي�ض واالإق�ساء االجتماعي واالقت�سادي 

للفئات ال�سعيفة. 
2.1.1. �رشكــــة ال�صـــرق الأو�صـــط لتمويــــل امل�صــاريـــــع ال�صغيــــرة )157(

تعمل يف جمال التنمية االقت�سادية عرب االإقرا�ض ال�سغري. ومن اأهداف املوؤ�س�سة اإي�سال اخلدمات 
املالية والبنكية للذين لديهم م�ساريع �سغرية ومتو�سطة، مع تركيز خا�ض على تقدمي هذه اخلدمات 
وي�سعى  واخلدمية.  االنتاجية  للم�ساريع  قرو�ض  على  احل�سول  فر�سة  زيادة  خالل  من  للن�ساء 
توفري  املتاحة من خالل  بالفر�ض  املحلية  البنوك  املحلية وتعريف  املجتمعات  تنمية  اإلى  امل�رسوع 

خدماتهم لهذه ال�رسيحة من العمالء.
3.1.1. موؤ�ص�صــــة ال�صـــرق الأدنـــــى )158(

قدمت موؤ�س�سة ال�رسق االأدنى، منذ ما يقرب من 100 �سنة، حلول رائدة ومبتكرة لتحديات التنمية 
تدخالتها  يف  �سملت  والتنمية.  ال�سغري  واالإقرا�ض  الفقر  مكافحة  عرب  واالقت�سادية  االجتماعية 
م�رس،  فل�سطني،  ال�سودان،  االأردن،  يف  وبالذات  واأفريقيا  االأو�سط  ال�رسق  منطقة  اأنحاء  جميع 
املغرب...وي�صتند عملها على االإميان باأن االأفراد يحتاجون فر�صا واأدوات للتمكن من لعب دور 
واملدنية،  االقت�سادية  احلياة  يف  امل�ساركة  اأجل  من  املعرفة   : وبلدانهم  جمتمعاتهم  تنمية  يف  فاعل 

�سوت يف القرارات العامة التي توؤِثر على رفاهيتهم. 
4.1.1. كــــاريتــــا�س )159(

تعمل كاريتا�ض يف جماالت التنمية الب�رسية املتكاملة وامل�ستدامة )ال�سحية، االقت�سادية، االجتماعية( 
برامج توعية �سحية  برامج متنوعة منها  ال�سغري من خالل  الفقر واالإقرا�ض  عن طريق مكافحة 
وم�ستو�سفات ورعاية وكذلك برامج لل�سبيبة التطوعية، برامج مدر�سية، قرو�ض لطالب املدار�ض 
امل�ساجني،  املهجرين،  امل�سنني،  االأيتام،  االأرامل،  املحتاجة،  للعائالت  اجتماعية  برامج  املهنية، 
قرو�ض  واملعوزين،  للمهجرين  م�ساكن  �سكنية،  برامج  االنحراف،  طريق  اأوعلى  واملنحرفات 
اإطار برامج التنمية االقت�سادية، يتم الدعم مل�ساريع  �سكنية للمهجرين والطبقة املحتاجة... ويف 
اإمنائية جماعية يف قطاعات الزراعة والرثوة احليوانية والقطاعات املنتجة بف�سل برنامج قرو�ض 
�سوريا،  جيبوتي،  منها  العربية  البلدان  من  عدد  ذلك يف  مبا يف  ريفية،  بنوك  وبرنامج  اقت�سادية 

لبنان، موريتانيا.

�لت�سريعات و�ل�سيا�سات و�لآليات �لوطنية �ملوؤثرة على �لتمكني �لقت�سادي للمر�أة

157 -  www.chfhq.org
158 -  Near East Foundation www.neareast.org
159 -  www.caritas.org
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5.1.1. الإغـــاثـــــــة الإ�صالمـيـــــــة )160(

ال�سودان،  منها  دولة   18 يف  امل�ستدامة  واالجتماعية  االقت�سادية  التنمية  دعم  على  االإغاثة  تعمل 
يف  املحلية  املجتمعات  مع  العمل  خالل  من  و�سوماليا  االأردن  العراق،  لبنان،  م�رس،  فل�سطني، 
االأ�سخا�ض  الفقر واملعاناة عن  برامج وم�رسوعات لالإغاثة والتنمية، مكر�سة جهودها للحد من 
االأكرث فقرا واحتياجا يف العامل بغ�ض النظر عن اجلن�ض اأوالدين اأوالنوع. وتقدم القرو�ض ال�سغرى 
التنمية االقت�سادية فهي  الفقر وحتقيق  اأجل مكافحة  اإلى االأن�سطة من  الفردية. وبالن�سبة  والقرو�ض 
حتتوي 1( فيما يخ�ض برنامج املرابحة على اختيار الفئة امل�ستهدفة، الرجال والن�ساء واأ�سحاب امل�ساريع 
ال�سغرية املدرة للدخل القائمة واجلديدة. وتتمثل ن�سبة املرابحة يف 9 % حت�سل ملرة واحدة عن الفرتة 
االإجمالية. كما يقوم م�سوؤول/ة الربنامج بتقدمي ن�سائح توعية تتعلق ب�سري واإدارة امل�رسوع و�سمان 
اال�ستمرارية والنجاح له، 2( برنامج القر�ض احل�سن وتكون الفئة امل�ستهدفة فيه الن�ساء الفقريات اأوما 
ي�سمى يف بع�ض البلدان »احلاالت االجتماعية«، �ساحبات امل�ساريع ال�سغرية املدرة للدخل القائمة 
واجلديدة. ويقدم القر�ض احل�سن بدون اأي فائدة اأور�سوم خدمات. واأنواع القطاعات التي متولها 

املنظمة هي الزراعية والتجارية وال�سناعية واخلدماتية.

2.1. املوؤ�ص�صــــات الدوليـــــــــــة 

1.2.1 منظمــــــــة العمـــــــل الدوليـــــــــــة

تاأ�س�ست منظمة االأيلوعام 1919، وتعترب جهاز االأمم املتحدة الذى يدعم العدالة االجتماعية واحلقوق 
االإن�سانية وحقوق العمل الدويل. وهي منظمة ثالثية االأطراف والدول العربية اأع�ساء فيها. وتتمثل 
الدولية،  العمل  معايري  لو�سع  �سنويا  يجتمع  الذى  الدويل«  العمل  »موؤمتر  لالأيلويف  ال�سيا�سية  الهيئة 
املجل�ض التنفيذي، الذي يعد هياأتها احلاكمة القرارات اخلا�سة بال�سيا�سة وي�سع الربامج ومقرتحات 
طبيعتها  يف  جهات  ثالث  للـاأيلواإلى  احلاكمة  الهيئات  جميع  وتنق�سم  املوؤمتر.  يف  ملناق�ستها  امليزانية 
الـ  الدويل« كاأمانة �رس  العمل  العمال والعاملني واحلكومة. ويعمل »مكتب  لت�ستمل على ممثلني من 
اأيلوالدائمة. كما يوجد مكتب اإقليمي عربي )كما هواحلال يف االأقاليم االأخرى( يف بريوت ي�سهر 
على تنفيذ برامج املنظمة يف املنطقة وتقدمي الدعم الفني الأع�سائها فيها. وت�سع منظمة االأيلومعايري 
حلقوق العمل الرئي�سية وتنظم اتفاقيات العمل الدولية )مت تلخي�ض �سبعة من االتفاقيات ذات ال�سلة 
 )161( املمار�سة  واكواد  للدول(  العمل  )اإر�سادات  والتو�سيات   )20104 الق�سم  يف  بالكيماويات 
)املعلومات الفنية والعملية لتطبيق املعايري( والكتيبات االإر�سادية. وتقدم املنظمة امل�ساعدة الفنية �سمن 
احلكومات  قدرات  لدعم  بالكيماويات  ال�سلة  ذات  املهنية  وال�سالمة  بال�سحة  تتعلق  اأخرى،  اأمور 
والعاملني والعمال )مبا يف ذلك املنظمات املمثلة لهم( واملنظمات غري احلكومية للم�ساركة يف تطوير 
العالقة  ذات  واالأمرا�ض  احلوادث  من  واحلد  العمل  بيئة  لتح�سني  و�سيا�سات  براجما  وتقييم  وتنفيذ 
احلكومات  ملنظمات  الفني  واالإر�ساد  امل�ساعدة  تقدمي  الكيماوية  ال�سالمة  اأن�سطة  وتت�سمن  بالعمل. 
والعاملني والعمال املعنية يف ما يتعلق مبنع وقوع احلوادث الكيماوية الكبرية وحتديد املخاطر الناجتة 

عن ا�ستخدام الكيماويات وغريها من املخلفات اخلطرة واحلد منها و�سبطها.

�لأردن ولبنان وفل�سطني وتون�س
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2.2.1.املنظمـــــة الأغذيــــــة والزراعـــــــة لالأمم املتحـــــــــدة )162( 

وع�سوين  بلداً   191 منظمة حكومية دولية يف ع�سويتها  ب�سفتها  والزراعة  االأغذية  منظمة  ت�سم 
منت�سبني ومنظمة واحدة هي االحتاد االأوروبي. ويعد حتقيق االأمن الغذائي للجميع، عن�رسا حموريا 
االأغذية  من  يكفيهم  ما  على  دائمة  ب�سفة  احل�سول  من  الب�رس  بني  بغية متكني  املنظمة  يف جهود 
مب�صتويات  النهو�ص  يف  املنظمة  مهمة  وتتمثل  وال�صحة.  الن�صاط  ملوؤها  بحياة  للتمتع  اجليدة، 
التغذية وتعزيز القدرة االإنتاجية الزراعية وحت�سني االأو�ساع املعي�سية ل�سكان الريف واالإ�سهام يف 

منواالقت�ساد العاملي.

تعمل املنظمة ك�سبكة للمعارف يف ميادين الزراعة والغابات وم�سايد االأ�سماك والرثوة احليوانية 
والتغذية وعلم االجتماع واالقت�ساد واالإح�ساء ويف جمع وحتليل البيانات ون�رسها خلدمة التنمية. 
وت�سع املنظمة خربتها الكبرية حتت ت�رسف االأع�ساء لر�سم ال�سيا�سات الزراعية ودعم التخطيط 
التنمية  اأهداف  لتحقيق  الالزمة  القطرية  اال�سرتاتيجيات  واإر�ساء  الفعالة،  الت�رسيعات  واإعداد 
الريفية والتخفيف من وطاأة اجلوع. وتو�سع معارف املنظمة الوا�سعة مو�سع االختبار يف اآالف 
امل�رسوعات امليدانية يف خمتلف اأنحاء العامل. وحت�سد املنظمة وتدير ماليني الدوالرات من البلدان 
اأهدافها.  بلوغ  يف  امل�رسوعات  جناح  ل�سمان  االأخرى  وامل�سادر  االإمنائية  وامل�سارف  ال�سناعية 
كما اأنها توفر املعرفة التقنية الالزمة، ويف حاالت قليلة مقادير حمدودة من التمويل. ويف اأوقات 
االأزمات، تعمل جنبًا اإلى جنب مع برنامج االأغذية العاملي والوكاالت االإن�سانية االأخرى حلماية 
�سبل املعي�سة يف الريف وم�ساعدة النا�ض يف اإعادة بناء حياتهم. ويف اإحدى ن�رساتها هذا العام ، 
»املنظمة يف ميدان العمل« اأكدت منظمة االأغذية والزراعة لالأمم املتحدة » القفزة الهائلة التي 
قد يحققها االإنتاج الغذائي لواأتيح للمزارعات الو�سول الى ذات املوارد االنتاجية كما هومتاح 

للرجال مثل االأر�ض واالئتمان، ما يكفي الإطعام حوايل 100 اإلى 150 مليون �سخ�ض«.
3.2.1. وكــــالة الأمم املتحـــــدة لإغــــاثة وت�صغيــــل الالجئيــــن الفل�صطينييــــــن )163(

توفر الوكالة اإلى الالجئني الفل�سطينيني يف االأرا�سي املحتلة ويف االأردن ولبنان و�سوريا اخلدمات 
الفردية،  القرو�ض  اأي  باأنواعها  القرو�ض  وتقدم  واالإغاثة.  واالجتماعية  والتعليمية  ال�سحية 
القرو�ض  ال�سكن. ويهدف برنامج  املت�سامنة وقرو�ض  ال�سغرى، قرو�ض املجموعات  القرو�ض 
واملقيمني  لالجئني  للدخل  واملدرة  الوظيفية  الفر�ض  توفري   : اإلى  ال�سغرية  واملوؤ�س�سات  الب�سيطة 
الفل�سطينيني من خالل التو�سع يف تطوير املوؤ�س�سات املتو�سطة وال�سغرية عن طريق تقدمي القرو�ض 
يف  للموؤ�س�سات  االئتمان  اإتاحة  جتارية؛  فائدة  باأ�سعار  اال�ستثمار  و�سناديق  الفعال  املال  لراأ�ض 
دخل  اإدرار  بغر�ض  للت�سدير  املوجه  الت�سنيع  ت�سجيع  الر�سمي؛  وغري  الر�سمي  االقت�ساد  قطاعي 
بالعملة االأجنبية. ت�سجيع ا�ستبدال اال�سترياد بغية حت�سني امليزان التجاري؛ زيادة حجم االإقرا�ض، 
الدين؛  اإمكانية ت�سديد  الذين يعدمون االئتمان ب�سبب عدم  اأولئك  لتغطية  الربنامج  والتو�سع يف 
ت�سجيع م�ساركة الن�ساء يف االقت�ساد. وي�ستمد الربنامج قدرته على اال�ستمرار، من واقع االأموال 

الناجتة عن عملياته االئتمانية.

�لت�سريعات و�ل�سيا�سات و�لآليات �لوطنية �ملوؤثرة على �لتمكني �لقت�سادي للمر�أة

162 - http://www.fao.org
163 - http://www.unrwa.org
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4.2.1.مكتــــب الأمم املتحــــدة للم�صـــــاريع واخلدمــــــات )164(

يعمل املكتب على تقدمي جمموعة من اخلدمات يف جمال التنمية االقت�سادية لفائدة بلدان املنطقة 
هذه  بني  ومن  جيبوتي(.  ليبيا،  م�رس،  تون�ض،  اجلزائر،  املغرب،  )موريتانيا،  االفريقية  العربية 
اخلدمات : اإدارة امل�ساريع وت�سميمها وتنفيذها ومتابعتها؛ ت�سميم ا�سرتاتيجيات لتنفيذ امل�ساريع؛ 
بناء القدرات لتنفيذ امل�ساريع؛ اإدارة ال�سناديق؛ متابعة القرو�ض واملنح ؛ تطوير القدرات املحلية؛ 

القيام بعمليات ال�رساء وذلك لفائدة ال�رسكاء واحلرفاء ومراجعة عمليات ال�رساء واملرافقة عليها. 
5.2.1.اللجنـــــة القت�صــادية والجتمــــاعية لغربي اآ�صيــــــا )165(

على  املبنى  العنف  ومناه�سة  االجتماعي  والنوع  االإن�سان  وحقوق  االقت�سادي  بالتمكني  تهتم 
النوع االجتماعي وحتفيز عمليات التنمية االقت�سادية واالجتماعية يف بلدان املنطقة. ويتم ذلك 
عن طريق تعزيز التعاون يف ما بني بلدان املنطقة وحتقيق التفاعل وتبادل املعلومات حول التجارب 
واملمار�سات اجليدة والدرو�ض املكت�سبة وحتقيق التكامل االإقليمي بني البلدان االأع�ساء، وكذلك 
على  اخلارجي  العامل  واإطالع  العامل،  مناطق  و�سائر  اآ�سيا  غربي  منطقة  بني  التفاعل  على  العمل 

ظروف بلدان هذه املنطقة واحتياجاته.
6.2.1.موؤ�ص�صـــــة التمويـــــل الدوليـــــــة )166(

تعد موؤ�س�سة التمويل الدولية، وهي اأحد اأع�ساء جمموعة البنك الدويل، موؤ�س�سة عاملية لال�ستثمار 
وتقدمي امل�سورّة. وهي ملتزمة بت�سجيع امل�ساريع امل�ستدامة يف البلدان النامية االأع�ساء بها، والتي 
تتميز بفائدتها االقت�سادية و�سالمتها املالية والتجارية وا�ستدامتها بيئيًا واجتماعيًا. وتهتم بالتنمية 
االقت�سادية ومكافحة الفقر وتعترب باأن النمواالقت�سادي ال�سليم هواملفتاح لتخفي�ض اأعداد الفقراء؛ 
بحيث يقوم على تنمية روح املبادرة بامل�ساريع اخلا�سة واال�ستثمار الناجح يف القطاع اخلا�ض؛ 
موؤ�س�سة  ر�سالة  وتتمثل  اخلا�ض.  القطاع  يزدهر  لكي  مواتية  اأعمال  بيئة  توفر  ب�رسورة  وتوؤمن 
النامية، مما ي�ساعد  البلدان  التمويل الدولية يف ت�سجيع ا�ستثمارات القطاع اخلا�ض امل�ستدامة يف 

على تخفي�ض اأعداد الفقراء وحت�سني اأحوال النا�ض املعي�سية. 

2. مـــــــدى فعــــــــــالية �لآليـــــــــــات 

اآليات  وال�سبكات،  املدين  املجتمع  واملوؤ�س�سات ومنظمات  والربامج  وال�سيا�سات  القوانني  تعترب 
متوقع منها اأن ت�ساهم يف هذه احلالة بالذات يف التمكني االقت�سادي للمراأة واأن توؤثر اإيجابا على 
املنطقة  بلدان  يف  و�سعت  التي  االآليات  من  العديد  اإح�ساء  مت  ولقد  وجدت،  اأينما  املراأة  و�سع 
و�سنقف باخل�سو�ض عند التي ا�ستحدثت يف البلدان املعنية بالدرا�سة اأي االأردن وتون�ض وفل�سطني 
ولبنان. ولهذا �سوف يتم عر�ض بع�ض االأمثلة عن ال�سبكات واالآليات التي و�سعت، مبا يف ذلك 

من طرف مركز املراأة العربية للتدريب والبحوث/كوثر. 

�لأردن ولبنان وفل�سطني وتون�س

164 -  http://www.unops.org
165 - http://www.escwa.un.org
166 - www.ifc.org
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اأجل امل�سي  املعرفة واملعلومات من  اآليات تعمل على دعم اجلهود وحت�سني احل�سول على  وهي 
قدما بتمكني املراأة االقت�سادي واملراأة الريفية بالذات.

1.2.بع�س الآليات وال�صبكات على امل�صتوى الإقليمي والدويل 

1.1.2.ال�صبكة العربية للنوع الجتماعي والتنمية/اأجند

اأ�س�ض مركز املراأة العربية للتدريب والبحوث ال�سبكة العربية للنوع االجتماعي والتنمية/اأجند)167( 
اخلرباء  بني  ال�سبكات  وبناء  الت�سبيك  اآلية  تعزيز  اأجل  من  الدويل  البنك  من  بدعم   ،2002 عام 
واخلبريات وجماعات الدعوة والباحثني/ات واجلمعيات واملوؤ�س�سات احلكومية املهتمة بالق�سايا 
وبع�ض  وخبرية  خبريا  نحو450  الربنامج  هذا  جمع  ولقد  وال�رساكة.  وبالتعاون  االهتمام  ذات 
22دولة عربية. وي�رس  التخ�س�سات من  واملنظمات يف خمتلف  املوؤ�س�سات  اأواأع�ساء يف  م�ستقلني 
اأجند االت�سال وتبادل املعلومات ب�ساأن ق�سايا امل�ساواة بني اجلن�سني وق�سايا النوع االجتماعي ذات 
ال�سلة. وا�ستفاد اأع�ساء ال�سبكة من اأن�سطة بناء القدرات واإ�رساكهم يف اأن�سطته )التدريب، البحوث، 
حمالت التوعية والدعوة من اأجل التغيري...( على امل�ستوى االإقليمي اأوالوطني اأومتثيل »كوثر« 
فرعية متخ�س�سة يف  �سبكات  بتكوين  ال�سبكة  االإقليمية والدولية. و�سمح تطور  التظاهرات  يف 
املجاالت التالية: 1( االإعالم واملراأة والنوع االجتماعي، 2( املراأة وامل�ساركة ال�سيا�سية، 3( العنف 
القائم على النوع االجتماعي، 4( املراأة والتنمية واحلكم املحلي، 5( التمكني االقت�سادي للمراأة.

2.1.2. بحوث القت�صادية املدجمة للنوع الجتماعي وحتليل ال�صيا�صات/ »جربا« )168(

البحث  لت�سجيع  جديدة  مبادرة  اإر�ساء  يف  الدويل،  البنك  من  بدعم  كوثر  �رسع   ،2006 عام  يف 
االقت�سادي حول املو�سوعات ذات ال�سلة بالنوع االجتماعي يف منطقة ال�رسق االأو�سط و�سمال 
يف  ال�سائدة  االقت�سادية  االأبحاث  جمال  يف  اجلن�سني  بني  امل�ساواة  اإدماج  ق�سايا  وتعزيز  اأفريقيا، 

املنطقة. ولتحقيق هذه االأهداف، اختارت »جربا« اال�سرتاتيجيتني التاليتني:

← اإطالق مناف�سة لتمويل املو�سوعات االقت�سادية املبنية على النوع االجتماعي وتنظيم موؤمترات 
�سنوية دولية ذات م�ستوى علمي رفيع. 

باحثون/ طرف205  من  قدمت  بحث  مقرتح   127 ت�سجيل  مت  �سنوات،  اأربع  فرتة  مدى  فعلى 
اأفريقيا.  ات اقت�ساديون/ات، من خمتلف اجلامعات واملعاهد من منطقة ال�رسق االأو�سط و�سمال 
اأ�سا�ض النوع  لـ52 م�رسوع بحث اقت�سادي على  وقد قدم الربنامج منحا بقيمة1.4 مليون دوالر 
االجتماعي. وقد �سملت هذه امل�ساريع108 باحث وباحثة، وخم�سة ع�رس م�ساريع متعددة البلدان 
واإ�رساك الباحثني/ات من جميع اأنحاء املنطقة. و�سمحت هذه الديناميكية يف ا�ستقطاب الباحثني 
يف املجال االقت�سادي، غري املهتمني عادة بق�سايا املراأة، العتماد مقاربة النوع االجتماعي. كما 

منحت فر�سة حتليل مقارن يف ما بني البلدان للمو�سوعات الرئي�سية.
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167 -  Arab Network for Gender and Development/@NGED
168 -  Gender Economic Research and Policy Analysis/GERPA
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االأهمية،  بنف�ض  »جربا«  تدريب  من  الباحثون/ات  ا�ستفاد  االآن،  حتى  اإجنازه  مت  مما  وانطالقا 
و�سمحت لهم املبادرة باإن�ساء روابط مهنية يف خمتلف اأنحاء املنطقة ومع اأف�سل اجلامعات والربامج 
يف اأوروبا واأمريكا ال�سمالية، وكذلك التمتع باإ�رساف خرباء اقت�ساديني عرب ودوليني من اأعلى 
وذلك  لالقت�ساد،  نوبل  جائزة  على  اثنني  حائزين  �سمنهم  ومن  االقت�سادية  العلوم  م�ستويات 
االقت�ساد  علماء  اأبرز  االأخرى  هي  �سمت  علمية  جلنة  اإلى  باالإ�سافة  ا�ست�سارية،  جلنة  �سكل  يف 
اإدراك النوع االجتماعي وكيفية التعامل  العرب. و�ساعد التعاون بني الباحثني/ات على حت�سني 
مع البحوث االقت�سادية من هذا املنظور يف خمتلف التخ�س�سات وقام »كوثر« باإر�ساء هذه املبادرة 
يف  خا�سة  املراأة  باأو�ساع  للنهو�ض  االآليات  اأبرز  �سمن  والدرا�سات  البحوث  متوقع  روؤية  وفق 
منطقتنا التي ت�سكوفقرا يف املعطيات والر�سيد املعريف اأوالتقني يف علم االقت�ساد. كما اأن »كوثر« 
يعتقد اعتقادا را�سخا يف اأهمية ت�سخي�ض امل�سائل التي حتتاج معاجلة من منظور النوع االجتماعي 

واأوال يف جمال ال�سيا�سات على ال�سعيد الكلي.
3.1.2. بيت »كوتر« املرجعي لتبادل املعلومات حول النوع الجتماعي )169(

انطلق يف اإجنازه »كوثر« بدعم من �سندوق االأمم املتحدة لل�سكان وبرنامج اخلليج العربي للتنمية 
لـ«كوثر«  املعريف  الر�سيد  فيه جتميع  ويتم  الكرتوين  معريف  )170(. وهوف�ساء  االأوك�سفام  ومنظمة 
بق�سايا  املهتمني  واإتاحته جلميع  عديدة،  حمامل  �سكل  املن�سور ويف  وغري  منها  املن�سور  و�رسكائه 

النوع االجتماعي �سواء كانوا خمت�سني/ات اأوباحثني/ات اأوعاملني/ات يف املجال اأوطلبة. 

املتخ�س�سة  االإلكرتونية  مواقعه  ملختلف  وروابط  بيانات »كوثر«  قواعد  الف�ساء كل  هذا  وي�سم 
الهياكل  من  اأو�رسكائه  »كوثر«  اإنتاج  من  متنوعة  ووثائق  املختلفة  م�ساريعه  اإطار  يف  املنجزة 
واملنظمات ومراكز البحث املحلية واالإقليمية والدولية حول عديد الق�سايا املت�سلة باملراأة والنوع 
وال�سيا�سية  االقت�سادية  والبيئة وامل�ساركة  بالت�رسيعات  العربية يف عالقتهما  االجتماعي واملراهقة 
واالإعالم  الفقر  ومكافحة  االجتماعي  النوع  على  املبني  والعنف  االإجنابية  وال�سحة  وال�سحة، 

وتكنولوجيا املعلومات...

وتتمثل القيمة امل�سافة لهذا الف�ساء االإلكرتوين يف اإتاحته املجال ب�سفة م�ستمرة الأع�ساء ال�سبكة 
العربية للنوع االجتماعي والتنمية »اأجند« وخمتلف ال�رسكاء )موؤ�س�سات وخرباء( لن�رس ر�سيدهم 
والندوات  الور�ض  خمتلف  عمل  واأوراق  والتقارير  والدرا�سات  الوثائق  من  واال�ستفادة  املعريف 
اإطار براجمهم. ويتمثل الهدف طويل املدى يف احلد من الفجوة املعرفية  وامللتقيات املنتظمة يف 
حول اأو�ساع املراأة العربية، خا�سة بالن�سبة اإلى املنظمات الدولية وكذلك خلق ف�ساء معريف عربي 
م�سرتك لال�ستناد اإليه يف و�سع ال�سيا�سات والربامج والتدخالت، وكذلك يف البحث والدرا�سة. 

ويحتوي »بيت تبادل املعلومات حول النوع االجتماعي« عديد االأركان ملركز »كوثر«، من بينها 
ركن خم�س�ض الأخبار اأع�ساء اأجند، وهوم�ساحة تت�سمن اآخر االأخبار املتعلقة بور�ض العمل والتدريب 
اآخر  حول  »كوثر«  م�ستجدات  يعر�ض  اآخر  وركن  »اأجند«  �سبكة  اأع�ساء  ينظمها  التي  والندوات 
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169 - Clearing House www.genderclearinghouse.org
170 - UNFPA, AGFUND, OXFAM
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االأحداث اجلارية �سمن اأن�سطته وبراجمه. كما خ�س�ض هذا الف�ساء ركنا للتعريف باأحدث اإ�سدارات 
العالقة  ذات  املوا�سيع  بع�ض  املجمعة حول  اجليدة  التجارب  وتقا�سم  لتبادل  واآخر  �رسكاء »كوثر« 
مبجاالت عمل »كوثر«. ويتيح »كوثر« لزائري مركزه االإلكرتوين اإمكانية التوا�سل معه من خالل 

م�ساحة لالأ�سئلة املتداولة ت�سمح بو�سع اإجابات لها الحقا اأومن خالل الربيد االإلكرتوين. 

املركز على  االأوك�سفام، عمل  من  وبدعم  اقت�ساديا  املراأة  لتمكني  االقليمي  امل�رسوع  نطاق  ويف 
االنطالق على العمل على حمور النوع االجتماعي وامل�ساركة باإدراج 80 درا�سة حول املو�سوع 
ذات  املوا�سيع  حول  منتقاة  وببليوجرافيا  الفقر  مكافحة  حول  بيانات  وقاعدة  وثائقية  واأفالم 
العالقة ودليل للموؤ�س�سات احلكومية واملنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال مكافحة الفقر. 
وللتمكن من احل�سول على معطيات اأوفر حول املراأة والتمكني االقت�سادي يف البلدان العربية ، 
قرر املركز مع �رسيكيه، برنامج اخلليج العربي للتنمية ومنظمة االأوك�صفام، انتداب نقاط بوؤرية يف 
عدد من البلدان العربية : االأردن وفل�سطني ولبنان وموريتانيا وم�رس واملغرب وال�سودان واليمن 

والعراق والبحرين.
4.1.2. فريق العمل امل�صرتك بني الوكالت املعنية باملراأة الريفية )171(

اأن�سئت الدورة 10 لل�سبكة امل�سرتكة بني الوكاالت املعنية باملراأة وامل�ساواة بني اجلن�سني)172(، ملدة 
�سنة واحدة، جمموعة عمل م�سرتكة بني الوكاالت حول املراأة الريفية. تعمل املجموعة على توفري 
االأهداف  اأجل حتقيق  من  ال�سلة  ذات  املتحدة  االأمم  ومنظمات  لعمليات  اال�سرتاتيجي  التوجيه 
االإمنائية لالألفية يف املناطق الريفية، مع الرتكيز ب�سكل خا�ض على املراأة الريفية. وعملت جمموعة 
االأغذية  وبرنامج  وال�سندوق  والزراعة  االأغذية  منظمة  من  بتن�سيق  الريفية  املراأة  حول  العمل 
العاملي)173(، يف التح�سري للمو�سوع االأويل للجنة و�سع املراأة )174( التي عقدت يف الفرتة بني 29 

فرباير اإلى 9 مار�ض 2012. 

كما حددت جمموعة العمل عددا من نقاط القوة والتكامل بني كل وكالة ع�صومن اأجل الت�صدي 
ال�سحة،  واملعلومات،  والتدريب  التعليم  ومنها:  الريفية  املراأة  تواجه  التي  املختلفة  للتحديات 
احلماية  الغذائي،  االأمن  التحتية،  والبنية  واخلدمات  واالأ�سول،  االإنتاجية،  املوارد  اإلى  الو�سول 
االجتماعية، العمل الالئق، االأ�سواق، تغري املناخ، البيئات امل�سجعة لل�سيا�سات، م�ساركة مت�ساوية 

للمراأة الريفية يف �سنع القرار. 

اأي�سا موؤمتر ريو20+ لالأمم املتحدة ب�ساأن التنمية امل�ستدامة واأهداف  و�سوف يغذي عمل اللجنة 
التنمية امل�ستدامة، وكذلك موؤمتر القمة لالأهداف االإمنائية لالألفية يف عام 2015. كما ي�ساعد على 
ومن  الريف.  ن�ساء  و�سع  االعتبار  يف  ،تاأخذ   2015 بعد  فيما  جديدة  وموؤ�رسات  اأهداف  حتديد 
عدم  ومعاجلة  تناول  من  املتحدة  االأمم  منظومة  متكن  التي  ال�سبل  العملية  هذه  تعزز  اأن  املتوقع 

امل�ساواة بني اجلن�سني والتمييز بني الن�ساء يف املناطق الريفية. 
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171 - Inter-Agency Task Force on Rural Women
172 - Inter-Agency Network on Women and Gender Equality/IANWGE
173 - FAO, IFAD, WFP
174 - Commission on the Status of Women
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3. حتليــــــــــل �لعقبـــــــــــات

الوقوف  اإلى  يهدف  ما  بقدر  املجال  يف  الفاعلة  للمنظمات  تعداد  جمرد  ال�سابق  اعر�ض  يعد  ال 
على مدى فعالية كل االآليات من قوانني و�سيا�سات واإجراءات اأوهياكل بالن�سبة اإلى الهدف املراد 
حتقيقه. وتعترب عملية التحليل يف حد ذاتها معقدة، نظرا لتعقد الق�سية املطروحة �سواء كان ذلك 
االجتماعي  النوع  منظور  اأومن  والعوملة(  بال�سيا�سات  اخلا�ض  اجلزء  )راجع  االقت�ساد  زاوية  من 
التغيري  التنفيذ وحتقيق نوع من  �ساعدت على  التي و�سعت  االآليات  اأن  امِلِِوؤكد  واحلقوقي. ومن 
ودون  حمدودة  االإجنازات  وتبقى  الريفية.  املراأة  اأو�ساع  اإلى  بالن�سبة  خا�سة  متوا�سعا،  ولوكان 

م�ستوى االحتياجات والطموح: 
• بني 	 الفجوة  تقلي�ض  املنطقة يف  العام يف  التوظيف  م�سالح خدمات  ت�سميم  ينجح  مل 

العر�ض والطلب يف �سوق العمل. كما اأن هذه امل�سالح تعاين من نق�ض التمويل ونق�ض 
املوظفني/ات، وعدم كفاية الوثائق املرجعية ومن جتزئة �سبكات املكاتب، زد على ذلك 

النطاق املحدود لل�سيا�سات الفاعلة ل�سوق العمل)175(، 
• اأما عن نظم املعا�سات والتقاعد، فالزالت حتتاج جهودا اإ�سافية يف املنطقة ويف بع�ض 	

القطاع  يف  العاملني  فوائد  حت�سن  رغم  املوظفني/ات  على  فقط  تنطبق  فهي  البلدان. 
اخلا�ض يف بلدان اأخرى، 

• املناطق 	 من  اأكرث  االجتماعي  ال�سمان  نظم  على  تنفق  املنطقة  اأن  �سحيحا  كان  واإذا 
الفئات  بع�ض  اأن  على  زيادة  حمددة  غري  مبنح  تتميز  النفقات  هذه  تزال  ال  االأخرى، 

م�ستبعدة من التمتع بها،
• ويت�سم اأداء برامج امل�ساعدة االجتماعية االأخرى ب�سعف املوارد املالية والب�رسية يف ما 	

يخ�ض التغطية واال�ستهداف،
• ا�سرتاتيجياته ملكافحة 	 الهجرة يف  بداأ يدمج  الذي  العربية  البلدان  قليل من  هناك عدد 

الفقر وحت�سني التنمية الب�رسية...

اأن االهتمام  اإلى  االإ�سارة  للحوار، البد من  به من فر�ض جديدة  اأتي  العربي« وما  وبعد »الربيع 
اأ�سبح مركزا على عدد من امل�سائل وهي : 

• ارتفاع ن�سبة البطالة يف �سفوف ال�سباب واخلريجني/ات،	
• القطاع غري الر�سمي،	
• عدم ا�ستدامة نظم ال�سمان االجتماعي، واأنظمة االأمن غري متوازنة ومكلفة	
• وتتمحور مطالب »الربيع العربي« حول عدد من االن�صغاالت، ميكن ذكر البع�ص منها: 	
• املزيد من ال�سفافية وامل�ساءلة،	
• اأكرث حرية واأقل �سيطرة الدولة : مما يتطلب دورا اأقل/خمتلف من الدولة يف توفري اخلدمات 	

)وهذا يعني على االأرجح دورا اأكرب للمنظمات غري احلكومية اأي القطاع الثالث؟(،
• اإنتاج اأكرث للمعلومات واملعطيات وفتح مزيد من فر�ض احل�سول على هذه البيانات،	
• العمل 	 عن  العاطلني  ذلك  مبا يف  املجتمعي،  احلوار  املعنيني يف  ال�رسكاء  اإدماج جميع 

وال�سباب والعاملني يف القطاع غري الر�سمي،
• تكثيف اجلهود من اأجل مكافحة الفقر واالإ�سعاف، وخ�سو�سا يف املناطق النائية.	
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ويف اخلال�صة، ما ميكن مالحظته هواأن املوؤ�ص�صات ذات ال�صلة، يف حال توفرت، غالبا ما تنفرد 
ومهنية  قطاعية  ثقافة  تكري�ض  اإلى  ت�سعى  وال  التن�سيق  عدم  �سيا�سة  وتتوخى  املجال  يف  بالعمل 
وجمعياتية معينة، اأي تلك التي تهتم بالنتائج التي يتم حتقيقها خلدمة الفئات امل�ستهدفة من ذوي 
املوؤ�س�سات  ين�سب حر�ض هذه  ما  وغالبا  الن�ساء.  االأكرث �سعفا ومن �سمنهم  وبالذات  احلقوق 
اإقليمية  اخلا�ض،  القطاع  اأومن  العام  القطاع  من  اأوغري حكومية،  وطنية، حكومية  كانت  �سواء 

اأودولية على تنفيذ برامج بهدف حتقيق اإجنازات حت�سب لها.

4. �لو�قـــــــع بعقبــــــــاته �مللمـو�ســــــــة 

1.4. الواقــــــــــــــع 

يت�سح من حتليل البيانات املعرو�سة اأعاله واإن كانت حمدودة ومن املعلومات املتوفرة يف الوثائق 
�سيداو...(  القاهرة،  بيجينغ،  باالألفية،  الدولية واالإقليمية اخلا�سة  التقارير  للدول )مثل  الر�سمية 
باأن االأ�سباب العامة للفقر وبطالة الن�ساء والتمييز �سدها يف القطاع العام والقطاع اخلا�ض، ترجع 
اأ�صا�صا اإلى �صعف م�صاركة املراأة يف الن�صاط االقت�صادي و�صعف متكينها باملعنى ال�صامل اإن مل يكن 

انعدامه. وميكن اإرجاعها اإلى ما يلي:

• عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي والتغيريات التي ترتكز على بنية اأبوية اأوبروز التيارات املتطرفة 	
يفاقم من حجم ال�سعوبات والتحديات االقت�سادية، مبا يف ذلك بطالة ال�سباب والن�ساء 
اللواتي ي�سبحن مو�سوع م�ساومة واتهام على اأنهن �سبب البطالة با�ستالئهم منا�سب 
�سغل ، ح�سب راأي �سائع ، من املفرو�ض اأنها من ن�سيب الرجال وال�سباب. وال ي�ستند 
هذا الراأي اإلى قرائن وبراهني، بل ميكن تفنيده بحقيقة حمدودية وجود الن�صاء يف �صوق 
العمل، كما اأن ن�سبتهن ال ت�سمح بتغطية البطالة وحمددة نوعا، الأنه غالبا ما يحدد حيز 

الت�سغيل واملهن اخلا�سة بالن�ساء مهما كان م�ستواهن التعليمي، 
• االآثار امل�ستمرة لالأزمة االقت�سادية من اأ�سباب تاأنيث الفقر، اإ�سافة لعوامل اأخرى منها، 	
• تركيز الن�ساء يف القطاعات غري الر�سمية والريفية مع عدم توفر املوارد املالية،	
• انخفا�ض م�ساركة املراأة يف القطاعات غري الزراعية يف البلدان العربية االأقل منوا بن�سبة 5 % 	

بني 1990 و2004. وكمعدل، بلغت ن�سبة الن�ساء اللواتي يتلقني راتبا يف املنطقة 18.3 % من 
املجموع يف القطاع ال�سناعي واخلدمات يف عام 2004،

• نق�ص يف خطوط االئتمان واملوؤ�ص�صات املالية لتمويل امل�صاريع ال�صغرية واإذا مت ذلك، 	
فبربامج وم�ساريع االئتمان ال�سغرية، التي يتم تنفيذها بدوافع خمتلفة منها تقلي�ض الفقر، 
مفيدة لتلبية االحتياجات االأ�رسية الفورية، ولكنها ال توؤدي اإلى متكني اقت�سادي للمراأة، 

يطور و�سعها باملعنى ال�سامل ،
• التقليدية 	 الوظائف  يف  للمراأة  ال�سغرية  وال�رسكات  وامل�ساريع  االأن�سطة  اأغلب  متركز 

مثل اخلياطة والتطريز وبيع املواد الغذائية، مع قدرة حمدودة على �سلك طرق جديدة 
اأوتو�سيع نطاق الفر�ض املتاحة 

• يوؤدي ما �سبق اإلى الفقر وال�سعف االقت�سادي للمراأة يف تعبئة املوارد النطالقة حقيقية 	
وناجحة لالأن�سطة املخطط لها،
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• حمدودية القدرات التنظيمية و�سعف قدرة املجتمع املدين يف اإدارة امل�ساريع وانخفا�ض 	
ن�سبة امل�ساركة يف الهياكل االجتماعية واملهنية،

• �سعوبة تعبئة املدخرات وزيادة وحت�سني توزيع املوارد 	
• يف 	 دور  للمراأة  يكون  حيث  التنويع،  وعدم  الزراعي  االإنتاج  يف  املحدود  اال�ستثمار 

تعزيز االأمن الغذائي على م�ستوى االأ�رسة اأوعلى االأقل ال يعرتف باأدائها يف امل�ساهمة 
يف االأمن الغذائي على م�ستوى املجتمع والبلد...

زيادة على ما �سلف ذكره من قوا�سم م�سرتكة بني البلدان العربية �سواء كانت معنية بهذه الدرا�سة 
مبا�رسة اأم ال، ميكن التنويه مرة اأخرى باالأو�صاع التي جدت موؤخرا )انطالقا من 2010( يف املنطقة 
والتي من �ساأنها اأن تعقد اأكرث اأو�ساع املراأة وحقوقها وم�ساهمتها يف جميع املجاالت. وال ي�سهل 
ال�سيا�سية  والتغيريات  »الثورات«  انعكا�سات  �ساأن  عديدة يف  ت�ساوؤالت  على  الرد  اليوم  الو�سع 
وامل�ستجدات االقت�سادية، بالنظر اإلى املرحلة االنتقالية والتحديات التي تعي�سها تون�ض وغريها من 

البلدان وما ميكن اأن تفرزه/تعتمده من اأولويات وقيم

2.4.  ُمعا�س ومواقف ذوي احلقوق وذوي الواجبات يف البلدان املعنية بالدرا�صة

1.2.4. تعريف التمكني القت�صادي

يربط عدد من الن�ساء امل�ستجوبات التمكني االقت�سادي اأ�سا�سا باحل�سول على عمل حيث �رسحت 
�سهام، فالحة )والية نابل بتون�ض(، »التمكني لدى املراأة ي�ستوجب العمل. من خالل م�رسوعك 
تفر�ص وجودك. وال ميكن الأحد اأن يفتك منك عملك«. ويف نف�ص االجتاه، قالت، ندى، فالحة 
)والية نابل بتون�ص(: »املراأة تقتطع مع مكانة العالة على الغري عندما ت�صتغل. مبالها ميكن للمراأة 
اأن تفعل ما تريد. فاالأمر يختلف بني ال�سخ�ض الذي له املال وال�سخ�ض الذي لي�ض له املال«. يف 
هذين ال�صاهدتني، يتم اختزال التمكني خا�صة يف ممار�صة الن�صاط املهني وتوفري الدخل وتطوير 

اال�ستقاللية.

كما اأكدت على ذلك الن�ساء امل�ستفيدات بلبنان من خالل التاأكيد على �رسورة »اأن ي�سبح للمراأة 
مدخول ثابت ،ان يكون لها مهنة«. 

ويف نف�ص ال�صدد اأكدت اآمنة الرمياوي- االحتاد العام لنقابات عمال فل�صطني اأن »مفهوم التمكني 
االقت�صادي للمراأة هوخلق فر�ص عمل الئقة متكن املراأة من حياة كرمية وفر�ص العمل من منظورنا 
هواال�ستقالل االقت�سادي للمراأة هوالذي يعزز مكانتها ويطورها اجتماعيا واإن�سانيا وحقوقيا يف 

الكثري من الق�سايا«

والتحكم يف  والو�سول  القرار  و�سنع  باتخاذ  االقت�سادي  التمكني  الن�ساء  من  اآخر  عدد  ويربط 
املوارد حيث اكدت �سيدة من امل�ستفيدات يف االأردن »بالن�سبة اإلى متكني املراأة االقت�سادي، اإنه 
متّكنت واأخذت قراري وا�ستغلت و�سار معي راتب، دخل �سهري اللي اأقدر اأعمل فيه اإ�سي...

اأنا عّمايل بدّر�ض اإبني«
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»التمكني اأال هوي�سمل فر�ض الو�سول للم�سادر اأوملكيات االأرا�سي اأوالقرو�ض اأي اأن يكون 
هناك جمال للمراأة للو�سول اإلى هذه امل�سادر اأوالعمل والتمكني االقت�سادي لي�ض هووجود دخل 
بنهاية ال�سهر فقط واملق�سود لي�ض اأن توظف فقط ولكن اأن ت�سل اإلى �سنع القرار خطوة بخطوة. 

اأن تتحكم يف امل�ساريع التي تقوم باإدارتها« رمي عبو�سي اأ�سالة.

2.2.4. الت�رشيـعــــــــــات 

القانونية من  ال�رسيع على جملة املعوقات والفجوات  التقييم  وقد ك�سفت املقابالت املجراة يف 
ذلك عدم االلتزام بتطبيق القانون. ففي االأردن على �سبيل املثال ذكر )70 %( من امل�ساركات/ين 
من اأ�سحاب امل�سلحة وممثلي اجلهات املعنية بالتمكني االقت�سادي، باأن الظلم الواقع على املراأة 
وحرمانها من الكثري من حقوقها االإن�سانية واالقت�سادية لي�ض ب�سبب القوانني بقدر ما هونتيجة 
لقلة االلتزام بتطبيقه؛ ب�سبب عوامل اجتماعية ثقافية ي�سكل تخطيها التحدي االأكرب التي يواجهه 
تطبيق الت�رسيعات االأردنية؛»...الناحية التطبيقية وثقافة املجتمع هي امل�سكلة...القانون ما بيفرق 
بني رجل وامراأة، املو�سوع ثقايف اأكرث منه قانوين... القانون عنا ما بيمنع املراأة اإنها تتملك، وال 
اإنها تعمل« م�سوؤولة/هيئة ن�سائية؛ »القانون ما يف م�سكلة، امل�سكلة  اإنها ترث، وما بيمنع املراأة 
يف االأفراد« امراأة يف موقع قيادي/قطاع حكومي؛ »اإحنا م�سكلتنا م�ض باأنظمتنا وال بقوانيننا وال 

بد�ستورنا، بل �سخ�سنة االأمور« امراأة يف موقع قيادي/قطاع حكومي. 

ويف هذا ال�سدد توؤكد زهرة، باعثة م�رسوع فالحي مندمج )والية منوبة تون�ض(، اأن: »القوانني 
تتكلم.  وال  ت�رسب  ن�ساء  فهناك  بحقوقها.  تطالب  الن�ساء  كل  لي�ض  الأن  املراأة  كافية حلماية  غري 
واملحيط االجتماعي ال ي�سجع املراأة على املطالبة بحقوقها لذلك الكثري من الن�ساء ال تتجراأ على 
اخلو�ض يف احلياة االقت�سادية. فمثال، يف �سوق االأغنام يبقى عدد الن�ساء قليال، رغم اأنه لي�ض هناك 

مانعا لذلك«.

�سمان  ال   ، منه  ن�ستفيد  ال  ذلك  بعد  لكن   64 ال  الى  اال  منه  ي�ستفيد  ال  االجتماعي،  ال�سمان 
ال�سمان  مندوب  ياأتي  مزمنة.  اأمرا�ض  اأولديه  معاقًا  كان  اإذا  زوجها  ت�سمن  املراأة  �سيخوخة/ 
ويك�سف عن الو�سع اذا كان هذا ال�سيء �سحيحًا، لكن الرجل تلقائيًا ي�سمن زوجته غري العاملة/ 
يعانون من هذا املو�سوع  اأ�سدقاء يل  اأعرف  املراأة مبنح جن�سيتها الأوالدها، هذا اجحاف.  حق 

ب�سبب »االقامة والتوظيف« الن�ساء امل�ستفيدات بلبنان

القوانني  اأما بخ�سو�ض  الدولية  املواثيق  تراعي جدا  القوانني  للعديد من  املقرتحة  الت�رسيعية  »املنظومة 
املطبقة فهي تت�سمن العديد من الثغرات واالإ�سكاليات القانونية واحلقوقية، خا�سة قانون العمل تنظيمه 
بحاجة اإلى جلان تنفيذية ومتابعته ومراقبته الأنه قانون حيوي فالن�سو�ض القانونية وتطبيقها حتتاج اإلى 
كفاءة وموارد مالية وان يكون هناك اإرادة �سيا�سية لتطبيق هذا القانون«. فاطمة املوؤقت �سندوق النفقة 
فل�صطني. ما ميكن مالحظته كذلك هو�صعف اطالع الن�صاء على القوانني املتعلقة باحلياة االقت�صادية 
ففي لبنان مثال 80 % من الن�ساء امل�ستفيدات من الربامج، و100 % من الن�ساء غري امل�ستفيدات، و88 % 
من مقدمات اخلدمة، و100 من ال�سابات ال يعلمن عن القوانني املرعية االإجراء ذات ال�سلة بالتمكني 

االقت�سادي كقوانني العمل وال�سمان االجتماعي... 
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% من   100 % من مقدمات اخلدمة مقابل  الربامج و12  امل�ستفيدات من  الن�ساء  % من   20 اأن  يف حني 
املراأة  بحق  جمحفة  اعتربوها  وقد  بتفا�سيلها،  القوانني  عن  يعلمون  الرجال  اخلدمة  ومقدمي  الرجال 

وتعيق تطورها وو�سولها الى مراكز �سنع القرار

3.2.4.ال�صيا�صات والربامج

الى  فئة  للتمكني االقت�سادي من  الربامج وال�سيا�سات املوجهة  اختلف م�ستوى االطالع وتقييم 
اأخرى ومن بلد الى اآخر وميكن تلخي�صها فيما يلي

الأردن

وممثلي  امل�سلحة  اأ�سحاب  من   )%  100 بن�سبة  )اأي  البحث،  عينة  يف  امل�سرتكات/ين  كـافة  اأكـد 
اأوغري  احلكومية  �سواء  موؤ�س�ساتهن/م،  دور  اأهمية  على  االقت�سادي،  بالتمكني  املعنية  اجلهات 
احلكومية، يف رفع م�صاهمة املراأة يف الن�صاط االقت�صادي وتعزيز متكينها اقت�صاديًا. ومن االآليات 
باأنها  يرون  والتي  املوؤ�س�سات،  تلك  يف  بها  املعمول  التنموية  وامل�ساريع  والربامج  واخلدمات 
�سكلت، و�ست�سكل، فر�سة متاحة واإ�سافة نوعية، يف عملية متكني املراأة اقت�ساديًا، نرد فيما يلي 

بع�ض االأمثلة على ذلك:

اأما املتعطالت عن العمل، والالتي يرتددن على اجلمعية اخلريية طلبًا للم�ساعدة املادية، فاإن جميعهن 
)100 %( على اإطالع مبا تقدمه اجلمعية من برامج وخدمات التدريب املهني، والتثقيف والتوعية، 
لتح�سيل  الربامج واخلدمات،  تلك  االإقرا�سية، ومن مربرات �سعف م�ساركتهن يف  واخلدمات 
وظيفة اأوعمل م�ساريع �سغرية مثل الن�ساء االأخريات يف منطقتهن؛ وكما يظهر يف ال�سكل رقم 
ولكن  بالربامج،  لاللتحاق  وحماوالتهن  ذلك،  يف  ال�سديدة  رغبتها  منهن   )%  50( اأكدت   ،)6(
ال�سديدة ملورد مايل  االأ�رسة  الزوج لذلك، برغم فقره وحاجة  تنعك�ض فب رف�ض  ثقافية  عوامل 
ميكن اأن توفره الزوجة؛ وقالت اإحداهن، ممن يعمل زوجها ب�صكل متقطع، وم�صتواها التعليمي 
اأف�سل منه، وي�رسبها با�ستمرار: »�سجلت على دورة طبخ، حكايل الأ...قال بيقول اإنه اأنا بقدر�ض 
اأن�سق بني اأمور اأوالدي يف البيت واإين اأ�ستغل... ما قدرت اأقنعه...ب�ض هوخل�ض بده ي�سيطر علّي 
باأي �سكل، خايف اإين اأتعلم يل اإ�سي واأتركه يعني، هذا االإ�سي اللي خايف منه!!... اأهلي بيقولوا 

يل اتركي االأوالد وتعايل عي�سي عنا )5 اأطفال(؛ واأنا نقطة �سعفي اأوالدي«، 

وتقول اأخرى: »امل�سكلة يف زوجي، اإنه ما بده اإياين اأ�ستغل، بعرف�ض! غرية وع�سبية... بيهون�ض 
لك!«؛  اأجيب  وين  من  م�ساري،  بتكّلف  الدورة  بيقويل  وكمان  ي�سوفني!  برة  من  الهواء  عليه 
واحتكاك  العظام  به�سا�سة  واالإ�سابة  ب�سبب ظروف �سحية  منهن   )%  30( ت�ستطيع  ال  يف حني 
بالفقرات، وال�سغط؛» حاولت اأ�ستغل، اأجيب خ�رسة وملوخية من ال�سوق اللي جنبنا، �سارت 
وتنتظر  حاليًا  مت�سع  يوجد  ال  باأنه   )%  20( اأكدت  كما  اأقوم«،  قادرة  م�ض  واأنا  الدار  يف  تذبل 
فر�ستها يف الدورات التدريبية القادمة » اأنا بدي اأتعلم خياطة، امل�سكلة بدي اآخذ دورة واأتعلم، 
�سار يل اأدي�ض مقدمة اإلهم!!« وقلة فر�ض التدريب ب�سبب وجود �سغطًا متزايداً على طلب الربامج 

املقدمة، املالية وغري املالية، يف مقابل حمدودية اإمكانات كثري من موؤ�س�سات جمتمع حملي.
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والتثقيف  التوعية  دورات  املهني،  التدريب  دورات  عن  منهم   )%  100( يعلم  الرجال،  فئة  اأما 
موؤ�س�سات  اأي�سًا عن  اأواأخته؛ ويعلمون  منها زوجته  ا�ستفادت  التي  تلك  االإقرا�سية،  واخلدمات 
اإقرا�سية خا�سة، ت�ستهدف الن�ساء؛ يف حني مل ي�سارك/ ي�سمع ال�سباب اجلامعي من اجلن�سني، عن 

برامج وخدمات تهدف اإلى التمكني االقت�سادي للمراأة، اأي املعرفة بن�سبة )0 %(.

لبنــــــــــــان

والذكور،  االناث  من  اخلدمات،  مقدمي  والذكور،  االناث  ال�سباب  امل�ستجوبني  من   %  100
الرجال و80 % من ال�سيدات غري امل�ستفيدات من برامج اإ�سافة الى 40 % من ن�ساء م�ستفيدات، 
الدورات  للعديد من هذه  املهني، هذا وقد ذكروا  بالتدريب  تعنى  برامج  اأو�سمعوا عن  �ساركوا 
كالتزيني الن�سائي، املاكياج، الكمبيوتر، اللغات، التدريب احلريف، حمواالأمية،... تاأتي يف الدرجة 
الثانية برامج القرو�ض ال�سغرية التي تنفذها جمعيات متخ�س�سة يف هذا املجال بن�سبة 40 % من 
ال�سيدات امل�ستفيدات، و100 % من مقدمي اخلدمات من كال اجلن�سني. واأخرياً تاأتي ن�سبة 20 % 

من ال�سيدات امل�ستفيدات من برامج ثقافية تعنى بتاأ�سي�ض االعمال ال�سغرية واإدارتها. 

امللفت لالنتباه، هونوعية التدريبات التي تتلقاها ال�سيدات، فغالبيتها ال تتعدى كونها تدريبات 
فيها عائلتها  اأوقات معينة تكون  اأويف  املنزل  اإما يف  العمل  لها  تتيح  اأوحرفية  فنية  على مهارات 
بالنتيجة  والعائلة الأنه  املنزل  اأوقات  الفا�سل بني  )الوقت  ال�سيدة يف  فيكون عمل  املنزل  خارج 
عامل م�ساعد ولي�ض االأ�سا�ض( على حد قول اإحداهن. هل هذا ب�سبب املعيقات االجتماعية التي 
)ال�سيدة ما زالت مو�سوعة يف قوالب معينة، وباإطار وظائف معينة،  باأن  اإحداهن  عربت عنها 
باملح�سلة،  ذلك(؟؟  على  تتعود  مل  الأنها  املواقع  هذه  تكون يف  اأن  ترغب  ال  ال�سيدة  الأن  ممكن 
�سيا�سيًا  املراأة  م�ساركة  اأثر كبري على  اأواالجنابية  الرعائية  االجتماعية  االأدوار  املراأة يف  فاإن حل�رس 

واقت�ساديًا وعلى م�ستوى اتخاذ القرار. 

فل�صطيـــــــــــن

للتمكني  املوجهة  وال�سيا�سات  الربامج  على  امل�ستجوبة  الفئات  خمتلف  اطالع  م�ستوى  اختلف 
للن�ساء   % و90  اخلدمات  ملزودي  بالن�سبة   %  100 حدود  الن�سبة  هذه  تبلغ  حيث  االقت�سادي 

امل�ستفيدات، 70 % للرجال و40 % بالن�سبة للن�ساء غري امل�ستفيدات وال�سباب وال�سابات.

»نعلم القليل عن ال�صيا�صات ولكن من خالل روؤيتنا للم�صاريع التي تنفذ ميكن االإجابة بنعم اأوال 
ح�سب احلالة ولكنها تبقى حاالت فردية. )اأمثلة اإعطاء منح للبدء مب�ساريع للن�ساء مدرو�سة وتوفري 
الدعم الالزم من متابعة وتدريب« ولكن جهد املراأة نف�سها يبقى يحتم جناحها يف احل�سول على 
ال�سوق  اإلى  للبدء مب�ساريعها والو�سول  املراأة تعاين من عوائق مادية  موارد وحتكمها بها. فتبقى 
وتغري البنية التحتية واملعدات الالزمة. كما اأن العديد من امل�ساريع ت�رسف ماليني الدوالرات دون 
اإحداث اب�سط التغيريات. فال تتنا�سب امل�ساريع مع احتياجات القرى اأوالن�ساء« �سباب و�سابات 

عاملني وعاطلني عن العمل من املدن واالأرياف
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قبل  من  ت�سع  ذكورية  �سيا�سات  هي  ال�سلطة  يف  اأواالجتماعية  االقت�سادية  لل�سيا�سات  »بالن�سبة 
الرجال واإذا رجعنا للم�ساريع فتكون ال تخدم الن�ساء ب�سكل مبا�رس وذلك الأن الرجال قد و�سعوا 
تلك ال�سيا�سات ولكن يوجد لدينا قوانني تعطي احلق للمراأة مبمار�سة عملها دون متيز ولكن ال 
يوجد تنفيذ وا�سح لهذه القوانني فنحن بحاجه اإلى تنفيذها لتكون حرة وخا�سة اأن بع�ض الن�ساء 
اأ�سال من تنفيذ  التي حتدثنا عنها �سابقًا فق�سية اخلوف حتد  للثقافة  ال تقوم بتقدمي �سكاوي نظراً 
القوانني باالإ�سافة اإلى ال�سيا�سات االأخرى التي اتخذها جمل�ض الوزراء هوتخ�سي�ض موازنة للنوع 
االجتماعي وهذه موازنة ح�سا�سة موجود قرار بهذا املو�سوع باالإ�سافة اإلى وجود دعم من �سيادة 
الرئي�ض ورئي�ض الوزراء بدعم الن�ساء ويكمن ذلك بخطاباتهم بدعم املراأة وحرية املراأة وعملها يف 
املجاالت االقت�سادية وال�سيا�سية واالجتماعية وهناك ما يتعلق بالت�رسيعات فهناك جلان قد انبثقت 
للن�ساء ك�سيا�سة لالهتمام بهذا العمل وكذلك �سعي الوزارة اإلى ت�سغيل العاطالت عن العمل واحلد 
من فقر الن�ساء ونحن نن�سق كوزارة امراأة مع اجلهات املعنية وتدعوا وزارت اأخرى كوزارة العمل 

للبحث يف هذه ال�سيا�سات« اأمني عا�سي وزارة �سوؤون املراأة

4.2.4. الآليـــــــــــات

اأغلب امل�ستجوبني يف خمتلف البلدان لي�ض لديهم االطالع الكايف على االليات اخلا�سة بالتمكني 
االقت�سادي للمراأة باالإ�سافة الى تقييم نوعا ما �سلبي جلهود االليات الوطنية يف هذا املجال

الأردن

ويف نطاق العينة املبحوثة من جمموعات الرتكيز، جند اأن امل�ساركات/ين من فئة امل�ستفيدات من 
برامج التدريب املهني واالإقرا�ض، وامل�ستفيدات من برنامج التدريب املهني، وفئات املتعطالت 
عن العمل، والرجال من بيئة ن�ساء م�ستفيدات، وكذلك ال�سباب اجلامعي من اجلن�سني، ال معرفة 
لديهن/م، )اأي بن�سبة 100 %( ب�ساأن اجلهات املعنية بتمكني املراأة اقت�ساديًا، ناهيك عن ال�سيا�سات 
معرفة  م�ستوى  اأن  جند  ثانية  ومرة  اقت�ساديًا؛  املراأة  متكني  يف  واملوؤثرة  املتعلقة  الوطنية  واالآليات 
ال�سباب اجلامعي، مل يختلف كثرياً عن هوؤالء الن�ساء! وت�ساوى يف ذلك كل من الذكور اأواالإناث، 
فلم يكن للم�ستوى التعليمي وال اجلن�ض تاأثري يف ذلك؛ واإن تكرر من الفئات يف جمموعات الرتكيز 

االإ�سارة اإلى وزارة التنمية االجتماعية كجهة توفر املعونة الوطنية.

لبنــــــــــــان

ال�سيدات من امل�ستفيدات وغري امل�ستفيدات من برامج التمكني االقت�سادي ، اإ�سافة الى ال�سباب 
% ال علم لهم ب�سيا�سات اواآليات من قبل الدولة تعنى بالتمكني   100 من كال اجلن�سني، وبن�سبة 
االقت�سادي للمراأة، بل يعلمون عن جمعيات اأهلية تنفذ برامج متخ�س�سة بهذا الغر�ض. اأما 50 % 
من الرجال و50 % من مقدمي اخلدمات الرجال قالوا اأن ال وجود ل�سيا�سات )فال �سيا�سات للدولة 
ت�سمل  العامة  ال�سيا�سات  ان  اعتربوا  الرجال  % من جمموعة   50 املراأة (. مقابل  ي�سجع  �سيء  وال 
جميع النا�ض )فالقرارات ت�سدر وتعمم على اجلميع دون متييز على ا�سا�ض اجلن�ض، لكن يعود االأمر 
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للمجتمع وكيف ي�ستغل هذه القرارات.( هذا اإ�سافة اإلى 100 % من االناث من جمموعة مقدمي 
اعتربنها  والتي  االجتماعية،  ال�سوؤون  لوزارة  التابعة  االمنائية  اخلدمات  ملراكز  ذكرن  اخلدمات 
اإحدى �سيا�سات الدولة غري الكافية يف هذا االطار، حيث ان )لي�ض هناك �سيا�سة موحدة ت�رسي 

على كل تلك املراكز بهذا املو�سوع(. 

تــــــــــــون�س

عرب عدد من امل�ستجوبات عن قلة الر�سا جتاه اأداء املوؤ�س�سات احلكومية املعنية بالتمكني االقت�سادي 
عموما، وامل�ستهدفة املراأة الريفية ب�سكل خا�ض. وتقول منرية، حرفية )والية زغوان(: »مل اأ�سمع 
يف  للن�ساء  قدمته  وما  الريفية  املراأة  جمال  يف  دورها  عن  اأت�ساءل  التلفاز.  يف  اإال  املراأة  وزارة  عن 

الريف«.

وعربت بع�ض امل�ستجوبات عن قلة ر�ساها عن تدخل املوؤ�س�سات التنموية وعن اأدائها يف مرافقة 
باعثات امل�ساريع. فمثال �ساحلة، حرفية )والية جندوبة(، قالت: »عرف عدد من امل�ساريع الف�سل 
فقد  الكافية.  املتابعة  ت�سمن  ال  اجلمعيات  اأن  كما  للم�ستفيدين.  ال�سائب  غري  االختيار  نتيجة 
الفنية.  املتابعة  األقى  بعثته، ولكن مل  الذي كنت قد  النحل  تربية  واجهت �سعوبات يف م�رسوع 
فالكثري من االأموال هدرت نتيجة االختيارات غري ال�سائبة، مثلما ح�سل لنا مع االأغنام التي مل 
تكن من �ساللة جيدة«. ويف نف�ض االجتاه، �رسحت ندى، فالحة )والية نابل(: »واجهت العديد 
من ال�سعوبات يف غرا�سة الزيتون. وا�سطررت اإلى التعاقد مع مهند�ض فالحي ملتابعة م�رسوعي، 

نظرا لقلة املر�سدين الفالحني مبنطقتي. فاأنا مل األقى الدعم الفني من اإدراة الفالحة«.

5.2.4.املعوقــــــــــات

للمراأة  التمكني االقت�سادي  اأمام  املعوقات  اأهم  االأربعة  البلدان  امل�ستجوبني/ات يف  عدد خمتلف 
معوقات  اجتماعية،  ثقافية  معوقات  وهي  رئي�سية  جماالت  اأربعة  يف  اختزالها  باالإمكان  والتي 

قانونية، معوقات �سيا�سية واأخرى اقت�سادية. ون�سوق يف ما يلي بع�سا من االجابات: 

الأردن

املعيقــــــــات ال�صيــــــا�صيــــة:

• قلة تطبيق ال�سيا�سات واالآليات املتعلقة بالتمكني االقت�سادي للمراأة، وتفعيلها يف واقع 	
املراأة االأردنية، » يف اإرادة �سيا�سية...وعلى م�ستوى الروؤية وال�سيا�سات العليا واخلطط، 

لكن ملن ننزل �سوي يف م�سكلة بالتطبيق« امراأة يف موقع قيادي/قطاع حكومي

• التمكني 	 على  بينعك�ض  ال�سيا�سي  التمكني   « للمراأة  ال�سيا�سية  امل�ساركة  �سعف 
ب�سناعة  ت�سارك  املراأة  اأف�سل...الزم  اقت�سادي  نقدر نحقق متكني  االقت�سادي، م�سان 
القرار االقت�سادي وال�سيا�سات ب�سكل اأف�سل..« امراأة يف موقع قيادي/قطاع حكومي. 
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كما مل ينجح الرجل يف فهم احتياجات املراأة واأولوياتها، عندما احتكر مواقع �سنع 
بينفذ  اللي  واملدير  وامل�رسوع  الربامج  مدير  يكون  »ملّن  ق�ساياها؛  التي مت�ض  القرارات 
قيادي/قطاع  موقع  يف  امراأة  اجلدية«  املراأة  احتياجات  يعرفوا  رح  ما  رجال،  كلهم 

حكومي

املعيقــــــــات القــــــــانونيــــــة:

• افتقار الت�رشيعات اإلى اآليات املتابعة وامل�صاءلة الفاعلة »...عنا قوانني جممدة، من عند الد�ستور 	
ونازل، هي يف �سالح املراأة ولكنها جممدة، هاي القوانني ال تنفذ...هذا احلكي بينعك�ض 

على امل�ساريع كمان« م�سوؤولة/موؤ�س�سة متويل واإقرا�ض

• ب�سكل 	 متنع  قانونية  مادة  توجد  العمل، حيث ال  قانون  منها يف  الت�رشيعات:  ثغرات يف 
وا�سح و�رسيح التمييز بني املراأة والرجل يف العمل؛ ونظام اخلدمة املدنية؛

املعيقـــــات الجتمــــــاعية الثقـــافيــــــــة: 

�سكلت ح�سب امل�ساركني/ات يف الدرا�سة اأبرز املعيقات يف عملية متكني املراأة اقت�ساديًا، ذلك اأن 
املجتمع وثقافته الذكورية وقانون عاداته وتقاليده، غري البّناءة، يف كثري من املواقف واملمار�سات، 
ما زالت را�سخة يف الذهنيات والعقليات ب�سكل يعيق متكني املراأة. ويتفاوت تاأثري هذه الثقافة من 

بيئة/اأ�رسة اإلى اأخرى؛ ومن االأمثلة :

• ت�سكل العوامل الثقافية التحدي االأكرب التي يواجهه تطبيق الت�رسيعات االأردنية؛ »...	
وامراأة،  بيفرق بني رجل  ما  امل�سكلة...القانون  املجتمع هي  وثقافة  التطبيقية  الناحية 
اإنها  تتملك، وال  اإنها  املراأة  بيمنع  ما  عنا  القانون  قانوين...  منه  اأكرث  ثقايف  املو�سوع 

ترث، وما بيمنع املراأة اإنها تعمل« م�سوؤولة/هيئة ن�سائية
• » ثقافة العيب ونظرة املجتمع لعمل املراأة يف بع�ض القطاعات« م�سوؤولة/هيئة ن�سائية	
• املراأة 	 باأن عامل  الرجال وباإ�رسار،  امل�ساركني يف جمموعة  الرا�سخ لدى معظم  االعتقاد 

منح�رسا فقط داخل البيت كما �رسح بذلك اأحدهم »املرة اإلها احرتامها واإلها حقوقها 
يعني  اآخر »  اإ�سي«، وقال  تعمل  ما  بالبيت بدون  واأخليها  اأدللها  قادر،  لواأنا  بالبيت، 
مواكن  عندها  بيتها؟!  يف  ت�ستغل  اإنها  اأمنعها  بيتها،  يف  بت�ستغل  مثاًل  زوجتي  بتكون 
خالل  من  لنا  ويتبني  زوجها«.  ت�ساعد  بر�سه  ع�سان  بيتها  يف  بت�ستغل  كذا،  وعندها 
الت�رسيح االأخري اأن قبول الرجل باأن تعمل زوجته م�رسوط بالعمل داخل املنزل وعملها 
خارجه مرفو�ض، واأن يكون ذلك بهدف م�ساعدته، وهوما يعد تق�سيما متوارثا للعمل 

على اأ�سا�ض النوع االجتماعي.
• ال�سورة النمطية عن املراأة يف الثقافة ال�سائدة باأنها �سعيفة وال ت�ستطيع ال�سيطرة واأخذ 	

القرارات، وهوما يربز من خالل �سهادة م�سوؤولة يف موؤ�س�سة متويل واإقرا�ض » حتى 
لومتتلك با�سمها ما بتتحكم فيه الأنها امراأة، التحكم يا باإيد زوجها، يا ابنها، يا اأخوها 
املراأة  امتالك  بيعيق  قرار...واللي  اتخاذ  ت�ستطيع  املراأة ال  اإنه  بيعتربوا  اأبوها... الأنه  يا 
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مل�رسوع، اأكرث اإ�سي هي حرية احلركة، خا�سة يف املحافظات، الأنه املجتمعات ال�سغرية 
وهذا  تاين...،  واحد  معها  يكون  والزم  تتحرك،  تظل  املراأة  اإنه  مرغوب  م�ض  هاي 
ب�سبب الثقافة االجتماعية واخلوف من رد الفعل، ع�سان هيك عنا ن�ض املجتمع زي 

امل�سلول«.

لبنــــــــــــان

اآراء امل�ستجوبني/ات حول ال�سعوبات التي تعرت�ض متكني املراأة من معي�سهم ومن واقع  انبثقت 
املمار�سة اليومية يف حميطهم وق�سموها. اإلى اأربعة م�ستويات، هي: امل�ستوى االجتماعي، امل�ستوى 

االقت�سادي، امل�ستوى القانوين وامل�ستوى ال�سيا�سي/االأمني. 

امل�صتـــــــوى الجتمــــــــــــاعي: 

بالن�صبة اإلى الن�صاء: االأهل واالإخوة يتدخلون، يرف�صون اأن تعمل املراأة / ظروف املنزل - الزوج 
ومدى �سماحه للمراأة باخلروج الى �سوق العمل/ الق�سم االأكرب من ال�سيدات لي�ض لديهن بعد نظر 
اقت�سادي./ ما زالت ال�سيدة مو�سوعة يف قوالب معينة، وباإطار وظائف معينة / التعب اجل�سدي 
العاملة خارج  املراأة   / اإ�سايف  عبئًا  فنجد  البيت  الى  نعود  العمل،  النف�سي يف  واجلهد  والنف�سي 

املنزل، تعمل 4-3 وظائف ولي�ض وظيفة واحدة. تعمل من ال6 �سباحًا حتى 9 لياًل

بالن�صبة اإلى الرجال: طغيان ال�سفة الذكورية على املجتمع اللبناين، فيقف الرجل بوجهها. اأما القوانني 
فال تواجه املراأة/ بع�ض الوظائف تتطلب قوة ج�سدية، واأخرى تتطلب وجود خارج املنزل، ولي�ض 
كل الرجال يوافقون على ذلك، هذا يحد من تطور و�سع املراأة املادي واملهني../ اأمومة املراأة ال 
ميكن اأن يعو�صها اأحد، وبالتايل اأن هذا املو�صوع يقف عائقًا، / ا�صتغالل املجتمع لو�صع املراأة، فال 
يوجد حماية، / املراأة الريفية تعاين من التقاليد ال�سائدة يف االأرياف، التي متنعها من ممار�سة العديد 
من املهن خارج املنطقة املوجودة فيها/ عدم اإدراكها لو�سعها املدين، قلة الوعي. / طغيان التقاليد 

على القوانني. من االنتخابات والرت�سح البلدية واالختيارية و�سواًل الى العمل خارج القرية. 

بالن�صبة اإلى مقدمي اخلدمات-اإناث: عدم قدرة املراأة على العمل خارج املنزل ب�سبب االعباء املنزلية 
والعائلية/ بع�ض ال�سيدات يخ�سعن للتدريب، وينفذن امل�رسوع دون علم االهل اأوالزوج

بالن�صبة اإلى مقدمي اخلدمات- ذكور: ال يوجد
�صباب- اإناث: بع�ض القرى من العيب اأن تعمل الفتاة، اأم يف املدينة فهذا عادي/ هناك فرق بني 

املراأة يف الريف واملدينة، املراأة يف الريف منغلقني اأكرث االأولوية لعمل املنزل
�صباب- ذكور: ال ثقة باملراأة، من قبل الدولة وال�سعب/ عدم قدرتها على ت�سديد اال�ستحقاقات 
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امل�صتـــــــوى القت�صـــــــادي: 

بالن�صبة اإلى الن�صاء: القرو�س: بحاجة ل�سمان راتب اأواأي �سيء /قر�ض املوؤ�س�سة ال يكفي ، ممكن اأن 
ندخر منه لكن لي�ض لكي نطور عملنا / العمل اخلا�ض للمراأة متعب كثرياً/ الوظيفة ممكن اأن تكون 
راتب اأقل لكن هناك امان اقت�سادي و�سمان عك�ض العمل اخلا�ض /العمل خارج املنزل ي�سكل 
عبئًا اإ�سافيًا على املراأة/ ال�سعوبات املادية/ الو�سع االقت�سادي ال�ساغط، العجلة االقت�سادية بطيئة 
جداً- حركة البيع وال�رساء/ املراأة املنتجة اأكرث من زوجها ي�صبح يتكل عليها اأكرث بدل اأن يجتهد. 

بالن�صبة اإلى الرجال: ال يوجد
بالن�صبة اإلى مقدمي اخلدمات-اإناث : عمل املراأة هوم�ساعد، اأما راتب الرجل هواالأ�سا�ض/ 

بالن�صبة اإلى مقدمي اخلدمات- ذكور: ال يوجد
�صباب- اإناث: ال يوجد
�صباب- ذكور: ال يوجد

امل�صتــــــوى القــــــانـــــــوين: 

كل  اأ�سا�سًا  االوالد.  وال  للرجل  وال  للمراأة  ال  لي�ست يف ح�ساباتنا،  القوانني  الن�صاء:  اإلى  بالن�صبة 
اأوالدنا اأ�سبحوا يف اخلارج
بالن�صبة اإلى الرجال: ال يوجد

بالن�صبة اإلى مقدمي اخلدمات-اإناث: القوانني املجحفة بحق املراأة 
بالن�صبة اإلى مقدمي خدمات- ذكور: القوانني املجحفة

�صباب- اإناث: لي�ض لها حقوق
�صباب- ذكور: ال يوجد

امل�صتوى ال�صيا�صي/ الأمني: 
بالن�صبة اإلى الن�صاء: ال يوجد

بالن�صبة اإلى الرجال : االرادة ال�سيا�سية تلعب دوراً رئي�سيًا يف تطوير و�سع املراأة، حتى الكوتا الن�سائية 
مل تقر/ الو�سع االأمني غري امل�ستقر

بالن�صبة اإلى مقدمي اخلدمات-اإناث: ال يوجد
بالن�صبة اإلى مقدمي اخلدمات- ذكور: ال �سيا�سة اقت�سادية ال للمراأة وال للرجل

�صباب- اإناث: ال يوجد
�صباب- ذكور: االرادة ال�سيا�سية هي التي متنع املراأة من الو�سول الى املراكز القيادية، واإال كانت 

و�سلت الى اعلى املراكز
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تـــــــــــــونـ�س

البطالــــــــــــــــة

حتد البطالة لدى ال�صباب من اجلن�صني من اإمكانية تطوير اال�صتقاللية، وهوما ميكن اأن يعرقل املرور 
متعبة جدا  »اأنا  منوبة(:  )والية  العمل  �سابرين، عاطلة عن  ت�رسح  فمثال،  الكهولة.  اإلى مرحلة 
ب�سبب البطالة. يل �سعور باأن ما بذلته من جهد يف اجلامعة مل تكن له فائدة«. وتوؤكد وفاء، عاطلة 

عن العمل )والية منوبة(، : »بدون عمل اأح�ض بالعجز. اأنا غري مرتاحة الأن عائلتي تنفق عليا«.

واأرجع بع�ض امل�ستجوبني من اجلن�سني ال�سعوبات املواجهة من قبل الن�ساء يف االندماج االقت�سادي 
اإلى عوامل اجتماعية وثقافية باالأ�سا�ض، مثل رف�ض العائلة تنقل املراأة للعمل بجهة اأخرى. فالرقابة 
مقارنة  االقت�سادي  االندماج  تقل�ض من حظوظهن يف  الفتيات  على  اأحيانا  متار�ض  التي  االأ�رسية 
بالفتيان الذين يتمتعون غالبا با�ستقاللية اأكرب يف اتخاذ القرار يف ما يتعلق بحياتهم املهنية. ويف 
هذا ال�سدد، تقول رفيقة، عاطلة عن العمل )والية منوبة(: »اأنا متح�سلة على اإجازة تطبيقية يف 
الت�سميم. وا اأرغب يف العمل الأنني مل اأتعود على البقاء يف البيت. وقد وجدت عرو�ض �سغل يف 
مناطق غري قريبة من مقر �سكني، ولكن اأبي يرف�ساب�سفة قطعية فكرة اأن اأعمل خارج منطقتي. 
وهويعطيني م�رسويف مقابل اأن ال اأعمل يف منطقة بعيدة. واأنا اإذا قبلت ذلك فاأنه لي�ض خيار حر«. 
وتوؤكد هذه ال�سهادة ا�ستمرار الهيمنة الذكورية والثقافة االأبوية يف حتديد م�رسوع احلياة لدى عدد 

من الفتيات.

التمييـــز بني مهن »ن�صــــائية« ومهن »رجـــــــالية«

عربت بع�ض امل�ستجوبات عن ال�سعوبات التي تعرت�ض املراأة يف االندماج يف قطاعات تعد تقليديا 
رجالية، مثل الهند�سة نتيجة رف�ض االأعراف ح�سورها يف احلظائر والعمل بالليل والتنقل. ويف 
هذا االإطار تقول �سمية، عاطلة عن العمل، نا�سطة بجمعية تالة للت�سامن )والية الق�رسين(: »تتمتع 
املراأة بطاقات كبرية، وهي قادرة على اإثبات جدارتها. ولكن هناك عراقيل كثرية حتد من ذلك. 
فب�سبب اخت�سا�سي يف الهند�سة، اأواجه �سعوبات كبرية يف احل�سول على عمل الأن اخت�سا�سي 
يعد رجايل. ويف العديد من املرات، يرف�ض طلبي يف الت�سغيل الأنني امراأة مهند�سة يعتقد اأنها غري 

قادرة على التواجد يف امليدان ويف ت�سيري فرق عمال رجالية«.

التفــــاوت فــــي الأجــــور بـني اجلن�صيـــن

القطاع الفالحي، توا�سل  النا�سطات يف  برز من خالل ت�رسيحات بع�ض امل�ستجوبات، خا�سة 
التمييز يف االأجور بني املراأة والرجل. فح�سب منرية، حرفية، )والية زغوان(: »يتقا�سى الرجل 
يف القطاع الفالحي بني 10 و12 دينارا يف اليوم يف حني ال يتجاوز اأجر املراأة 7 دنانري، بالرغم من 

اأننا نبذل نف�ض اجلهد. واأنا لدي اإح�سا�ض بالظلم جتاه هذه الو�سعية«.
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اأما حفيظة، عاملة فالحية قارة )والية نابل(، فقد �رسحت: »قبل الثورة وقبل االنطالق يف تر�سيم 
العمال يف املوؤ�س�سة الفالحية العمومية التي اأ�ستغل بها، كنت اأتقا�سى 140 دينارا �سهريا يف حني 
يتقا�سى الرجل 250 دينار. لقد كنا يف ال�سابق نعمل يف ظروف قا�سية ال نتمتع باملنح وال نتقا�سى 
والن�ساء  الرجال  واأ�سبح  قليال.  الظروف  فقد حت�سنت  اليوم،  اأما  واالأعياد.  العطل  اأيام  اأجرا يف 

يتقا�سون نف�ض االأجر«.

التجـــــاوزات فـــــي القطــاع اخلــــا�س

اإليها  يتعر�ض  التي  التجاوزات  على  العمل  لهن  �سبق  والالتي  العاطالت  امل�ستجوبات  اأكدت 
العاملون يف القطاع اخلا�ض يف ما يتعلق بالظروف املهنية، و�ساعات العمل، واالأجر... وهوما 
حماية  ق�سد  العمل  املوؤجرين/اأرباب  مراقبة  يف  بال�رسامة  يطالب  امل�ستجوبات  من  عدد  جعل 
حقوق العمال، خا�سة يف بداية جتربتهم املهنية. ويف هذا ال�سدد، تقول وفاء، عاطلة عن العمل 
)والية منوبة(: »لقد قا�سيت االأمرين طيلة �سنة يف مكتب حما�سبة. يف البداية، كنت اأختل�ض �رس 

املهنة مل يكن هناك اأي تاأطري. 

الزيادة يف  البذل دون  مبزيد  دائما  يطالبني  الذي كان  املكتب  ا�ستغالل �ساحب  اإلى  وتعر�ست 
اأطالب  واأنا  العمل.  هذا  مغادرة  قررت  لذلك،  اليومية.  م�ساريفي  يغطي  يكن  مل  الذي  االأجر 
موؤ�س�سات الدولة مبراقبة اأرباب العمل. فاحلقوق االقت�سادية ال تعني فقط العمل، واإمنا اأي�سا مراقبة 
كيفية تعامل اأرباب العمل مع االأجراء. واأنا اأطالب من متفقدي ال�سغل بالتحاور مع العمال يف 

زياراتهم التفقدية دون ح�سور �ساحب العمل«. 

فل�صطيـــــــــــــــن

انق�سمت اإجابات امل�ستجوبني اإلى ثالثة اجتاهات رئي�سية. ومت ذكر املعوقات االجتماعية والثقافية 
املرتبطة  واملعوقات  العمل(  �سوق  عن  )البعد  اجلغرافية  املعوقات  بالت�ساوي  تليها   ،%  50 بن�سبة 

ب�سعف الربامج واخلدمات املقدمة بن�سبة 25 % لكليهما.

اخلا�ص  حل�صابهن  اأوالعمل  العمل  �صوق  يف  الفتيات  انخراط  من  والتقاليد  لعادات  »وحتد 
الدرا�سي  التخ�س�ض  نوع  بكاملها يف  االأ�رسة  تدخل  من  الريفيات  الفتيات  وتعاين  اأواال�ستثمار. 
اأن غريها من  اعتبار  املحبذة كالتعليم وال�سحة، على  اإن كان خمالفا ملهن »الفتيات«  وباالأخ�ض 
املهن يتطلب انخراطا اأكرب يف املجتمع. وتقوم العديد من امل�ساريع التي ت�ستهدف الريف تاأطريهن 

يف �سناعة املنتجات الريفية مع اأنهن متعلمات. 

توفر  لعدم  نظرا  �سكنهن  عن حمل  اجلغرايف  وبعدها  املدن  العمل يف  اأماكن  متركز  اإلى  باالإ�سافة 
املوا�سالت. وال تختلف هذه امل�ساكل عن تلك التي تعاين منها الن�ساء اللواتي يعملن حل�سابهن 
برامج  تكاد  واإذ  القرية.  الر�سمي خارج حميط  ال�سوق  اإلى  الو�سول  اإلى جانب �سعوبة  اخلا�ض 
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التدريب املهني تقت�رس على املدن، فاإن ذلك ي�سكل عائقا اإ�سافيا عالوة على تكرار املواد واملوا�سيع 
و�سعف جودتها وافتقارها اإلى مقاربات ابتكارية. كما اأن التدريب يف مرحلة اجلامعة يكون يف 
يف  وال�سبان  للفتيات  اجلامعات  م�ساعدة  وعدم  القرى  يف  التدريب  فر�سة  انعدام  بحكم  املدن 
للتخرج يف عدد  �رسطا  التدريب  يعد  ولئن  التدريب.  لفر�ض  موؤ�س�سات و�رسكات  مع  الت�سبيك 
حم�سور من التخ�س�سات، فاإن الطالب اإناثا وذكورا ي�سطرون اإلى اإيجاد فر�ض للتدريب باأنف�سهم. 
ومتت االإ�سارة اأن املجتمع الريفي يف فل�سطني اأ�سبح اأكرث انفتاحا لتعليم الفتيات وعملهن ح�سب 

نظر امل�ساركني« �سباب و�سابات عاطلني عن العمل.

ال�سغط االجتماعي، �سعوبة املوا�سالت و�سعف اخلدمات يف  ال�سوق يف االأرياف،  »حمدودية 
املناطق الريفية« م�ستفيدات من م�ساريع اقرا�ض
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الت�سريعات وال�سيا�سات 
والآليات ال�طنية امل�ؤثرة

على التمكني القت�سادي للمراأة
الأردن ولبنان وفل�سطني وت�ن�س

�جلـــــــــزء �لثــــــــــالث

�لت�سخيـــــــ�س



�جلزء �لثالث: �لت�سخيـــــــ�س

وااللتزامات  االإجنازات  اأعاله،  املذكورة  الوطنية  املبادرات  تقييم  والثاين  االأول  اجلزئيني  يف  مت 
والعام  اخلا�ض  املجالني  يف  اجلن�سني  بني  وامل�ساواة  املراأة  بو�سع  املتعلقة  للبلدان/الدول  الدولية 
)اجلزء االأول(، وتقييم املبادرات الوطنية واالإجنازات وااللتزامات الدولية للبلد/دولة ذات ال�سلة 
باحلقوق االقت�سادية ومتكني املراأة )اجلزء الثاين(. و�سوف يخ�س�ض اجلزء الثالث لتلخي�ض وتقييم 
اجلن�سني،  بني  وامل�ساواة  املراأة  حقوق  م�ستويني  على  والتحليل  املكتبية  املراجعة  نتائج  وحتليل 
املراأة  متتع  اأمام  والعراقيل  املتاحة،  الفر�ض  حتديد  اأجل  من  ومتكينها  االقت�سادية  املراأة  وحقوق 
للبنى  هوانعكا�ض  القانوين  والنظام  املجتمع،  مراآة  الت�رسيع  ويعد  اقت�ساديًا.  ذلك  يف  مبا  ومتكينها 
ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�سادية. لذلك، فاإن ما تت�سمنه الت�رسيعات والقوانني واالأنظمة من مواد 
وبنود تر�سم دور املراأة والرجل معًا يف االأ�رسة ويف املجتمع، وبالتايل غالبًا ما تعك�ض رغبة القيادة 
واجلماهري، وتكون بالتايل و�سيلة للتعبري االإيديولوجي. ويف هذا اجلزء املخ�س�ض للت�سخي�ض املقارن 

بني امل�ستويني، �سيتم التحليل ليحدد:

• ويف 	 والت�رسيعات  ال�سيا�سات  يف  مبا�رس  و/اأوغري  مبا�رس  ا�ستثمار  الأي  الدول  جهود 
اإزالة جميع  والن�ساء، وكذلك  الرجال  بني  امل�ساواة  اأجل حتقيق  من  املالية  االإجراءات 

اأ�سكال التمييز �سد املراأة.
• اأي قيد اأوحد حتى واإن كان موؤقتا، يفر�سهما القانون اأو�سيا�سة اأوممار�سة اأوتقليد اأواأي 	

طريقة اأخرى اأمام متتع بحقوق املراأة االإن�سانية،
• اإذا كانت التزامات الدول االإقليمية والدولية تدعم بع�سها البع�ض، وت�ساهم يف اإعمال 	

حقوق املراأة االإن�سانية ويف امل�ساواة بني اجلن�سني، واإذا كان نعم )كيف؟(، واإن مل يكن 
)ما هي االأ�سباب؟(.

• ما هي االأولويات التي ميكن اقرتاحها للمناق�صة من طرف اجلهات املتدخلة الرئي�صية يف 	
التنموية  احلكومية  غري  )املنظمات  املدين  املجتمع  منظمات  ذلك  يف  مبا  املعنية،  البلدان 
والن�سائية، غرف التجارة، و�سائل االإعالم، الربملانيون/ات، منظمات التجارة...( و�رسكاء 

اآخرين )املمولون( بغر�ض اإجراء اإ�سالحات على امل�ستوى الت�رسيعي اأواملوؤ�س�ساتي.

I. عدم �لتمييز،حقوق �ملر�أة �لإن�سانية و�مل�ساو�ة بني �جلن�سني: �لإجناز�ت وحت�سني �لو�سع

1.  �جلهود و�ل�ستثمار�ت �لوطنية 

1.1 الأردن

1.1.1 الإرادة ال�صيا�صية

تاأتي برامج احلكومة الإقرار حقوق املراأة االقت�سادية ومتكينها من خالل ا�سرتاتيجيات ومبادرات 
و�سيا�سات وطنية، مت اعتمادها كاال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفقر. كما اأنها تاأتي بناء على اآليات 
وموؤ�س�سات وطنية، من خالل مراعاة النوع االجتماعي، وو�سع ميزانيات خم�س�سة لذلك داخل 
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واملعاهدات  االتفاقيات  مع  ين�سجم  مبا  اقت�ساديًا،  املراأة  لتمكني  الر�سمية  واملوؤ�س�سات  الوزارات 
تعيني  عن  ف�ساًل  التنفيذية،  ال�سلطة  يف  بتعيينها  املراأة،  م�ساركة  احلكومة  عززت  ولقد  الدولية. 
�صيدات يف جمل�ص االأعيان، وكذلك تعيني اأول �صيدة حمافظ، ثم ازدادت م�صاركة املراأة يف �صلك 

الق�ساء عدداً ونوعًا.

2.1.1.الت�رشيعات والقوانني لإزالة التمييز �صد املراأة ودعم حتقيق امل�صاواة والتمكني 

كما جاء يف اجلزء االأول املخ�س�ض لو�سع املراأة وامل�ساواة بني اجلن�سني يف املجالني العام واخلا�ض، 
م�ستندين يف ذلك الى االتفاقيات وااللتزامات الدولية، ود�ستور االأردن لعام 1952، فقد مت اإح�ساء 
جملة من القوانني واالأحكام التي تعزز امل�ساواة بني املواطنني بدون متييز وحقوق املراأة االإن�سانية 
يف احلياة العامة. حيث مت تعزيز م�ساركة املراأة باإ�سافة ن�ض جديد يف قانون االنتخاب لعام 2003 
بتخ�سي�ض )6( مقاعد للن�ساء يف جمل�ض النواب، ثم تعديل قانون االنتخاب عام 2010 برفع عدد 
املقاعد املخ�س�سة اإلى )12( مقعد، باالإ�سافة اإلى الفائزات بالتناف�ض املبا�رس، اإال اأن القانون يبقى 
تعديل طريقة  اإلى  باالإ�سافة   %  30 يقل عن  املراأة مبا ال  ن�سبة م�ساركة  ي�سمن  للتعديل مبا  بحاجة 
ومن   ،1995 عام  االنتخاب  مبقت�سى  البلدية  املجال�ض  يف  املراأة  و�ساركت  االأ�سوات.  احت�ساب 
خالل تعيني )99( �سيدة يف املجال�ض البلدية والقروية. ومبوجب التعديل الالحق لقانون البلديات، 
للن�ساء يف  متثيال  للن�ساء، مبا حقق  % مقاعد   20 18، ومت تخ�سي�ض  اإلى  االنتخاب  �سن  مت خف�ض 
الرجال؛ لذلك جاءت  تناف�سهن مع  اإلى فر�سة  اإ�سافة  % على االأقل،   20 بن�سبة  البلدية  املجال�ض 
ن�سبة متثيل الن�ساء يف املجال�ض البلدية لت�سل اإلى )25 %( يف عام )2007(، وهواأكرب اإجناز حققته 

املراأة يف االأردن يف انتخابات تناف�سية )176(. 

ومبوجب قانون جوازات ال�سفر لعام 2003، مت اإلغاء ا�صرتاط ح�صول املراأة على موافقة ويل االأمر 
اإن�سانية  حاالت  يف  الداخلية  وزير  ب�سالحية  ق�سى  كما  ال�سفر،  جواز  على  للح�سول  اأوالزوج 
للتجديد  قابلة  �سنوات  تزيد عن خم�ض  �سفر عادي ملدة ال  اإ�سدار جواز  الوزراء  ومبوافقة رئي�ض 
الأبناء االأردنية. ومبقت�سى تعديل قانون االأحوال املدنية، متكنت املراأة االأردنية ح�سب قانون رقم )9( 
ل�سنة 2001، �سواء كانت مطلقة اأواأرملة اأومتزوجة من اأجنبي من احل�سول على دفرت عائلة م�ستقل. 
كما اعتربت رب اأ�رسة يف حالة وفاة االأب اأوفقدانه للجن�سية االأردنية اأوتخليه عنه اأوفقدانه اأوغيبته 

املنقطعة عن اململكة. هذا اإ�سافة اإلى تنظيم قانون اجلن�سية الختيار اجلن�سية بعد الزواج.

وقد ت�سمن قانون االأحوال ال�سخ�سية رقم )82( ل�سنة 2011 تعديالت متعددة ومنها : رفع �سن 
الزواج اإلى 18 عامًا لكل من اخلاطب واملخطوبة مع اإبقاء ال�سالحية للقا�سي بتزويج البنات بني 
�سن 15 و18 مما يوؤدي يف بع�ص االأحيان اإلى التو�صع يف هذه العقود ملن ال ت�صتوفى فيه ال�رسوط. 
كما اأوجب على القا�سي يف حال الزواج املكرر التحقق من قدرة الزوج املالية على املهر والنفقة، 
واإخبار الزوجة الثانية باأن الزوج متزوج باأخرى، واإعالمه الزوجة االأولى بعقد الزواج املكرر. 
كما مت اإ�سافة اأحكام اخللع الق�سائي، باالإ�سافة اإلى حق املراأة بح�سانة اأوالدها حتى �سن ثمانية 

ع�رسة �سنة، عالوة على اإقرار قانون ت�سليف النفقة.

�لأردن ولبنان وفل�سطني وتون�س
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وقد اتخذ االأردن تدابري ت�رسيعية حلماية املراأة من العنف، حيث مت تعديل قانون العقوبات، باأن 
يلحق  عمل  اأي  مبعاقبة   ،2007 ل�سنة   )49( رقم  املعدل  العقوبات  قانون  من   )208( املادة  ق�ست 
ل�سنة   )8( رقم  املوؤقت  العقوبات  قانون  وا�ستبعد  التمييز.  على  يقوم  �سبب  الأي  اأوالعذاب  االأمل 
2010، االأ�سباب املحققة يف جرائم االعتداء على العر�ض. ويف ما يتعلق بق�سايا ال�رسف، مت اإلغاء 
مبقت�سى قانون العقوبات املعدل، العذر املحل الذي كان مبوجبه يعفى الرجل من العقاب. وقد 
�سدد امل�رسع يف قانون العقوبات املعدل ل�سنة 2001، عقوبة االغت�ساب، وجرائم اخلطف اجلنائي 

وهتك العر�ض والفعل املنايف للحياء، وغريها من جرائم االعتداء على العر�ض.

ومنع  قمع  بروتوكول  مع  ذلك  يتفق  مبا   ،2009 ل�سنة   )9( رقم  بالب�رس  االجتار  منع  قانون  و�سدر 
ومعاقبة االجتار باالأ�سخا�ض، وبخا�سة الن�ساء واالأطفال لعام 2000. كما مت اإقرار قانون احلماية من 
العنف االأ�رسي رقم )6( ل�سنة 2008، مما جعل االأردن اأول دولة ت�سدر مثل هذا القانون، مبا ين�سجم 

ذلك مع االتفاقيات الدولية.

ومن اأهم امل�ساهمات لتاأكيد حقوق االإن�سان للمراأة عند التنفيذ الق�سائي، قرر قانون التنفيذ لعام 
2007 عدم جواز حب�ض املراأة احلامل حتى انق�ساء ثالثة اأ�سهر بعد الو�سع، والأم املولود حتى اإمتامه 
ال�سنتني من عمره. وقرر قانون مراكز االإ�سالح والتاأهيل رقم )9( ل�سنة 2004، اأن تعامل النزيلة 

احلامل معاملة منا�سبة وفق توجيهات طبية.

3.1.1. التزامات اإقليمية ودولية لإزالة التمييز �صد املراأة ودعم حتقيق امل�صاواة 

حتققت املكا�سب امل�سار اليها اأعاله، انطالقًا من اهتمام اململكة بق�سايا حقوق االإن�سان ب�سكل 
عام، وحقوق املراأة ب�سكل خا�ض، ومبا ين�سجم مع االتفاقيات الدولية التي �سادق عليها االأردن، 
ومن ذلك – مثاًل – اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة )�سيداو(. وعلى الرغم من 
اخلطوة االإيجابية يف امل�سادقة على اتفاقية �سيداو، بتاأكيد مفهوم اإدماج املراأة يف جميع املجاالت، 
والن�ض على عدم التمييز يف كافة الت�رسيعات، فاإن التحفظات االأردنية على �سيداوباملادتني )9/2( 
و) 16/ج(،له االأثر ال�سلبي يف الق�ساء على التمييز �سد املراأة، وباالأخ�ض يف ما يتعلق ب�ساأن اجلن�سية 
وبع�ض �سوؤون االأحوال ال�سخ�سية. اأما يف ما يتعلق مبو�سوع العمالة املهاجرة يف االأردن وكما 
اإمكانية امل�سادقة  اإجراءات ومراجعة  يلزم من  اأ�رسنا �سابقًا، فما زالت االأردن بحاجة التخاذ ما 
على اتفاقية حماية حقوق العمالة املهاجرة واأ�رسهم، ملا يف ذلك من �رسورة لتاأطري املخرجات 
الت�رسيعية لتكفل حماية هذه الفئات وت�سمن حقوقهم االإن�سانية كعاملني �سواء يف املنازل اأواملناطق 

ال�سناعية وغريها. 

ويف جمال احلقوق االإن�سانية للمراأة كمواطنة، فعلى الرغم من منح املراأة االأردنية حقوقها كناخبة 
ومر�سحة لكافة املجال�ض التمثيلية، باالإ�سافة اإلى تخ�سي�ض عدد من املقاعد لها يف هذه املجال�ض، 
اإال اأن حقوق املراأة املواطنة ما زالت مقيدة بعدم جواز قيامها بنقل جن�سيتها اإلى اأطفالها يف حال 

زواجها من غري االأردين. وهذا ما ي�سكل تعار�سًا مع التزامات الدولة مبوجب �سيداو.
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2.1. تونــــــــــــــــ�س 

1.2.1.الإرادة ال�صيـــا�صيــــــــة

ميكن تلخي�ص االإرادة ال�صيا�صية يف تون�ص يف مرحلتني: املرحلة االأولى منذ اال�صتقالل التي احتوت 
اأول  اعتماد  قبل  حتى  ال�سخ�سية  االأحوال  قانون  طريق  عن  اأفراده  وعالقات  جمتمع  ر�سم  على 
د�ستور اجلمهورية واملرحلة الثانية التي الزالت غري وا�سحة بالن�سبة ملبادئ امل�ساواة ولومت اإدراجها 

يف م�سودة د�ستور امل�ستقبل الذي تذبذب بني التكامل وامل�ساواة.

ومكر�سا  للتطورات  مواكبا  ظاهره  يبدويف  التون�سي  للت�رسيع  القانونية  االأحكام  يف  النظر  اإن 
�سعيد  على  لكن  تطورا،  االأكرث  العربية  الت�ساريع  من  يعترب  اجلن�سني وهوما جعله  بني  للم�ساواة 
الواقع ي�سطدم بتباين كبري بني الت�سورات التي كان من املفرت�ض حتقيقها من خالل �سياغة االأطر 
القانونية التي �سبق االإ�سارة اإليها وبني الواقع الذي تعي�سه املراأة يف بع�ض اجلهات التي تفتقر اإلى 

اأب�سط ال�رسوريات )امل�ساركة االقت�سادية وال�سيا�سية، العنف القائم على النوع االجتماعي...(.

2.2.1.الت�رشيعات والقوانني لإزالة التمييز �صد املراأة ودعم حتقيق امل�صاواة والتمكني

مّت �سن الت�رسيع الداخلي التون�سي وتعديله عند احلاجة على �سوء اأحكام االتفاقيات الدولية التي 
�سادقت عليها تون�ض وخ�سو�سا عرب تنقيح جملة االأحوال ال�سخ�سية، واإ�سدار جملة حماية الطفل 
اإلى  ذلك  وانتهى  الرتبوي  بالنظام  املتعلق  القانون  واإ�سدار  اجلنائية  املجلة  اأحكام  بع�ض  وتنقيح 
اإلى مرحلة  انتهاء  اإلى مرحلة ن�سوئها وتكوين �سخ�سيتها  اإقرار حماية �ساملة للمراأة منذ ميالدها 
الن�سج واالندماج يف احلياة الزوجية وحتى ما بعد انف�سام العالقة الزوجية واإّن جممل هذه االأحكام 
القانونية يتمحور حول فكرة ت�سوية املراأة بالرجل يف احلقوق داخل العائلة وخارجها. واإن اإحداث 
التحول املرتقب بالن�صبة لو�صعية املراأة نحوبلوغ التمكني الكامل للمراأة مرتبط وثيق االرتباط لي�ص 
فح�سب بتوفر اإطار ت�رسيعي يحت�سن جميع تلك حقوق املراأة ويحميها واإمنا كذلك باآليات ت�سمن 

احرتام تلك احلقوق من خالل اأجهزة مراقبة واإح�ساء وا�ست�سارة يف خمتلف املوؤ�س�سات. 

3.2.1.التزامات اإقليمية ودولية لإزالة التمييز �صد املراأة ودعم حتقيق امل�صاواة 

اأ�سواطا �سا�سعة نحوتكري�ض مبداأ امل�ساواة بني اجلن�سني، وجتاوزت ما حققته  لقد قطعت تون�ض 
جّل الدول يف هذا املجال، مع االإ�سارة اإلى اأن امليثاق العربي حلقوق االإن�سان الذي تبناه جمل�ض 
جامعة الدول العربية منذ �سنة 1994 الذي مّت اأخريا حتديثه ت�سمنت اأحد بنوده عدم االنتقا�ض من 
اأواملن�سو�ض عليها باملواثيق  احلقوق واحلريات التي حتميها الت�رسيعات الوطنية للدول االأطراف 
الدولية واالإقليمية حلقوق االإن�سان مبا يف ذلك حقوق املراأة. من جهة اأخرى، من جهة اأخرى 
يالحظ عدم االن�صجام بني الن�صو�ص الداخلية واملقت�صيات املتعلقة باالتفاقيات الدولية امل�صادق 
عليها من ذلك االتفاقية املتعلقة بامل�ساواة يف االأجر اإذ تواجه املراأة كذلك �سعوبات على م�ستوى 
امل�ساواة يف االأجر. فرغم م�سادقة تون�ض على االتفاقية رقم 100 املتعلقة بامل�ساواة يف االأجر اإال اأن 

تنفيذها يعرف العديد من العقبات. 

�لأردن ولبنان وفل�سطني وتون�س
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3.1. لبنـــــــــان 

1.3.1. الإرادة ال�صيـــــا�صيــــــــة 

املراأة  الرتكيز على ق�سايا  اأن احلكومة »...�ستعمل على  الوزاري  البيان  2005، جاء يف  العام  يف 
لتعزيز دورها يف  املوؤاتي  القانوين  املناخ  ا�ستح�سار  العامة عرب  اأ�سا�سي وفاعل يف احلياة  ك�رسيك 
خمتلف القطاعات، و�ستوؤ�س�ض لدمج مفهوم النوع االجتماعي يف كل ال�سيا�سات املالية واالقت�سادية 

واالجتماعية مبا يتالءم واملفاهيم العاملية اجلديدة على هذا ال�سعيد. 

كما �ست�سع احلكومة مو�سع التنفيذ كل التعهدات التي التزمها لبنان مبوجب التو�سيات ال�سادرة 
عن املوؤمتر العاملي يف بيجينغ �سنة 1995 حول ق�سايا املراأة«. فكانت هذه املرة االأولى التي يتناول 
فيه بياٌن وزاري ق�سايا املراأة، بخا�سٍة جلهة دمج مفهوم النوع االجتماعي يف ال�سيا�سات والتاأكيد 
على االلتزام مبنهاج عمل بيجينغ. ولي�ض من باب ال�سدفة اأن يتزامن هذا البيان مع دخول املراأة 
اللبنانية اإلى ال�سلطة التنفيذية، ذلك اأن من نتائج امل�ساركة ال�سيا�سية للمراأة اأن تتمّثل ق�ساياها يف 

عملية �سنع القرار.

ويف �سيف العام 2008، تعّهدت اأول حكومة �ُسّكلت يف العهد احلايل باأنها �ست�ستمر »... يف العمل 
على تعزيز دور املراأة يف احلياة العامة وم�ساركتها يف املجاالت املالية واالقت�سادية واالجتماعية 
لبنان والواردة يف االتفاقيات  التزم بها  التي  التعهدات  تنفيذ  وال�سيا�سية«، وباأنها »�ستعمل على 
الدولية التي وقعها اأوالتو�سيات التي وافق عليها، ال�سيما اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز 
لكل  وللت�سدي  واملراأة  الرجل  بني  امل�ساواة  لتحقيق  وتدابري  ت�رسيعات  تتطلب  والتي  املراأة  �سد 
اأ�سكال العنف �سد املراأة والفتاة«. فكان هذا اأول بيان وزاري يت�سّمن اإ�سارة �رسيحة ومبا�رسة اإلى 

ظاهرة العنف �سد املراأة ويلتزم بالت�سدي لها.

ويف اأواخر العام 2009، تعّهدت حكومة »االإمناء والتطوير« باأنها »�ستعمل على اعتماد خطة عمل 
الن�ساء  ملكافحة ظاهرة العنف �سد املراأة، مبا يف ذلك االنتهاء من مناق�سة م�رسوع قانون حماية 
من العنف االأ�رسي، وعلى و�سع �سيا�سات وت�رسيعات ملكافحة االجّتار بالن�ساء واالأطفال بهدف 

اال�ستغالل اجلن�سي والعمل الق�رسي«. )الفقرة 22 من البيان الوزاري(.

2.3.1.الت�رشيعات والقوانني لإزالة التمييز �صد املراأة ودعم حتقيق امل�صاواة والتمكني

كما جاء يف اجلزء االأول املخ�س�ض لو�سع املراأة وامل�ساواة بني اجلن�سني يف املجالني اخلا�ض والعام 
مبا يف ذلك مبرجع اإلى االتفاقيات وااللتزامات الدولية، بداية من الد�ستور، مت اإح�ساء جملة من 
القوانني واالأحكام التي تعزز امل�ساواة بني املواطنني بدون متييز وحقوق املراأة االإن�سانية يف احلياة 
العامة. وتت�سمن هذه االأحكام باخل�سو�ض تلك املتعلقة بامل�ساواة مع الرجل يف التعليم وال�سحة 
وامل�ساركة ال�سيا�سية وامل�ساركة االقت�سادية واحلريات العامة...ويت�سمن ذلك اأي�سا امل�سادقة على 

املعاهدات واالتفاقيات الدولية واالإقليمية. 
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3.3.1.التزامات اإقليمية ودولية لإزالة التمييز �صد املراأة ودعم حتقيق امل�صاواة 

التي  واالإقليمية  الدولية  واملعاهدات  االتفاقيات  معظم  على  �سادقت  التي  الدول  من  لبنان 
تدعواإلى حتقيق امل�ساواة بني املراأة والرجل مبنح املواطن واملواطنة احلقوق ال�سيا�سية واالقت�سادية 
تلك  يف  املراأة  بتمكني  ت�سمح  حقوق  مبا�رس  اأوغري  مبا�رس،  ب�سكل  ت�سمن  والتي  واالجتماعية، 
املجاالت واأبرزها: ميثاق االأمم املتحدة 1945، ميثاق جامعة الدول العربية 1945، االإعالن العاملي 
العهد   ،1972 والثقافية  واالجتماعية  االقت�سادية  باحلقوق  اخلا�ض  العهد   ،1948 االإن�سان  حلقوق 
اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية 1972، االتفاقية اخلا�سة بالق�ساء على التمييز العن�رسي بجميع 
اأ�سكاله 1971، اتفاقية حقوق الطفل 1991، الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل 

ب�ساأن بيع االأطفال وا�ستغالل االأطفال يف البغاء واملواد االإباحية ل�سنة 2004.

اأن لبنان ملتزم  اإلى  عدل الد�ستور مبوجب »اتفاق الطائف« الذي مت يف عام 1990 والذي ي�سري 
باالإعالن العاملي حلقوق االإن�سان وباملواثيق الدولية. وبناء على هذا الن�ض، عّد املجل�ض الد�ستوري 
اأن املعاهدات واملواثيق الدولية جزء ال يتجزاأ من الد�ستور، مما اأواله �سالحية مراقبة مدى انطباق 
القوانني املطعون بها اأمامه للمعاهدات واملواثيق املذكورة من باب التثبت من مدى د�ستوريتها. 
كما اأن املادة 2 من قانون اأ�سول املحاكمات املدنية ن�ست اأن »على املحاكم اأن تتقيد مببداأ ت�سل�سل 
القواعد. عند تعار�ض اأحكام املعاهدات الدولية مع اأحكام القانون العادي، تتقدم يف جمال التطبيق 
االأولى على الثانية. وال يجوز للمحاكم اأن تعلن بطالن اأعمال ال�سلطة اال�سرتاعية لعدم انطباق 
القوانني  الدولية تدعم  االلتزامات  اأن  اأي  الدولية.«  اأواملعاهدات  الد�ستور  العادية على  القوانني 
اأعاله،  املذكور  للن�ض  فوفقًا  اجلن�سني،  بني  وامل�ساواة  للمراأة  االإن�سان  حقوق  حتقيق  يف  الوطنية 
يتعني على املحاكم العادية ا�ستبعاد القوانني والت�رسيعات الداخلية يف حال تعار�سها مع املعاهدات 

الدولية)177(، وبالتايل مالئمة القوانني مع املعاهدات الدولية. 

4.1.فل�صطيـــــــن 

1.4.1. الإرادة ال�صيــــــــــا�صيـــــة

ورثت فل�سطني عن االأنظمة التي تعاقبت عليها عدة ت�رسيعات منها ما يتنافى ويتعار�ض مع اب�سط 
قواعد امل�ساواة بني اجلن�سني و�سمان حقوق االإن�سان للمراأة، اإال انه وبقدوم ال�سلطة الفل�سطينية، 
�سمن القانون االأ�سا�سي مبداأ امل�ساواة بني الكافة دون متييز الأي �سبب كان، وبالذات على اأ�سا�ض 
اجلن�ض. وقام رئي�ض ال�سلطة بتوقيع اتفاقية �سيداو، واأعلن التزامه هوورئي�ض الوزراء بدعم الن�ساء، 
بالتمييز �سد  املتعلقة  القوانني والت�رسيعات  الوزراء بتطوير وتعديل  اإلى جمل�ض  الرئي�ض  اأوعز  كما 
الن�ساء، على اثر توقيعه على اتفاقية �سيداو. ولغايات تعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني املراأة، 
التي   2008 العنف �سد املراأة عام  اللجنة الوطنية ملناه�سة  اإن�ساء وزارة �سوؤون املراأة، وت�سكيل  مت 

و�سعت خطة وطنية �ساملة للحد من العنف �سد للمراأة. 

�لأردن ولبنان وفل�سطني وتون�س

177 -  قرار رقم 59 صادر عن محكمة التمييز المدنية )الغرفة األولى( بتاريخ 9/12/1973، العدل -1974 ص. 277 – 278– 279: »إذا تعارضت 
أحكام معاهدة ما مع أحكام قانون داخلي، فان أحكام المعاهدة تكون وحدها واجبة التطبيق سواء كان القانون الداخلي قد صدر قبل إبرام المعاهدة 

أوبعد إبرامها...«
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ولغايات ت�سمني ق�سايا واحتياجات النوع االجتماعي يف خطط و�سيا�سات الوزارات، وتدقيق 
للم�ساركة يف  الن�ساء  النوع االجتماعي ومتكني وتقوية  الربامج وال�سيا�سات من منظور  ومتابعة 
احلياة العامة، مت اإن�ساء مراكز توا�سل وت�سكيل دوائر املراأة والطفل يف املحافظات واإن�ساء وحدات 
قانون  يف  الن�سوية  الكوتا  اإقرار  ويعترب  الر�سمية.  واملوؤ�س�سات  الوزارات  يف  االجتماعي  النوع 
االنتخابات فر�سة حقيقية يف ارتفاع معدل م�ساركة الن�ساء ال�سيا�سية، ومنها امل�ساركة يف اتخاذ 
القرارات. وال �سك ان املر�سوم الرئا�سي باإلغاء املادة 340 من قانون العقوبات ال�ساري يف ال�سفة 
الغربية واملتعلق بالعذر املحل من جرمية القتل على خلفية ما ي�صمى ال�رسف، له اأهمية يف توفري 

احلماية للن�ساء يف فل�سطني.

2.4.1.الت�رشيعات والقوانني لإزالة التمييز �صد املراأة ودعم حتقيق امل�صاواة والتمكني

ن�ض القانون االأ�سا�سي الفل�سطيني على عدم التمييز على ا�سا�ض اجلن�ض، كما خاطبت ت�رسيعات 
االنتخابات والعمل واخلدمة املدنية واال�ستثمار املراأة والرجل على حد �سواء، مع منح املراأة بع�ض 
قانون  يعطي كل من  املدنية، حيث  العمل واخلدمة  قانوين  االجنابي يف  بدورها  املتعلقة  احلقوق 
العمل وقانون اخلدمة املدنية املراأة اإجازة و�سع ملدة ١٠ اأ�سابيع باالإ�سافة اإلى �ساعة مدفوعة االأجر 
لر�صاعة االأطفال يف العام االأول بعد الوالدة، ومينع القانون املراأة من اال�صتغال باالأعمال التي تعترب 

»خطرة اأو�سعبة« اأوالتي تت�سمن عمال ليليا، مع وجود بع�ض اال�ستثناءات.

كما مت تخ�سي�ض املراأة ببع�ض التمييز االيجابي كما هواحلال يف قانون االنتخابات وقانون انتخابات 
الهيئات املحلية حيث مت منح املراأة »كوتا« ل�سمان متثيلها يف املجل�ض الت�رسيعي والهيئات املحلية. 
املالية  الذمة  للمراأة م�ستقلة عن  املالية  الذمة  للت�رسيعات �سارية املفعول يف فل�سطني، تعترب  ووفقا 
للرجل، ويحق للن�ساء الفل�سطينيات قانونا متلك االأرا�سي والعقارات والت�رسف فيهما، كما يحق 
لهن الدخول كطرف يف االأعمال التجارية والعقود املتعلقة بالن�ساطات االقت�سادية، ولهن احلق 
مبوجب الت�رسيعات ال�سارية يف اإبرام العقود وتوقيعها، وفتح ح�سابات يف البنوك. كذلك فقد مت 
اإقرار قانون �سندوق النفقة 2005 لتمكني الن�ساء الفل�سطينيات من احل�سول على نفقاتهن املتعرثة 
يف املحاكم املدنية وال�رسعية الفل�سطينية. وال �سك اأن التعميم ال�سادر من قا�سي الق�ساة للمحاكم 
ال�رسعية باأال يتم ت�سجيل »التخارج االإرثي« )اأي تق�سيم املرياث( قبل م�سي اأربعة اأ�سهر من وفاة 

املورث، يعترب مك�سبا لتمكني املراأة، و�سمان حقوقها وعدم التالعب بها.

3.4.1.التزامات اإقليمية ودولية لإزالة التمييز �صد املراأة ودعم حتقيق امل�صاواة 

التزام  عليه،  يرتتب  ما  املتحدة  االمم  الهيئة  املراقب يف  مبركز  الفل�سطينية  التحرير  منظمة  تتمتع 
املنظمة ال�رسيح باحرتام ميثاق االأمم املتحدة وما �سدر اإعماال له من اإعالنات وقرارات خا�سة 
الدولة  ب�سفة  الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة  الرغم من عدم متتع  االإن�سان وحرياته. وعلى  بحقوق 
اال ان الرئي�ض حممود عبا�ض �سادق يف العام 2009 على اتفاقية الق�ساء على كافة اأ�سكال التمييز 
�سد املراأة مبا ين�سجم مع اأحكام القانون االأ�سا�سي الفل�سطيني، مما يعني اعتماد االتفاقية كمرجعية 
والت�رسيعات  القوانني  تعديل  اإلى  اإ�سافة  اجلديدة،  والقوانني  الت�رسيعات  و�سع  عند  للم�رسعني 

املوجودة مبا يتنا�سب مع ما جاء ببنود االتفاقية.
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كما اأعلن رئي�ض ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية باإرادته املنفردة يف عدة منا�سبات ومواقف عن التزام 
االإن�سان  العاملي حلقوق  االإعالن  باأحكام  واحد  من جانب  ال�رسيح  الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة 
�سيداو،  اتفاقية  على  توقيعه  اثر  وعلى  االإن�سان.  بحقوق  اخلا�سة  الدولة  واالإعالنات  واملواثيق 
اأوعز الرئي�ض اإلى جمل�ض الوزراء بتطوير وتعديل القوانني والت�رسيعات املتعلقة بالتمييز �سد الن�ساء. 
ت�رسيعات جديدة  ت�سدر  2006، وبالتايل مل  الفل�سطيني معطل منذ عام  الت�رسيعي  املجل�ض  ان  اال 
عقب التوقيع على اتفاقية �سيداو، ومل يتم العمل على تطوير وتعديل الت�رسيعات ال�سارية واملوروثة 
قبل  من  املقرة  الفل�سطينية  الت�رسيعات  اما  الن�ساء،  �سد  بالتمييز  واملتعلقة  خمتلفة  زمنية  من حقب 
يف  احلقوق  هذه  وتتج�سد  الدولية،  واملبادئ  املعايري  مع  فتتفق  الفل�سطيني  الت�رسيعي  املجل�ض 
منظومة الت�رسيعات الفل�سطينية وحتديدا قانون العمل وقانون اخلدمة املدنية وقانون الطفل وقانون 

االنتخابات العامة وقانون ال�سحة وقانون اجلمعيات اخلريية وغريها.

2. �لقيود و�لعر�قيل �أمام �لتمتع بكل حق من حقوق �ملر�أة �لإن�سانية يف �حلياة �لعامة و�خلا�سة

1.2.الأردن 

متكنت املراأة االأردنية من حتقيق الكثري من االإجنازات واملكا�سب يف جماالت عدة، اإال اأنها وكغريها 
من الن�ساء العربيات، ال زالت تواجه الكثري من التحديات والعراقيل التي قد تقف عائقًا يف طريق 
و�سائل  كفاية  وعدم  املراأة  �سد  املوجه  العنف  يبقى  االإطار،  هذا  ويف  التقدم.  من  للمزيد  حتقيقها 
احلماية والوقاية وانت�سار ثقافة الت�سامح مع املعنفني، من اأكرث التحديات التي تواجهها املراأة ب�سكل 
عام. اإ�سافة اإلى ما تقدم، فاإن �سعف م�ساركة املراأة يف احلياة العامة ويف احلياة اخلا�سة واملرتبط 
بوجود العديد من الثغرات الت�رسيعية مبرجع اإلى االأحكام الد�ستورية اخلا�سة بعدم التمييز وامل�ساواة 
يف بع�ض الت�رسيعات الوطنية مثل قانون اجلن�سية الذي ي�سكل عائقًا اأ�سا�سيًا اأمام متتع املراأة بحقوقها 
اأبرز املعوقات التي تواجهها املراأة االأردنية عمومًا، والتي توؤثر �سلبًا على متتعها  كمواطنة. ومن 
بحقوقها وبالذات احلق يف احلركة واحلق يف التملك، هي الثقافة ال�سائدة ممثلة بالتقاليد واالأعراف 

التي قد تنتهك اأحيانًا احلقوق ال�رسعية للمراأة، مما يوؤثر �سلبًا على متكينها اقت�ساديًا و�سيا�سيًا.

وي�ساف اإلى ما تقدم، وجود اإ�سكاليات حقيقية يف اآليات التن�سئة االأ�رسية، والتي من خاللها تقوم 
االأ�رسة يف كثري من االأحيان باإعاقة اإنتاج الثقافة الذكورية املبنية على عدم التعامل مع املراأة كقيمة 
م�ساوية ل�رسيكها الرجل. كما اأن اجلهل باحلقوق وعدم اإدراك ماهيتها �سبب اأ�سا�سي النتهاكها. 
دورها  على  اأثر  من  ال�سيا�سية  االأحزاب  يف  املراأة  م�ساركة  ل�سعف  ما  تبني  ذلك،  على  زيادة 
وم�ساركتها يف �سنع القرار يف بلدها، ناهيك عن �سعف ت�ساوي الفر�ض املتاحة لها للو�سول اإلى 

املوارد و�سعف التحكم فيها. 

1.1.2. الد�صتور: قوة و�صعف 

امل�ساواة يف احلقوق والواجبات بني املواطنني. كما   2011 لعام  1952 املعدل  لعام  الد�ستور  كفل 
اأ�سا�ض  االأ�رسة  اعتبار  يف  تتمثل  جوهرية  اإ�سافة  موؤخرا،  عرفها  التي  التعديالت  �سمن  ت�سمن 
املجتمع وتكفل القانون باملحافظة على كيانها ال�رسعي وحماية االأمومة والطفولة وال�سيخوخة 
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تُبت يف  اإن�ساء حمكمة د�ستورية  القانون  اأ�ساف  اال�ستغالل واالإ�ساءة. كما  االإعاقات من  وذوي 
د�ستورية القوانني مما �سيخدم ق�سايا املراأة، ذلك اأنها �ستكفل ا�ست�سدار قوانني حتقق امل�ساواة بني 
املراأة والرجل، زيادة على الطعن يف كل ن�ض يخالف القانون، اإال اأن احلاجة تبقى قائمة لتعديل 

الد�ستور بالن�ض �رساحة على عدم جواز التمييز على اأ�سا�ض اجلن�ض.

2.1.2. احلق يف امل�صاركة ال�صيا�صية 

ال�سيا�سي،  العمل  يف  املراأة  م�ساركة  لتعزيز  القوانني  على  التعديالت  فيه  متت  الذي  الوقت  يف 
ومن ذلك مثاًل اإقرار الكوتا الن�سائية، اإال اأنه تبقى هناك �رسورة اإجراء تعديالت اأخرى مبا يتفق 
يحقق جزئيًا  الربملان  للن�ساء يف  املقاعد  لعدد  فالتخ�سي�ض  الدولية.  االتفاقات  امل�سادقة على  مع 
التزام االأردن باملادة 7 من اتفاقية �سيداوواملتعلقة ب�رسورة حتقيق التمييز االإيجابي للمراأة يف جمال 
اإجراء  اآخر، يجب  التمثيلية(. ومن جانب  املجال�ض  مقاعد  ن�سبة  % من   30( ال�سيا�سية  امل�ساركة 
التعديالت الالزمة واتخاذ ال�سيا�سات واالإجراءات التي توؤدي اإلى حتقيق التمثيل املتوازن للمراأة 
داخل االأحزاب ال�سيا�سية والنقابات املهنية. وكل ذلك يرتبط اأي�سًا بربامج توعية جمتمعية �ساملة 

لتعزيز م�ساركة املراأة يف العمل ال�سيا�سي.

3.1.2. قـــــانــــــون العقوبـــــــات 

مبقت�سى التعديالت التي متت على قانون العقوبات، مت تعديل ن�ض املادة )340( باإلغاء العذر املحل 
الذي كان يعفى مبوجبه الرجل من العقاب، ومنح بداًل عنه اال�ستفادة من العذر املخفف، ب�رسف 
النظر عن مكان وقوع اجلرمية، يف حني ت�صتفيد الزوجة من العذر املخفف حال وقوع الفعل فقط 
يف م�سكن الزوجية. ويقت�سي ما �سبق ويف كل احلاالت، حتقيقًا للعدالة، اإلغاء ن�ض املادة )340(، 
الن�ض فاعل  املادة )98( الذي ينطبق على كل اجلرائم. وي�ستفيد مبقت�سى هذا  خا�سة بتوفر ن�ض 
اأتاه  ناجت عن عمل غري حمق وعلى جانب من اخلطورة  �صديد  ب�صورة غ�صب  اأقدم  الذي  اجلرمية 
املجني عليه. كما ي�ستوجب اإلغاء ن�ض املادة )308( من القانون، والتي مبوجبها مينح املعتدي على 
املجني عليها عذراً عند عقد الزواج بني مرتكب اجلرمية واملعتدى عليها مما ينتج عن ذلك عدم 

معاقبته، اأوالتوقف عن مالحقته.

4.1.2. قوانيــــــــن الأحـــــــوال ال�صخ�صيـــــــــة

اأدرجت تعديالت على القانون تخ�ض رفع �سن الزواج لكل من اخلاطب واملخطوبة، مع و�سع 
�سوابط على زواج من اأكمل اخلام�سة ع�رسة، اإال اأن هذا االأمر بحاجة للتعديل بو�سع قيود م�سددة 
باأحكام اخللع  التعديالت  اآخر، جاءت  ا�ستخدام هذا اال�ستثناء. ومن جانب  اإ�ساءة  ل�سمان عدم 
الق�سائي، ويف اإطار الزواج املكرر، لتجيز للقا�سي التاأكد من قدرة الزوج املالية على املهر والنفقة، 
و�رسورة اإخبار الزوجة الثانية بالزواج االأول، واإخبار الزوجة االأولى بعقد الزواج املكرر وذلك 
بعد اإجراء عقد الزواج. ثم ح�سل تعديل اإيجابي ل�سالح احلا�سنة، بحقها بح�سانة اأوالدها حتى 

�سن خم�سة ع�رسة �سنة، ثم يجيز لالأبناء البقاء مع االأم حتى بلوغ املح�سون �سن الر�سد.
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2.2.تــــــــــــــــون�س 

1.2.2.الد�صتــــــور: بني الد�صتـــــور امللغى والد�صتــــور املنتـظر

اإذا كان الد�ستور ال�سابق ين�ض على امل�ساواة بني املراأة والرجل كمبداأ من املبادئ التي يحميها اإال اأن 
املثري لالنتباه واأن جميع الن�سو�ض الت�رسيعية مبختلف اأنواعها �سواء التي تهم املراأة وم�ساألة التمييز 
بينها وبني الرجل اأوالن�سو�ض العامة لنبذ خمتلف اأوجه التمييز ال تت�سمن مفهوما اأوتعريفا وا�سحا 

ملعنى التمييز املق�سود بني اجلن�سني ولعل اأهمية حتديد املفاهيم تطرح على م�ستوى التطبيق. 

فالغمو�ض يف حتديد املفاهيم من �ساأنه اأن يف�سح املجال للتاأويل واالجتهاد للتو�سل اإلى مقا�سد 
االأمور واحلال اأن اجلهات التي تعنى بتطبيق الن�سو�ض القانونية من اجلهات االإدارية اأوالق�سائية 
يف غنى عن البحث عن معنى التمييز بني اجلن�سني الذي من �ساأنه اأن يوؤدي يف بع�ض االأحيان اإلى 
احليف واالبتعاد عن املق�سد االأ�سا�سي والتمل�ض من تطبيق القواعد التي تفت�سيها اتفاقية الق�ساء 
على خمتلف اأ�سكال التمييز اأوالقوانني الوطنية. اأما عن الد�ستور املنتظر فالزال يكتب مع حمطات 
تثري جدل بني قيم امل�ساواة والتمييز مبرجع اإلى الروؤية املتوقعة من املجتمع الذي يبنى بعد »الثورة«. 

2.2.2.احلـــــق يف امل�صــــــاركة ال�صيــــــــــــا�صية 

رغم امل�صاواة امراأة-رجل املن�صو�ص عليها يف الد�صتور ويف القوانني االأخرى اإن م�صاركة املراأة 
التون�سية �سعيفة مقارنة بال�سياق التون�سي واالإطار الت�رسيعي فاإنه من ال�رسوري تدعيم دور املراأة 
يف مواقع القرار �سواء على م�ستوى هياكل ودواليب الدولة اأوعلى م�ستوى املوؤ�س�سات العمومية 
واملوؤ�س�سات اخلا�سة ولي�ض ح�رس دورها يف مراكز ثانوية اأووزارات مرتبطة بنوعها كامراأة اإذ مل 
تعرف املراأة التون�سية حقائب وزارية اأكرث من وزارة املراأة ولفرتة ق�سرية وزارة ال�سحة. اأما بالن�سبة 
لهياكل الت�سيري يف املوؤ�س�سات العمومية اأواخلا�سة فاإن معظم تركيبات جمال�ض االإدارة تتكون من 

غالبية ذكورية وبالتايل فاإن متثيل املراأة داخل املوؤ�س�سات ال يزال �سئيال.

فاملراأة بالرغم من القدرات التي يعرتف بها املجتمع نظريا فاأن الدور االأ�سا�سي املوكول لها يتمثل 
يف االعتناء بالزوج واالأبناء وتاأتي يف مرتبة ثانية حتقيق ا�ستقالليتها الأنه ولالأ�سف ال�سديد تقر املراأة 
يف العديد من االأحيان باأنها »خملوق ثانوي« خلق الإ�سعاد الرجل مما يجعلها تقبل مبوقعها الثانوي 
يف العائلة واملجتمع وت�سلط الرجل عليها واعتدائه املادي واملعنوي واملايل عليها. واإن الرغبة يف 
تغيري هذه النظرة املُتدّنية للمراأة يكون من خالل اإّتباع مناهج للتعليم ُتكّر�ض مبداأ امل�ساواة ويحفز 
الطفل ذكرا اأواأنثى على احرتام االآخر وعدم االأخذ باملوروث االجتماعي الذي ُي�سّخر املراأة فقط 
لالأعباء املنزلية ويجعل من الرجل الذي يقوم ببع�ض منها حمل �ُسخرّية. فاالإطار القانوين لوحده ال 
يكفي لتحقيق ذاتية املراأة ان مل يكن م�سحوبا باإرادة حقيقية يف بلوغ درجة هامة من امل�ساواة على 
غرار العديد من البلدان خا�سة وان اخلطوات الهامة التي ما فتئت البالد تتخذها منذ اخلم�سينات 
ميكن اأن تتدعم نحواالأف�صل ملنفعة املجتمع واملراأة باعتبارها طاقات واإمكانات مدخرة مل يتمكن 

املجتمع بعد من ا�ستغاللها اأن�سب ا�ستغالل.
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امل�ستويات قد جعل  املراأة وو�سعيتها على كل  املتعلق بحقوق  التون�سي  الت�رسيع  ان  املوؤكد  ومن 
منها كائنا م�ساويا للرجل يف اأغلب االأحيان، وقد تعززت املبادئ الت�رسيعية بالر�سيد الذي خلقته 
املراأة لنف�سها واأ�سحت م�ساركا فعليا يف كل جماالت احلياة. ولكن االأ�سوات التي تعالت اأخريا 
الذي  الدرك  اإلى  املراأة  بانحدار  منذرة  وهناك  هنا  من  ترتدد  انفكت  ما  التي  الفزع  و�سيحات 
تخل�ست منه منذ اأحقاب يجعلنا نتوقف وقفة تاأمل حول جدية نواقي�ض اخلطر التي تدق. فمع بداية 
الثورة التون�صية واختالط االأوراق ال�صيا�صية وال�صعود املدوي لالأحزاب ذات املرجعيات الدينية 
كرث اللغط والت�سكيك يف جناح ملنهاج الذي �سلكته البالد فيما يتعلق بحقوق املراأة وم�ساواتها مع 
الرجل بل و�سل االأمر لدى البع�ض الى حد التاأكيد على ان مراجعة الن�سو�ض احلالية بات �رسوريا 
اأمام ما يطلق عليه انف�سام املراأة التون�سية عن روابطها الدينية وحترمي بع�ض الو�سعيات القانونية 

املعروفة لدى املجتمع التون�سي.

اإلى التاأكيد على التم�سك بالثوابت والنجاحات املحققة  ورغم �سعي قادة بع�ض هذه االأحزاب 
اإال اأن املمار�سة الفعلية جتعل ال�سكوك حتوم حول النوايا. واهم مثال من املمكن اأن ن�سوقه تدعيما 
لالختالف بني الت�رسيح واملمار�سة ما تقرر �سلب الهيئة العليا لتحقيق اأهداف الثورة واالنتقال 
الدميوقراطي من ا�صرتاط مبداأ التنا�صف والتداول �صلب القوائم املرت�صحة للمجل�ص التاأ�صي�صي وما 
تبعه من الرت�سحات للهيئة امل�ستقلة لالنتخابات والتي اأفرزت عند عر�سها على الت�سويت من قبل 

نف�ض الهيئة تر�سيح امراأتني واأربعة ع�رس رجال. 

بكل  حقوقها  عن  الذود  اإلى  م�سى  وقت  اأي  من  واأكرث  اليوم  حتتاج  التون�سية  املراأة  اأن  ال�سك 
للحقوق  وحماية  ن�سفه  متثل  الذي  للمجتمع  وتعزيزا  اكت�سبتها  التي  ملكانتها  تدعيما  االأ�سكال 

االأ�سا�سية االإن�سانية املعرتف بها. 

3.2.2.قـــــــانون العقوبــــــــــــات 

بالن�سبة  هواحلال  كما  املراأة  �سد  العنف  وت�سجع  التمييز  تكر�ض  مواد  يت�سمن  القانون  زال  ال 
اأوحقوقها  مل�ساعرها  االعتبار  بعني  االأخذ  دون  وهذا  �سحيته  تزوج  ما  اإذا  املغت�سب  للعفوعلى 

االأ�سا�سية ب�سبب القانون وال�سغط املجتمعي واالأ�رسي. 

3.2.لبنــــــــــــــان 

1.3.2.الد�صتـــــــور: قــــــــوة و�صعـــــــف

اإن حق املراأة يف التمّتع، على قدم امل�ساواة مع الرجل، بكل حقوقها االإن�سانية وحرياته االأ�سا�سية 
هي يف لبنان من املبادئ العامة ذات القيمة الد�ستورية، واأن اأي قانون جديد ال يراعي هذه املبادئ 
يكون عر�سة لالإبطال اأمام املجل�ض الد�ستوري. اإال اأن هذه الرقابة على د�ستورية القوانني و�سائر 
اأن قانون  اأ�سول وترّتبت عليها نتائج يتبنّي من خاللها  الن�سو�ض التي لها قوة القانون، رافقتها 
تاريخ   150 بالقانون رقم  املعّدل   14/7/1993 تاريخ   250 الد�ستوري )القانون رقم  اإن�ساء املجل�ض 

30/10/1999( حّد يف مكاٍن ما من نطاق اإعمال الرقابة الد�ستورية، وبالتايل من فعاليتها. 

�لت�سريعات و�ل�سيا�سات و�لآليات �لوطنية �ملوؤثرة على �لتمكني �لقت�سادي للمر�أة

180



املثال،  �سبيل  فعلى  بها.  متتعهن  بال�رسورة  القانونية  حقوقهن  على  الن�ساء  ح�سول  جمرد  يعني  ال 
العامة، ال ميزة  الوظائف  لبناين احلق يف تويل  اأنه لكل  اللبناين على  الد�ستور  12 من  املادة  تن�ض 
الأحد على اأخر اإال من حيث اال�صتحقاق » فلبنان جمهورية دميقراطية تعتمد النظام االقت�صادي 
لل�سكان  وا�سعة  م�ساركة  القوانني  الد�ستور وحتميه  عليه  ين�ض  الذي  الربملاين  نظامها  ويتيح  احلر 
يف احلياة ال�سيا�سية وال يفرق الد�ستور وال القانون املدين بني املراأة والرجل يف احلقوق ال�سيا�سية 
حيث ت�ساوي القوانني بني املراأة والرجل يف لبنان يف احلقوق ال�سيا�سية واملواطنة... اإال االآن على 
ال�سعيد التطبيقي، تبقى م�ساركة املراأة متدنية يف كل جماالت احلياة اخلا�سة والعامة مبا يف ذلك 

الن�صاط االقت�صادي.

2.3.2.احلـــق يف امل�صـــــــاركة ال�صيـــــــــــا�صية 

على الرغم من اأنه ال يوجد متييز قانوين �سد الن�ساء اأوانتهاكات حلقوقهن االإن�سانية ب�سبب ن�ساطهن 
يف  املراأة  م�ساركة  دون  حتول  عوائق  هناك  اأن  اإال  الن�سائية،  املنظمات  يف  كع�سوات  ال�سيا�سي 
احلياة ال�سيا�سية الأن القوانني والتقاليد التي تكر�ض املحا�س�سة الطائفية يف التمثيل ال�سيا�سي ويف 
اأنه قلما تر�سى الطائفة باأن متثلها امراأة، وبالتايل ت�سبح اأهم معيقات  اإذ  الوظائف تق�سي الن�ساء 

امل�ساركة ال�سيا�سية للمراأة هي: 

والذي  الطوائف،  عند  التقليدية  االأبوية  الذهنية  �سيادة  مع  الطائفي  االنتخاب  قانون   ←
يوؤدي اإلى عدم اعتماد التمثيل الن�سبي،

← غياب التدابري الت�رسيعية ل�سمان م�ساركة املراأة يف احلياة العامة، كوتا اأوح�س�سا معينة 
يف املجال�ض ويف احلكومات كخطة مرحلية، غياب االهتمام االإداري بتمثيل املراأة حتى 

يف املرافق التي تتواجد فيها الن�ساء بكرثة مما يف�رس غياب الن�ساء يف التمثيل الوزاري)178(،
الن�صاء  حياة  على  اإيجابي  ب�صكل  توؤثر  اأن  ميكن  التي  الهيئات  على  ال�رسف  �صعف   ←
هو�سئيل جداً مبا يف ذلك الهيئة الر�سمية امل�سوؤولة عن ق�سايا املراأة والنوع االجتماعي التي 

ت�ستند اأ�سا�سا على دعم املنظمات الدولية والتمويل الذي توفره لها، 
و�سلطة  �سيطرة  على  لالإبقاء  ذكوري  ت�سامن  وجود  مع  الن�ساء  بني  الت�سامن  غياب   ←

الرجل يف جميع املرافق،
← عدم اعتماد الكفاءة كمعيار للم�ساركة ال�سيا�سية،

← ارتفاع �سقف االإنفاق الالزم لتويل املنا�سب ال�سيا�سية وقلة عدد الن�ساء املموالت،
← تدين ن�سبة الوعي املجمتعي لدور املراأة ومكانتها... 

3.3.2.قــــــــانــــــــون العقـــــــــوبــــــــــات 

عند اإ�سداره قانون اأ�سول املحاكمات املدنية عام 1983، رفع لبنان من مرتبة املعاهدات الدولية، 
واأعطى الأحكامها اأولوية التطبيق عند تعار�سها مع القانون الوطني، وذلك مبوجب املادة الثانية 
من القانون املذكور. فهوملتزم، مبوجب الفقرة االأخرية من املادة الثانية من اتفاقية الق�ساء على 
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جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة، باإلغاء جميع اأحكام قانون العقوبات التي ت�سّكل متييزاً �سد املراأة، 
 1999 العام  الن�سائية واالأهلية جنح يف  الهيئات  بعد، واإن كان ن�سال  يتحّقق  االأمر مل  اأن هذا  اإال 
باإلغاء العذر املحّل واأبقى على العذر  562 من قانون العقوبات  باإدخال تعديل جزئي على املادة 

املخّفف يف ما يعرف بجرائم ال�رسف.

4.3.2.قــــــانون الأحـــــــوال ال�صخ�صيـــــــــة

العائلية  العالقات  اأ�سا�سي  ب�سكل  تنظم  التي  ال�سخ�سية  االأحوال  قوانني  البنود يف  بع�ض  تت�سمن 
وبني اجلن�سني، اإجحافا جوهريا حلقوق املراأة االإن�سانية والقانونية فيما يتعلق باملواطنة والطالق 
والو�ساية على االأطفال واحلرية ال�سخ�سية الخ... وهي مرتبطة ب�سكل كامل بالطوائف املختلفة 
يف البلد، وتوؤدي يف النهاية اإلى احلد من حتقيق امل�ساواة بني املراأة والرجل ولكن اأي�سا بني الن�ساء 
من طائفة اإلى اأخرى يف كافة نواحي احلياة اخلا�سة مع تاأثري �سلبي مبا�رس على احلياة العامة بعواملها 
املختلفة االأخرى التي ت�سهم ب�سكل حاد على متتع املراأة بحقوقها ب�سفة مت�ساوية وعادلة مع الرجل 
ومع الن�ساء االأخريات مع انعكا�سات على املنزلة االجتماعية والتمكني االقت�سادي وامل�ساركة يف 

احلياة ال�سيا�سية واتخاذ القرار.

4.2.  فل�صطيــــــــــــــن 

1.4.2.  الد�صتـــــــور: قـــــــوة و�صعــــــــــف 

ن�ض القانون االأ�سا�سي املعدل على حظر التمييز بني الرجل واملراأة على اأ�سا�ض اجلن�ض، كما ن�ض 
على اأن الرجل واملراأة مت�ساويان اأمام القانون. اإال اأن القانون االأ�سا�سي يفتقر اإلى النظرة ال�سمولية 
القانون  اأحكام  وبني  ال�سارية  الت�رسيعات  بني  مفارقة  هناك  التطبيق  ويف  املراأة.  مع  التعامل  يف 
االأ�سا�سي. من هنا يجب العمل على تعديل اأحكام الت�رسيعات اخلا�سة واملرتبطة بحقوق املراأة مبا 

ين�سجم مع القانون االأ�سا�سي كقانون العقوبات وقانون االأحوال ال�سخ�سية.

2.4.2.  احلـــق يف امل�صــــــــاركة ال�صيـــــــــــا�صية

اأن للفل�سطينيني حق امل�ساركة  تتمتع املراأة ب�سمانة د�ستورية للم�ساركة ال�سيا�سية، فقد ن�ض على 
يف احلياة ال�سيا�سية اأفراداً وجماعات ولهم على وجه اخل�سو�ض احلقوق االآتية: ت�سكيل االأحزاب 
والروابط  واالحتادات  واجلمعيات  النقابات  ت�سكيل  للقانون،  وفقًا  اإليها  واالن�سمام  ال�سيا�سية 
واالأندية واملوؤ�س�سات ال�سعبية وفقًا للقانون، الت�سويت والرت�سيح يف االنتخابات الختيار ممثلني 
قاعدة  على  العامة  والوظائف  املنا�سب  تقلد  للقانون،  وفقًا  العام  باالقرتاع  انتخابهم  يتم  منهم 
تكافوؤ الفر�ض وعقد االجتماعات اخلا�سة دون ح�سور اأفراد ال�رسطة، وعقد االجتماعات العامة 
واملواكب والتجمعات يف حدود القانون. ومل مييز القانون يف احلقوق بني الرجال والن�صاء كما 
طراأ بع�ض التقدم على قوانني االنتخابات الت�رسيعية واملحلية، حيث خ�س�ست موادا ل�سمان متثيل 
املراأة؛ فقانون االنتخابات الت�رسيعية رقم )9(، يف املادة الرابعة ل�سنة 2005، ن�ض على اأنه »يجب 
اأدنى  حداً  )القوائم(  الن�سبية  لالنتخابات  املر�سحة  االنتخابية  القوائم  من  قائمة  كل  تت�سمن  اأن 
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لتمثيل املراأة ال يقل عن امراأة واحدة من بني كل من االأ�سماء الثالثة االأولى يف القائمة، االأربعة 
اأ�سماء التي تلي ذلك وكل خم�سة اأ�سماء تلي ذلك. ويتقدم قانون انتخاب جمال�ض الهيئات املحلية، 
على قانون االنتخابات من حيث �سمانه كوتا للمراأة مبقاعد، حيث ن�ست املادة )17( من قانون 
انتخاب جمال�ض الهيئات املحلية على 1( » يف الهيئة املحلية التي ال يزيد عدد مقاعدها عن ثالثة 
ع�رس مقعدا، يجب ان ال يقل متثيل املراأة عن مقعدين«: اأ- امراأة واحدة من بني خم�صة االأ�صماء 
االأولى يف القائمة وب- امراأة واحدة من بني خم�صة االأ�صماء التي تلي ذلك، 2( يف الهيئة املحلية 
التي يزيد عدد مقاعدها عن ثالثة ع�رس مقعداً، يخ�س�ض مقعد للمراأة من بني االأ�سماء اخلم�سة التي 
تلي بند )ب( اأعاله و3( ي�ستثنى من اأحكام البند)1( اأعاله الهيئات املحلية التي يقل عدد الناخبني 
فيها وفقًا للجدول النهائي للناخبني عن األف ناخب، ويف هذا احلال ترتك للقوائم االنتخابية حرية 

اختيار االأماكن املخ�س�سة للمراأة من بني مر�سحيها.

الوطنية  ال�سلطة  اأرا�سي  يف  جرت  التي  الت�رسيعية  االنتخابات  دورتي  يف  املراأة  ح�سلت  وقد 
الفل�سطينية )1996 و2006( على ن�سب متدنية يف مقاعد املجل�ض الت�رسيعي ما ي�سري الى اأن املجتمع 
على  القائمة  العن�رسية  مع�سلة  تخطي  من  بعد  يتمكن  مل  االجتماعية  �رسائحه  بكافة  الفل�سطيني 
اأ�سا�ض النوع االجتماعي، وما زال يرى اأن املراأة غري موؤهلة لتبوء منا�سب قيادية جتعل منها �رسيكا 
للرجل يف عملية �سنع القرار، باالإ�سافة اإلى اأّن املراأة الفل�سطينية نف�سها ما زالت ترى نف�سها يف 
مرتبة اأدنى من الرجل االأمر الذي يوؤدي بها ملنح �سوتها للرجل، وذلك الأنها ال تثق باملراأة على 

االأغلب.

3.4.2. قــــــــانون العقـــــــوبـــــــــــات

مت و�سع قانوين العقوبات �ساريي املفعول يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة قبيل اإ�سدار االأمم املتحدة 
لالإعالن العاملي حلقوق االإن�سان كما اأن كال القانونني قد مت و�سعهما قبل اإ�سدار العهد الدويل 
واالجتماعية  االقت�سادية  باحلقوق  اخلا�ض  الدويل  والعهد  وال�سيا�سية  املدنية  باحلقوق  اخلا�ض 
التجرمي  فل�سفة  عن  واملُعربة  االن�سان  حلقوق  الناظمة  الدولية  االتفاقيات  من  وغريها  والثقافية، 
التميز �سد املراأة واتفاقية حقوق الطفل.  اأ�سكال  والعقاب الدويل، كاتفاقية الق�ساء على جميع 
وقد اغفل هذان القانونان وب�سورة جمحفة عن اأي مظهر من مظاهر االهتمام مبكونات الفئات 
االجتماعية وحتديدا الطفل واملراأة، فقد غاب االهتمام احلقيقي باحتياجاتها وخ�سو�سيتها، بل 
و�سمانات حقوق هذه الفئات يف احرتام كينونتها واإرادتها، وتوفري حماية جزائية لتلك الفئات 

املجنى عليها االكرث �سعفا. 

الفل�سطينية من  االأرا�سي  املعمول بها يف  القانونية  املواد  واالأنكى من ذلك، ما ت�سيغه ن�سو�ض 
تربيرات لعنف الرجل جتعل منه باملطاف النهائي �سحية لظروف مو�سوعية افتعلتها املجني عليها. 
وبالتايل، فاإّن على اأمام املراأة الفل�صطينية �صوط طويل من العمل على اجتاهات عدة ت�صمل التن�صئة 
االجتماعية، والقانون وغريها من االآليات التي تكر�ض دونية املراأة وت�سجع املمار�سات االإجرامية 
العام  العام واحلق  اإلى حدود  العائلة واخلا�ض  املو�سوع من حدود  لتتمكن من نقل هذا  �سدها 

كخطوة اأولية يف م�سريتها التحررية االجتماعية. 
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.قــــــــانون الأحــــــــوال ال�صخ�صـــيــــــــة   4.4.2

ي�رسي يف ال�صفة الغربية وقطاع غزة قانونان قدميان موروثان عن احلقبات التي حكمت فل�صطني، 
ويعرتي هذان القانونان بع�ض اال�سكاليات املتعلقة بالطالق الذي يعترب حقا يف يد الرجل وحده، 
واحل�سانة، والوالية حيث تعترب املراأة غري معرتف ب�سخ�سيتها لنق�ض افرتا�سي يف اأهليتها ما دامت 
بكرا، وتعامل ككائن ناق�ض االأهلية وغري مميز حتى يف حال بلوغ البكر �سن االربعني، مما يحط 

من قدرها وكرامتها وي�ستهني بعقلها. كذلك يجيز القانونان ال�ساريان تعدد الزوجات.

  II. حقــوق �ملـر�أة �لقت�سادية ومتكينها: �لإجناز�ت وحت�سني �لو�سع

1. �إر�دة �سيـــــا�سية وجهــــــود وطنيـــــــــة

تختلف االإجنازات كما ونوعا من بلد اإلى اآخر.

1.1. الأردن 

1.1.1. الت�رشيعـــات والقوانيـــن لإزالــة التمييـــز و�صمـــان حقـــوق املراأة القت�صــاديــة ومتكينهـــا 

الد�ستور  اإطار  يف  وذلك  االقت�سادي،  اجلانب  يف  املراأة  بتمكني  تتعلق  مكا�سب  االأردن  حقق 
للغر�ض  وا�ستحدثت  احلقوق.  هذه  لتاأكيد  متت  التي  القانونية  القواعد  خالل  ومن  والقوانني 
ا�سرتاتيجيات ومبادرات واآليات وطنية، مبا ين�سجم مع التزام االأردن الدويل جتاه م�سادقته على 
االتفاقيات واملعاهدات الدولية وم�ساركته يف املوؤمترات الدولية. واأثمرت هذه اجلهود باملكا�سب 

االآتية :

2.1.1. قــــــــانون العمــــــــــل

مبوجب قانون العمل رقم 8 ل�سنة 1996 وتعديالته، مت رفع اإجازة االأمومة اإلى ع�رسة اأ�سابيع مدفوعة 
االأجر ف�صاًل عن عدم اإنهاء عمل املراأة احلامل، اأوخالل فرتة اإجازة االأمومة، مبا يحافظ ذلك على 
االأجور، و�سمان عدم  امل�ساواة يف  الن�ض �رساحة على  يبقى  املقابل،  لها. يف  املالية  املكت�سبات 
اأن  اإلى  االإ�سارة هنا  قائمة. كما جتدر  العاملني والعامالت �رسورة  العملي بني  الواقع  التمييز يف 
يتفق مع  العاملة مبا  للمراأة  اأحكامًا جديدة تقرر حقوقًا  1996، ت�سمن  ل�سنة   8 العمل رقم  قانون 
على  القانون  يطبق  بحيث  فئات جديدة  العمل  قانون  اأحكام  �سملت  وقد  الدولية.  االتفاقيات 
عمال الزراعة والعاملني يف املنازل وطباخيها وب�ستانييها، ومن يف حكمهم وا�ستثناء املراأة احلامل 
من اإنهاء اال�ستخدام. كما اأعطى القانون احلق لكل من الزوجني العاملني يف احل�سول على اإجازة 
اإلى  اإجارة االأمومة  اإذا انتقل للعمل يف اخلارج. ومت رفع  ملرة واحدة دون راتب ملرافقة زوجه، 
التزام  اإلى  اأوفرتات مدفوعة االأجر للر�ساعة، باالإ�سافة  العاملة فرتة  املراأة  اأ�سابيع، واإعطاء  ع�رسة 

�ساحب العمل بتهيئة مكان منا�سبة لرعاية اأطفال العامالت. 
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ومبقت�سى التعديل الالحق لقانون العمل عام 2008، مت منح العمال مبا يف ذلك العامالت، احلق يف 
ترك العمل دون اإنذار �ساحب العمل، مع االحتفاظ باحلقوق العمالية، وما يرتتب من تعوي�سات 
وذلك  اأوب�صببه،  العمل  اأثناء  العاملة  على  ميثله  اأومن  العمل  �صاحب  اعتداء  حال  و�رسر،  عطل 
يبقى  ذلك،  ومع  عليه.  املعاقب  اجلن�سي  االعتداء  اأ�سكال  من  �سكل  اأوباأي  اأوالتحقري  بال�رسب 
القانون بحاجة للتعديل، وذلك بالن�ض �رساحة على امل�ساواة يف االأجر، ف�ساًل عن متابعة اجلهات 
الر�سمية بت�سديد العقوبات على اأ�سحاب العمل املخالفني لقواعد قانون العمل، ول�سمان حمايتها 
من الف�سل التع�سفي. ومن جانب اآخر، نظم قانون العمل االأردين واالأنظمة والتعليمات ال�سادرة 
مبوجبه عالقة العمل التي تربط العاملة )املهاجرة( ب�ساحب العمل، اإذ ق�سى قانون العمل املعدل 
املنازل وطهاتها  والعاملون يف  الزراعة  اإليها عمال  يخ�سع  التي  االأحكام  باأن حتدد   ،2008 لعام 
وتعليمات  اأنظمة  با�ست�سدار  مت  وهوما  الغاية،  لهذه  ي�سدر  نظاما  ومن يف حكمهم  وب�ساتينها، 

متعددة لتنظيم هذه العمالة.

3.1.1.قـــانــــــون ال�صمــــــان الجتمـــــاعي

ال�صمان االجتماعي  قانون  املتحققة ميكن تلخي�صها كالتايل : مبقت�صى  املكا�صب  هناك عدد من 
�سن  بلوغها  بعد  العمل  يف  اال�ستمرار  عليها  املوؤمن  اأ�سبح  وتعديالته،   )2001( ل�سنة   )19( رقم 
تقاعد  راتب  ال�صتحقاق  املوجبة  املدة  ا�صتكمال  من  ميكنها  مما  ال�صتني،  �صن  وحتى  ال�صيخوخة 
ال�سيخوخة. وت�سمح املادة )3/اأ( تاأمينات متعددة منها : تاأمني االأمومة وتاأمني التعطل عن العمل 
واإ�سابات العمل، باالإ�سافة اإلى تاأمني ال�سيخوخة والعجز والوفاة، والتاأمني ال�سحي. عالوة على 
ذلك، مت ت�سمني القانون للتاأمني االجتماعي االختياري لكل العاملني، مبا يف ذلك ربة املنزل غري 

العاملة. كما يحق ل�ساحبات االأعمال، ومن خالل اأعمالهن اال�سرتاك بال�سمان. 

كما ق�ست املادة )44( مبا يلي : للموؤمن عليها االنتفاع من تاأمني االأمومة عن اأربع والدات حداً 
تاأمني  اإن�ساء �سندوق  القانون مبو�سوع  العمل. كما جاء  للمدة املحددة يف قانون  اأعلى، ووفقًا 
االأمومة. ويحق اأي�سا للموؤمن عليها مبقت�سى اأحكام القانون للزوجة، اجلمع بني راتبها التقاعدي 
ولتحقيق  اأنه  اإال  االجتماعي،  ال�سمان  من  املخ�س�ض  زوجها  راتب  من  اإليها  توؤول  ح�سة  واأية 
العدالة حلماية حقوق املراأة االقت�سادية وحقوقها املكت�سبة من الراتب وما حلقه من ح�سميات/

تعوي�سات، فاإنه ال بد من اإلغاء الن�سو�ض التي حترم املراأة من الراتب التقاعدي ب�سبب زواجها.

4.1.1.  قـــــانون التقـــــاعــــــد الـمـدين

باملوظفة،  القانون حكما خا�سا  ت�سمن   ،2006 لعام   )19( املدين رقم  التقاعد  قانون  اإلى  ا�ستناداً 
ت�ستعيد مبوجبه العائدات التقاعدية التي اقتطعت من رواتبها. واجلدير بالذكر اأنه يجوز ملجل�ض 
الوزراء اإحالة املوظف على التقاعد اإذا اأكمل ع�رسين �سنة، واملوظفة اإذا اأكملت خم�سة ع�رس �سنة 
مقبولة للتقاعد، كما ال يقطع راتب التقاعد عن املوظفة التي اكت�سبت راتبًا تقاعديًا عن خدماتها 
االقت�سادية  اإقرار احلقوق  اأمام  القانون،  اأحكام  يف حال زواجها. ويبقى هناك عقبات مبقت�سى 

للمراأة، ومن ذلك تعديل القانون، حتى يتحقق للمراأة حق اجلمع بني راتبي التقاعد. 
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5.1.1.  قــــانـــــــون �رشيبــــــة الدخـــــــل

مبوجب قانون �رسيبة الدخل رقم 25 ل�سنة 2001، يتمتع الزوج املكلف والزوجة املكلفة باالإعفاءات 
املن�سو�ض عليها يف القانون، كما تتمتع الزوجة باالإعفاء ال�سخ�سي املتعلق بها. واالإعفاءات املرتتبة 
على درا�ستها اأواإعالة ودرا�سة اأوالدها، ومن جانب اآخر لها احلق يف اإعفاءات مت�ساوية مع الزوج 

ت�سل اإلى 1000 دينار.

6.1.1.  نظـــــــام اخلدمــــــــة املدنيـــــــــــة

وفقًا لنظام اخلدمة املدنية رقم )30( ل�سنة 2007 وتعديالته، ا�ستحقت املوظفة اإجازة اأمومة مدتها 
اإجازة عر�سية براتب كامل مع  ت�سعون يومًا براتب كامل مع العالوات التي ت�ستحقها، كذلك 
العالوات يف حال وفاة اأحد االأقارب، كما متنح اإجازة الأداء فري�سة احلج م�ستحقة كامل راتب 
والعالوات.، اإال اأن نظام اخلدمة قّيد املوظفة من ح�صولها على العالوة العائلية، ب�رسوط وهي اأن 
يكون زوجها متوفيًا اأومقعداً اأواأن تكون معيلة الأوالدها، مما ي�صتوجب ذلك اإلغاء هذه ال�رسوط، 
ب�ساعة  املوظفة  بحق  يق�سي  ن�ض  باإ�سافة  التعديل  ي�ستلزم  كما  اجلن�سني،  بني  امل�ساواة  لتحقيق 
التعديل على ن�ض املادة )172( من النظام  اإجراء  مدفوعة االأجر لر�ساعة طفلها. كما ي�ستوجب 
باإلغاء التمييز ال�سلبي، الذي مبقت�ساه ي�سمح بتمديد خدمة املوظف �سنة ف�سنة متكنه من الو�سول 
اإلى موقع االإدارة العليا، باملقابل ال يتحقق ذلك للمراأة عند اإحالتها اإلى التقاعد قبل و�سولها اإلى 

هذا املوقع.

7.1.1.  قـــــانون املــــالكيـــن وامل�صتـــاأجريـــــن

االإجارة  يتعلق بحقوق  1994 حكمًا  لعام   )11( رقم  املعدل  وامل�ستاأجرين  املالكني  قانون  ت�سّمن 
املطلقة مع  الزوجة  اإلى  ال�سكن  لغايات  املاأجور  اأ�سكال  اال�ستمرار يف  ينتقل حق  للمراأة، حيث 
خمت�سة  حمكمة  من  قطعي  حكم  �سدور  حالة  يف  اأ�سليني  كم�ستاأجرين  وجدوا  اأينما  اأوالدها، 
اإ�سافة  التعديل  ذلك  ي�ستلزم  مما  للماأجور.،  الزوج  ترك  كن�سي حال  اأوانف�سال  تع�سفي  بطالق 
حكم با�ستمرارية املراأة يف اإ�سغال املاأجور حال وفاة الزوج. كما يقت�سي االأمر اإلغاء الفقرة )اأ( من 
ن�ض املادة )7(، الأنها تلحق ال�رسر باالأرملة وحقوقها املالية، عند قطع حقوق الزوجة يف االإجارة 

عند زواجها من زوج اآخر.

8.1.1.  النفقــــة يف قــــــانون الأحــــوال ال�صخ�صيـــــة

ومبوجب قانون االأحوال ال�سخ�سية لعام 2010، مت اإقرار النفقة للزوجة العاملة كحق لها، ومت اإن�ساء 
القانون  الق�ساء، كما ت�سمن  اأمام  الفقرية  املراأة  الر�سوم والنفقات ل�سمان حق  �سندوق ت�سليف 
حكما يق�سي بتحقق القا�سي قبل عقد الزواج من مقدرة الزوج املالية. ومت رفع مقدار التعوي�ض 
النفقة ملدة ثالث �سنوات كحد  اأدنى مقدار نفقة ملدة �سنة، ومقدار  التع�سفي كحد  عن الطالق 
يتنا�سب مع  مبا  التع�سفي،  الطالق  التعوي�ض عن  برفع مقدار  التعديل  ي�ستلزم  اأن ذلك  اإال  اأعلى، 
متنح  ال�رسعية  للمحاكم  تعليمات  الق�ساة  قا�سي  اأ�سدر  باملرياث،  يتعلق  وفيما  الزواج.  �سنوات 
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املراأة مبوجبها فرتة انتظار مدتها ثالثة اأ�سهر من تاريخ وفاة املورث، قبل التنازل عن حقها باملرياث 
اإال اأن هذا بحاجة للتعديل برفع مدة االنتظار ثم التن�سي�ض عليه يف قانون االأحوال ال�سخ�سية.

9.1.1.  عمـــــل الدولــــة وموؤ�ص�صــــاتهــــــــا

ا�ستجابة ومتا�سيًا مع االلتزامات الدولية الواقعة على عاتق اململكة يف جمال دفع عجلة حقوق االإن�سان 
عامة وحقوق املراأة على وجه اخل�سو�ض قدمًا، فقد عمل االأردن على الق�ساء على التمييز �سد املراأة 
يف كافة املجاالت �سواء اأكانت �سحية اأوتعليمية اأواجتماعية اأواقت�سادية اأو�سيا�سية. وقد �سجلت 
اجلن�سني  بني  امل�ساواة  اأجل  من  املراأة  ل�سالح  الت�رسيعات  تعديل  جمال  يف  ملحوظًا  تقدمًا  االأردن 
مبا يحقق الروؤية الد�ستورية ملفهوم املواطنة والعدالة االجتماعية وتكافوؤ الفر�ض لالأردنيني جميعًا 
رجااًل ون�ساًء يف كافة اأنحاء اململكة يف الريف والبادية واملدينة. ويف هذا االإطار، وكما متت االإ�سارة 
اإلى ذلك �سابقًا، بذلت الدولة االأردنية جهوداً وا�سحة لتحقيق ماأ�س�سة النوع االجتماعي ومراعاة 
احلاجات العملية واال�سرتاتيجية من خالل اإقرار العديد من اخلطط وال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات 
العامة على �سعيد التنمية ال�ساملة وعلى �سعيد تعزيز مكانة املراأة االأردنية. ويف �سبيل حتقيق روؤية 
هذه اال�سرتاتيجيات، مت العمل على �سن وتعديل وتطوير العديد من الت�رسيعات ذات العالقة املبا�رسة 
وغري املبا�رسة بتمكني املراأة على كافة ال�سعد، وتعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني كقانون العمل االأردين 
وقانون ال�سمان االجتماعي وقانون العقوبات وقانون جوازات ال�سفر، وذلك من خالل ت�سمني 

مفاهيم املواثيق الدولية حلقوق االإن�سان يف هذه الت�رسيعات ب�سكل وا�سح.

باالإ�سافة اإلى ما تقدم، فقد اتخذت احلكومة االأردنية العديد من االإجراءات للحد من خمتلف اأ�سكال 
االأ�رسة.  حماية  وحدة  كانت�سار  اأووقائية  ت�رسيعية  اإجراءات  اأكانت  �سواء  املراأة  على  امل�سلط  العنف 
كما قامت العديد من الوزارات بتبني وتنفيذ عدد من الربامج وامل�ساريع لتعزيز م�ساهمة املراأة يف 
النوع  اإطالق م�رسوع �صندوق  املثال، فقد جاء  التنموية. فعلى �صبيل  الن�صاط االقت�صادي والعملية 
االجتماعي/ تكافوؤ الفر�ض لتعزيز املمار�سات املراعية للنوع االجتماعي يف عام 2007 من قبل وزارة 
اإلى العديد من امل�ساريع التي تتبناها وزارة التنمية االجتماعية. كما قامت وزارة  التخطيط، اإ�سافة 
العمل باإطالق مبادرة الفروع االإنتاجية للعام 2011 وذلك يف املناطق ذات معدالت الفقر والبطالة 
املراأة  وق�سايا  الالئق  »العمل  م�رسوع  اإلى  باالإ�سافة  االإناث،  وت�سغيل  تدريب  لغايات  املرتفعني، 
العاملة« بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وهوامل�رسوع الذي يعنى برفع الوعي باالتفاقيات الدولية 
الثالث يف  ال�سلط  املراأة يف  تعزيز تواجد  املقابل، وعلى م�ستوى  بامل�ساواة يف االأجر. ويف  املتعلقة 
الدولة، فقد ارتفع عدد الن�ساء يف ال�سلك الق�سائي اإلى ما يتجاوز )110( قا�سيات للعام 2011، كما 

اأ�سبح هناك وجود وا�سح للن�ساء يف ال�سلطتني الت�رسيعية والتنفيذية )كما مت تو�سيح ذلك �سابقًا(.

10.1.1.  املجتمـــع املــدين واحلركـــــة الن�صـــــــائية

بالعودة اإلى التقرير حول دور املنظمات غري احلكومية العربية وم�ساهمتها )بيجني 10+( ال�سادر 
الرابع  العاملي  للموؤمتر  االإعداد  فاإنه وخالل  للمراأة )2005(،  االمنائي  املتحدة  االأمم  عن �سندوق 
للمراأة، اأو�سحت جلنة املراأة ب�سفتها الهيئة التح�سريية للموؤمتر يف قرارها رقم 37/7 الدور الهام 
اأن  احلكومات  على  يتوجب  واأنه  املراأة،  تقدم  اإلى  بالن�سبة  احلكومية  املنظمات غري  تلعبه  الذي 
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ت�ستفيد من التزام هذه املنظمات وخربتها الوا�سعة. كما �سجعت جلنة املراأة احلكومات على م�ساندة 
املنظمات غري احلكومية واإ�رساكها يف االأن�سطة الوطنية التح�سريية ويف االأن�سطة االإقليمية والدولية 
اجلمعيات  ت�سم  وهي  املدين،  املجتمع  مبنظمات  احلكومية  غري  املنظمات  اإلى  وي�سار  كذلك. 
الن�سائية واالحتادات والنقابات املهنية واجلمعيات التنموية واالجتماعية وغريها. ولقد اأ�سبحت 
املنظمات غري احلكومية قناة ناقلة لتطبيق منهاج التنمية، وخا�سة يف قطاعات ال تغطيها اخلدمات 
احلكومية، وقد ازداد تاأثريها يف عملية اتخاذ القرار، كما لعبت دوراً موؤثرا مع احلكومات، اإ�سافة 
الق�سايا االجتماعية واالقت�سادية وال�سيا�سية  اأجندات  اإعداد و�سياغة عدد من  امل�ساهمة يف  اإلى 
والثقافية، كما عملت املنظمات غري احلكومية كذلك كقناة مل�صاركة املواطن وحتقيق الدميقراطية 
على امل�ستويات املحلية وال�سعبية، وقد جنح البع�ض منها يف التعامل مع ق�سايا اجتماعية مثل الفقر 
الدول واملنظمات  تبنته  الذي  والبطالة. وتعترب م�ساركة منظمات املجتمع املدين جزءاً من احلل 
وي�سارك عدد  املواطنني،  كافة  وا�سرتاتيجيات تخدم م�سالح وحقوق  �سيا�سات  لتحقيق  الدولية 

متزايد من هذه املنظمات يف جماالت مثل متكني املراأة �سيا�سيًا وقانونيًا واقت�ساديًا.

اإليه اأعاله، فقد �ساهمت العديد من املنظمات غري احلكومية والتي ت�سكل  ووفقًا للتقرير امل�سار 
عماد احلركة الن�سوية االأردنية يف تعزيز االأمن االقت�سادي للمراأة من خالل ت�سميم وتنفيذ عدد 
من امل�ساريع والربامج التي �ساعدت على دخول املراأة اأ�سواق العمل، مثل الربامج التدريبية وبرامج 
اإعادة التاأهيل والتمكني املتنوعة، ولكن رغم ذلك كله تبقى ن�سبة م�ساركة املراأة يف القوى العاملة 
منخف�صة، وميكن الوقوف على االإجنازات التي حققتها املنظمات غري احلكومية يف العامل العربي 
واملجتمعات  املعر�سة  للمجموعات  عمل  فر�ض  توفري  خالل  من  االأول  اثنني:  م�ستويني  على 
املرحلة عن اأوطانها على م�ستوى القاعدة من خالل موؤ�س�سات خمتلفة يف املجتمع املدين. اأما عن 
الثاين يتعلق بهدف املنظمات غري احلكومية حيث لعبت اجلمعيات التعاونية والتنموية دوراً هامًا 
يف اإيجاد حزمة اأمان اقت�سادية تعمل على تخفيف االآثار ال�سلبية ل�سيا�سات االإ�سالح االقت�سادي، 

وعلى هذا ال�سعيد �سارك املجتمع املدين يف متويل امل�ساريع ال�سغرية على م�ستوى وا�سع )179(. 

2.1. تـــــــون�س 

بالرغم من املكا�صب واالجنازات يف جمال متكني املراأة فاإن هناك نقاط �صعف حتد من متكينها وحتد 
من م�ساركتها يف املجال االقت�سادي. من بني اأهم العراقيل عدم االإحاطة الالزمة باملراأة واعتبارها 

موردا ب�رسيا البد من تنميته حتى تكون م�ساركته يف امل�سار التنموي م�ساركة ايجابية.

1.2.1.  الت�رشيعـــات والقـوانني لإزالـــة التمييـــز و�صمــان حقـــوق املــراأة القت�صــادية ومتكينــها 

عرفت املراأة التون�سية ن�سقا حثيثا يف الّتطّور بداية من اإحداث جملة االأحوال ال�سخ�سية اإلى تاريخ 
اآخر اإجراء متمثل يف االإعالن عن رفع جميع التحفظات التي مت اإدراجها عند امل�سادقة عن اتفاقية 
الق�ساء على خمتلف اأ�سكال التمييز �سد املراأة وذلك على اإثر ا�سدار مر�سوم عدد 103 ل�سنة 2011 
عن  �سادرة  بيان وحتفظات  �سحب  على  امل�سادقة  بالرتخي�ض يف  يتعلق   2011 اأكتوبر   24 بتاريخ 
احلكومة التون�سية وملحقة بالقانون عدد 68 ل�سنة 1985 املوؤرخ يف 12 يوليو1985 املتعلق بامل�سادقة 
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على اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة. وقد واكب الت�رسيع الداخلي االتفاقات 
الدولية فحر�ض من ناحية على تكري�ض امل�ساواة بني املراأة والرجل يف ميدان العمل ومن ناحية 

اأخرى على متكني املراأة من نظام حمائي خا�ض بها ياأخذ بعني االعتبار خ�سو�سيتها.

2.2.1.  احلــــق فــــي العمـــــل 

توجب اتفاقية كوبنهاجن تدابري للق�ساء على التمييز �سد املراأة يف ميدان العمل لكي تكفل لها، 
على اأ�صا�ص ت�صاوي الرجل واملراأة، نف�ص احلقوق«. وميكن تلخي�ص هذه احلقوق يف اأنها تتعلق 
باالنخراط يف ال�صغل، وظروف العمل والتغطية ال�صحية واالجتماعية واحلق يف احل�صول على 
اأجر مت�صاو. كما ميتد واجب عدم التمييز باعتماد معيار اجلن�ص اإلى مرحلة تنفيذ عقد ال�صغل، وال 
يعترب وقف العمل من جانبها طيلة املدة التي ت�سبق الوالدة اأوتليها موجبا لقطع عالقة العمل من 
جانب املوؤجر )الف�سالن 18 و20 من جملة ال�سغل(. كما تتمتع املراأة بعطلة والدة مدتها ثالثون 
ثلثي  اآخر �رسيطة االإدالء ب�صهادة طبية. ومبنحة و�صع ت�صاوي  التمديد فيها ملدة �صهر  يوما ميكن 
االأجر اليومي ويخول للمراأة احلق يف ح�ستي راحة يف اليوم كل واحدة منها ذات ن�سف �ساعة 
ليت�سنى لها اإر�ساع طفلها طيلة االأ�سهر الت�سعة املوالية للو�سع. زيادة على امل�ساواة التي ت�سمنها 
كل القوانني املعنية فيما يخ�ض احلقوق ذات العالقة بالعمل كال�سمان االجتماعي والتقاعد املدين 
على  االأُّم  م�ساعدة  العمل  ت�رسيع  اأقر  لقد  االأمومة...  كاإجازة  االأخرى  العالقة  ذات  واالأنظمة 
الذين  االأطفال  ا�ستقبال  موؤ�س�سات  تطوير  خالل  من  والعملية  العائلية  امل�سوؤوليات  بني  التوفيق 
يرتاوح �سنهم بني 3 و6 �سنوات واقر قانونا خا�سا �سدر يف 26 يوليو1994 واملتعلق بامل�ساهمة يف 

نفقات رعاية االأطفال باملحا�سن بالن�سبة للم�سمونات ب�سناديق ال�سمان االجتماعي.

3.2.1.ق�صيـــــــــة الإرث 

ان احل�سول على املوارد مثل االأر�ض وامللكية والقرو�ض وو�سائل االإنتاج يجب ان يكون بطريقة 
وخا�صة  للملكية  كبرية  حماية  نالحظ  الت�رسيعية  الن�صو�ص  على  وباالطالع  فيها  متييز  ال  عادلة 
على  ت�سلط  التي  الو�سعيات  جميع  على  ين�ض  عقاري  �سجل  م�سك  خالل  من  العقارية  امللكية 
املراأة  العوائق حتول دون ح�سول  العديد من  تزال  للمراأة ال  بالن�سبة  انه  اال  له.  العقار واملالكني 
وانتفاعها بحقها يف امللكية بالطريقة امل�ساوية للرجل. واأولى هذه العوائق جتد اأ�سولها يف تاأويل 
االأنثى.  يفوق مناب  املرياث  نرَاًبا من  مرَ ررَ  كرَ الذرَّ مبداأ منح  تون�ض  تكّر�ض  ال�رسعية.  القواعد  وتطبيق 
اإاّل اأّنه ال يجب ال�سهوعن اأّنه عمال باأحكام الف�سل االأّول من الد�ستور ال�سابق ذاته تكفل تون�ض 

للمراأة احلق يف االإرث وحتيط هذا احلق بجملة من ال�سمانات الناجعة.

من جهة اأولى، فقد تدخل امل�رسع باإقرار االأحكام املتعلقة بالرّد مبا يعني اأّن املراأة ترث يف غالب 
االأحيان بو�سفها وارثا بالفر�ض مبعنى اأنها ترث منابا معّينا من الرتكة يف حني اأّن الوارث بالتع�سيب 
يرث الباقي من الرتكة بعد ح�سول جميع الوارثني بالفر�ض على مناباتهم وقد يح�سل اأن ت�ستغرق 
منابات اأ�سحاب الفرو�ض جميع الرتكة فال يبقى للعا�سب �سيء وذلك تطبيقا للقاعدة العامة التي 
يتّم فيها تف�سيل االأقرب على االأبعد يف املرياث وجت�سيما الأحد مظاهر تطّور احلياة واملجتمع وهواأن 

تكوين الرتكات اأ�سبح اليوم ثمرة عمل الزوجني واالأبناء اأكرث منه نتيجة للتوارث بني االأقارب.

�لأردن ولبنان وفل�سطني وتون�س

189



ومن جهة ثانية، فقد منع القانون التون�سي االإي�ساء للوارث وذلك ملنع املوّرث من االإي�ساء بجميع 
تركته الأبنائه الذكور كما اأُقرت موؤ�س�سة مر�ض املوت للحيلولة دون حتايل املورث على حقوق 
اأي�سا  بع�ض الورثة وخا�سة منهم الن�سوة بالتفويت يف االأمالك مبقابل خيايل اأومبقابل بخ�ض ومّت 
اإقرار موؤ�س�سة الو�سية الواجبة بني اأوالد االبن واأوالد البنت على حّد ال�ّسواء وح�رسها يف الطبقة 
االأولى. وعلى الرغم من ذلك ال يزال اجلدل يف تون�ض قائما منذ عدة �سنوات حول ق�سية م�ساواة 
املراأة والرجل يف االإرث. ذلك اأن املراأة التون�سية وعلى الرغم من احلقوق الوا�سعة، التي تتمتع بها 
مقارنة باأخريات يف العديد من الدول العربية واالإ�سالمية، اإال اأن قانون االإرث امل�ستمد من ال�رسيعة 
االإ�سالمية مل ت�سمله تعديالت جملة االأحوال ال�سخ�سية ال�سادرة عام 1956. ومنذ �سنوات تطالب 
االإن�سان،  حلقوق  العاملية  املواثيق  مع  ليتوافق  القانون  هذا  بتعديل  وحقوقيون  ن�سائية  جمعيات 
بنود جملة االأحوال  الذكر واالأنثى ومبراجعة  النظر يف م�ساألة توزيع املرياث بني  اإعادة  وب�رسورة 

ال�سخ�سية لتنال املراأة نف�ض القدر من امل�ساواة والعدل يف م�ساألة االإرث من وجهة نظر قانونية

4.2.1.النظــــام اجلبــــــــــــــائي

تنوع  على  ف�سال  وت�ستتها  ن�سو�سه  بتعدد  التون�سي  اجلبائي  النظام  يتميز  اجلبائي،  ال�سعيد  على 
املحاكم التي ميكن اللجوء اليها فتكون يف اأطوارها االأ�صلية من اأنظار حماكم احلق العام لينتقل النزاع 
عند الطعن بالتعقيب امام اأنظار املحكمة االإدارية. وفيما يتعلق باملراأة مل يخ�سها الت�رسيع اجلبائي 
باأحكام خا�سة ولكن باالطالع على جملة ال�رسيبة على دخل االأ�سخا�ض الطبيعيني وال�رسيبة على 
ال�رسكات يتبني ان البع�ض من اأحكامه تبنت مفهوم رئي�ض العائلة كمعيار لالنتفاع بالتخفي�سات 
اجلبائية. فتن�ض هذه املجلة يف ف�سلها اخلام�ض على »ان رئي�ض العائلة هوالزوج واملطلق الذي يف 
كفالته ابناء واالرمل واملتبني« وبالن�سبة للزوجة اعترب نف�ض الف�سل انها تعترب رئي�سا للعائلة »عندما 
تثبت ان الزوج لي�ص له دخل اثناء ال�صنة ال�صابقة ل�صنة توظيف ال�رسيبة اوعندما تتزوج وحتتفظ 

بكفالة ابنائها من زوج اخر«. 

اإليها  كما ان الف�سل 40 من نف�ض املجلة منح االأم حقوق رئي�ض العائلة يف حالة انتقال احل�سانة 
لتنتفع بالطرح من قاعدة االأداء. ويكر�ض هذا الف�سل متييزا وا�سحا بني املراأة والرجل من خالل 
فالزوجة  الطبيعيني  االأ�سخا�ض  على دخل  ال�رسيبة  العائلة يف جمال  رئي�ض  موؤ�س�سة  على  اعتماده 
عقارية  امالك  من  متاأتية  اومداخيل  واملرتبات  االأجور  من  املتاأتي  دخلها  على  لل�رسيبة  تخ�سع 
اأوالقيم املنقولة اوغريها دون ان يكون لها احلق يف التخفي�سات امل�سرتكة املخولة لرئي�ض العائلة 
مبقت�سى الف�سل 40 من جملة ال�رسيبة وذلك بان تتولى طرح املبالغ املن�سو�ض عليها بذلك الف�سل 
بعنوان االأطفال الذين هم يف الكفالة الى غري ذلك. فامل�رسع التون�سي مل يتنب مبداأ التوظيف على 
اأ�صا�ص الدخل االإجمايل للعائلة اإال اأنه يف املقابل مل مُيكن الزوجة التي لي�ص لها �صفة رئي�ص العائلة 
اأنها خا�سعة لل�رسيبة على دخلها مثلها مثل الزوج  من التمتع من التخفي�سات امل�سرتكة واحلال 
وبنف�ض الن�سب. ومن جهة اأخرى ويف نطاق تي�سري بعث املوؤ�س�سات، كر�ض امل�رسع منذ اإ�سدار 
خالل  البالد  فاتبعت  الرتخي�ض  عن  كبديل  اال�ستثمار  حرية  مبداأ  اال�ستثمار  على  الت�سجيع  جملة 
االأن�سطة  ممار�سة  دون  التي حتول  االإدارية  الرتاخي�ض  اإلغاء  الى  تهدف  �سيا�سة  االأخرية  ال�سنوات 
اجلهات  من  عليها  امل�صادق  ال�رسوط  بكرا�ص  وتعوي�صها  الفردية  املبادرة  حلفز  وذلك  التجارية 
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املخت�سة ف�سال على تي�سري اإجراءات بعث املوؤ�س�سات يف اطار جملة الت�سجيع على اال�ستثمار من 
خالل تولى ال�سباك املوحد بوكالة النهو�ض بال�سناعة العمل التكفل بجميع االإجراءات املتعلقة 

ببعث ال�رسكة خالل اربع وع�رسين �ساعة.

ببعث  تعنى ح�رسيا  خلية  باإحداث  العمل  اإقرار  االقت�سادية  املبادرة  قانون حفز  مبقت�سى  مت  وقد 
املوؤ�س�سات ال�سغرى واملتو�سطة وتكون املخاطب املبا�رس ونقطة االت�سال مع املتدخلني/ات. كما 
مت والأول مرة التن�سي�ض على اإمكانية م�ساركة املوؤ�س�سات ال�سغرى يف املناق�سات العمومية التي 
هذا  اقر  كما  املناف�سة  على  كبرية  قدرة  ولديها  معني  حجم  ذات  املوؤ�س�سات  على  حكرا  كانت 
اأفكارهم  بلورة  الباعثني على  التي تعمل على م�ساعدة  املوؤ�س�سات  بنظام حما�سن  العمل  القانون 
وحتويلها الى م�ساريع جاهزة لالإجناز واإيواء هذه امل�ساريع ملدة زمنية حمددة. باالإ�سافة الى ذلك اقر 
هذا القانون ت�سجيعات وحوافز جبائية هامة يف اإطار االنت�ساب باملناطق اجلهوية من خالل طرح 
املداخيل واالأرباح املتاأتية من اال�ستثمارات فيها من اأ�سا�ض ال�رسيبة على دخل االأ�سخا�ض الطبيعيني 

وال�رسيبة على ال�رسكات باالإ�صافة الى اإعفاءات من معاليم االنخراط للتغطية االجتماعية. 

اأنه  اإال  االقت�سادية  االأن�سطة  الدخول يف جميع  على  املراأة  يحفز  العام  الت�رسيعي  االإطار  كان  اإذا 
الواقع بالنظر لل�سعوبات املتعددة  الناحية. اذ تبقى م�ساألة بعيدة عن  يحقق ا�ستقالليتها من هذه 
بالو�سع  هومتعلق  ما  ومنها  املتبعة،  بال�سيا�سات  هومتعلق  ما  منها  املراأة  تعرت�ض  التي  واملختلفة 

االجتماعي للمراأة ككل ومنها ما هومتعلق بالو�سع االقت�سادي.

بالن�صبة  �صواء  القرار  مواقع  املراأة عن  غياب  بالبالد، ميكن مالحظة  املتبعة  ال�صيا�صة  �صعيد  فعلى 
الدولة  لهياكل  فبالن�سبة  الدولة.  وموؤ�س�سات  الهياكل  م�ستوى  اأوعلى  اأواخلا�ض  العام  للقطاع 
واملوؤ�س�سات العمومية ال متثل املراأة يف الوزارات اأواملجال�ض والهيئات العمومية �سوى ن�سبة �سئيلة. 
واملالحظ اأن املراأة ال تتبّواأُ يف اأغلب االأحيان �صوى من�صب وزيرة املراأة اأوال�صحة وكاأن الوزارات 
االأخرى حكر على الرجل اأواأنها غري قادرة على االإ�رساف عليها. وعلى �سعيد املوؤ�س�سات اخلا�سة 
القرار داخل  اتخاذ  املراأة يف  ن�سو�ض وتقت�رس على دور  اإلى  تفتقر  التجارية  ال�رسكات  فاإن جملة 
هياكل الت�سيري باملوؤ�س�سة وذلك بالتن�سي�ض مثال على اأن جمل�ض االإدارة يجب اأن تت�سمن على ن�سبة 

دنيا من الن�ساء داخله.

3.1.لبنــــــــــــــان 

1.3.1.الت�رشيعات والقوانني لإزالة التمييز و�صمان حقوق املراأة القت�صادية ومتكينها 

تلك  باخل�سو�ض  العاملة وتت�سمن  املراأة  تعزز حقوق  القوانني  لبنان جملة من  امل�رسع يف  و�سع 
املتعلقة  ال�سلة، وكذلك تلك  الدولية ذات  العمل  الرجل يف مفهوم معايري  بامل�ساواة مع  املتعلقة 

باحلماية ح�صب �رسوط ال تخل ب�صكل مبا�رس اأوغري مبا�رس باحلقوق يف امل�صاواة )180(. 

�لأردن ولبنان وفل�سطني وتون�س

180 -  تعزيز التصديق على اتفاقيات العمل الدولية المتعلقة بالمساواة وتطبيقها في كل من لبنان وسوريا واألردن، دراسة مقارنة؛ المحامية ألين ميشال الخوري

191



ولقد �سادقت لبنان على اثنان من اتفاقيات منظمة العمل الدولية )181( االأ�سا�سية اخلا�سة بامل�ساواة 
لعام  االأجور  امل�ساواة يف  اتفاقية  بفعالية هما:  تطبيقها  ل�سمان  والنوع االجتماعي  اجلن�سني  بني 
1951 رقم 100 واتفاقية التمييز يف اال�ستخدام واملهنة لعام 1958 رقم 111)182(؛ بحيث تلتزم احلكومة 

بتقدمي تقارير دورية اإلى املنظمة حول مدى تطبيق البنود املتعلقة بهذه القوانني. 

العمل  قانون  يف  متت  التي  التعديالت  عن  االأمثلة  ببع�ص  التذكري  ميكن  الثاين،  اجلزء  جاء  وكما 
ل�سمان مالئمة الت�رسيع الوطني مع املعاهدات الدولية، ومنها: قانون رقم 207 تاريخ 26/5/2000 
ب�ساأن تعديل املادة 26 من قانون العمل وت�سمينها حظر �ساحب العمل من التفرقة ب�سبب اجلن�ض 
بني العامل والعاملة يف ما يخ�ض نوع العمل ومقدار االأجر والتوظيف. يتجاوب هذا التعديل، 
على �سبيل املثال، مع اتفاقية عمل دولية رقم )100(، وقانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000 )املادة 80 
منه( ب�ساأن تعديل الفقرة )د( من املادة 14 من قانون ال�سمان االجتماعي جلهة ا�ستفادة امل�سمون 

)ذكر اأواأنثى( حّتى �سن 25 مكتملة من خدمات ال�سمان االجتماعي.

2.3.1. عمـــــل الدولــــــة وموؤ�ص�صــــاتهـــــــــــا

جنحت الدولة بالتعاون مع املجتمع يف توفري اال�صتعدادات العلمية واملهنية املنا�صبة النخراط املراأة 
يف عملية التنمية حيث �سجلت موؤ�رسات االلتحاق املدر�سي واجلامعي لالإناث ارتفاعات كبرية، 
الن�صاط  معدالت  ارتفاع  على  ن�صبيًا  انعك�صت  الذكور،  لدى  مثيالتها  االأحيان  بع�ص  فاقت يف 
االقت�سادي لالإناث يف معظم الفئات العمرية، مبا يف ذلك الفئات الالحقة ل�سن الزواج الو�سطي 
الذي بات يف الوقت احلا�رس يتجاوز مثيله يف ال�سبعينات. ومع هذا التح�سن املتزامن مع تراجع 
وا�سح يف معدالت االأمية لدى االإناث، اجتهت االأن�سطة االقت�سادية التي تزاولها املراأة نحو�سيء 
البطالة يف �سفوف  ال�سبعينات كما اجتهت معدالت  باملقارنة مع ما كانت عليه يف  التنويع  من 
هيئات  مع  م�سرتكة  املثال، جهودا  �سبيل  على  تذكر،  اأن  املمكن  ومن  نحوالرتاجع)183(.  االإناث 
لتنزيه  الوطنية  احلملة  واإطالق  لبنان  يف  للمراأة  الوطنية  اال�سرتاتيجية  و�سع  اإلى  اأف�ست  خمت�سة، 
على  لت�سجيعها  الوطنية  واحلملة  املراأة  على  ال�سلبي  االقت�سادي  االأثر  ذات  التمييزية  الت�رسيعات 
خو�ض االنتخابات النيابية والبلدية، واإطالق دليل اإلى معرفة اأحوال املراأة، اإلى عدد من امل�ساريع 
اخلا�سة بها، وتنظيم ور�ض عمل يف هذا ال�سياق، منها يف اإطار برنامج »يوروميد« لتعزيز امل�ساواة 

بني اجلن�سني يف دول البحر املتو�سط)184(«. 
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181 -    منظمة العمل الدولية هي إحدى وكاالت األمم المتحدة المتخصصة وهي المنظمة الوحيدة ذات التمثيل الثالثي. وتكرس المنظمة عملها لتوفير ظروف 
عمل وأجور الئقة، والمحافظة على الوظائف وأماكن العمل وسالمتها، وتأمين مستويات معيشة أفضل للناس في الدول الفقيرة والغنية على السواء. 
وتعمل المنظمة على تحقيق كل هذه األهداف من خالل تعزيز الحقوق في العمل، وتشجيع فرص العمل الالئق، وتحسين الحماية االجتماعية وتقوية 
الحوار بشان القضايا المتصلة بالعمل. تجمع منظمة العمل الدولية تحت مظلتها بتركيبتها الثالثية حكومات ومنظمات العمال وأصحاب العمل للدول 
األعضاء فيها، في إطار جهٍد مشترٍك من اجل النهوض بالعمل الالئق في مختلف أنحاء العالم. ويغطي مكتب منظمة العمل الدولية اإلقليمي للدول 
العربية األنشطة في اثني عشرة دولة وهم: األردن، اإلمارات العربية المتحدة، البحرين، الجمهورية العربية السورية، العراق، عمان ، فلسطين، 

قطر، الكويت، لبنان، المملكة العربية السعودية واليمن.
182 -     اتفاقيات منظمة العمل الدولية األساسية الخاصة بالمساواة بين الجنسين والنوع االجتماعي لضمان تطبيقها بفعالية وهي: اتفاقية المساواة في األجور 
لعام1951 رقم 100؛ واتفاقية التمييز في االستخدام والمهنة لعام 1958 رقم 111؛ واتفاقية العمال ذوي المسؤوليات العائلية لعام 1981، رقم 156؛ 

واتفاقية حماية األمومة لعام 2000 رقم 183؛ واتفاقية العمل في المنزل لعام 1996 رقم 177
183 -    تقرير سيداو2004

184 -    وفاء سليمان في توقيع تعاون بين »الهيئة الوطنية« ونقابة المحامين: لتفعيل مسيرة المرأة ودعمها في الحياة الوطنية،02-11-2011
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ويف هذا االإطار، ميكن ذكر ور�ص العمل التي عقدت بني عامي 2009 – 2010 بدعم من منظمة 
ة ثمانية اأ�سهر، نظمت �سل�سلة من اللقاءات الت�ساورية يف اإطار تنفيذ برنامج  العمل الدولية، وملدرَ
ق�سايا »املراأة والرجل يف عامل العمل)185(«. بهدف بناء فريق عمل مدرب وقادر على ن�رس املعرفة 
حماية  االأجور،  يف  امل�ساواة  واملهنة،  اال�ستخدام  يف  التمييز  اخلم�ض:  الدولية  االتفاقيات  حول 
وكذلك  املنزل  يف  العمل  اجلن�سني،  من  للعمال  املعاملة  يف  وامل�ساواة  الفر�ض  تكافوؤ  االأمومة، 
العمل على زيادة الوعي ب�ساأن اتفاقيات منظمة العمل الدولية اخلا�سة بامل�ساواة بني اجلن�سني يف 
عامل العمل وتعزيز العدالة االجتماعية وحت�سني فر�ض ح�سولهم على عمل الئق ومنتج ف�سال عن 
عر�ض واقع تنفيذ هذه االتفاقيات يف لبنان من خالل الت�رسيعات واللوائح الوطنية وتاأكيد اأهمية 

تطبيق املعايري الدولية )186(.

وتكمن الفر�ض املتاحة يف تطور لبنان من النواحي االجتماعية واالقت�سادية والثقافية، بناء على 
موؤ�رسات التنمية، ويف اعتماد الدولة اللبنانية الدميقراطية واملبادئ االأ�صا�صية حلقوق االإن�صان مبا يف 
ذلك عدم التمييز مهما كانت احلجج وامل�ساواة وب�سفة وا�سحة انطالقا من القانون االأ�سا�سي اأي 
الد�ستور وكذلك عن موقف ر�سمي معرب عنه يف �سياقات وظروف خمتلفة. ولكن رغم ارتفاع 
معدالت الن�صاط االقت�صادي لالإناث اإال اأنه مازال يالحظ عدم تنا�صب بني ما ينفقه املجمتع والدولة 
الرجل، وبني معدالت ن�ساطها  ينفقه على تعليم  على تعليم االإناث، وهويكاد يكون موازيًا ملا 

الراهنة، التي تبقى، بالرغم من حت�سنها، متدنية ن�سبًيا )187(.

3.3.1.املجتمع املدين واحلركة الن�صائية

ومن نقاط القوة التي يت�صم بها العمل الن�صائي اللبناين، فاعلية املنظمات املعنية التي تعود اإلى اأوائل 
1924 هي جمعية النه�سة الن�سائية، واجتمعت  القرن الع�رسين: اأول جمعية تاأ�س�ست كانت عام 
اجلمعيات الن�سائية عام 1950 حتت ا�سم اللجنة التنفيذية للهيئات الن�سائية يف لبنان، وي�سم املجل�ض 
اأكرثها  ولكن  الق�سايا،  من  كثري  على  متفقة  وغري  واالألوان  امل�سارب  خمتلفة  وهي  جمعية   160
تتمحور حول العمل على تعديل القوانني اللبنانية لتكون متالئمة مع اتفاقية اإزالة جميع اأ�سكال 

التمييز �سد املراأة. 

ويعترب البع�ض اأن هذه احلركات بداأت ت�سكل بديال لالأحزاب ال�سيا�سية التي تعاين من العزوف 
وال�سعف للعناية بق�سايا املراأة وموا�سلة الن�سال واأن الو�سول اإلى حقوقها كان اإلى حد كبري على 
املراأة.  التمييز �سد  اأ�سكال  الق�ساء على جميع  اتفاقية  اإبرام  القطاع االأهلي الذي تكثف بعد  يد 
فعلى �سبيل املثال: اللقاء الوطني من اأجل قانون مدين اختياري لالأحوال ال�سخ�سية الذي ي�سكل 
جتمًعا وطنًيا من �سخ�سيات وجمعيات واأحزاب لبنانية ت�سعى الإقرار قانون مدين موحد اختياري 
الوطنية  الهيئة  اأن وجود  القانون. كما  لهذا  التوعية واالإعالم والدعاية  ال�سخ�سية عرب  لالأحوال 
ل�سوؤون املراأة وعملها على تن�سيق العمل مع القطاع االأهلي وتوحيد اجلهود من اأجل ق�سية املراأة 

�لأردن ولبنان وفل�سطني وتون�س

185 - http://www.ilo.org/public/arabic/region/arpro/beirut/downloads/info/press/press_release_290609.pdf
 186 -  منظمة العمل الدولية’ اختتمت ورشاتها عن قضايا المرأة والرجل؛ ممثل الوزير حرب: حريصون على التوازن بين حقوق العمال وواجبات أصحاب 

           العمل؛ وطنية 21/4/2010- 
 187 -  نقس المصدر
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االإن�سان �ساعد والزال ي�ساعد على ال�سغط على ال�سلطات اللبنانية لال�سطالع مب�سوؤولياتها جتاه 
املراأة  لتمكني  املبا�رس  املبا�رس وغري  للت�سجيع  مبادرات  من  الدولة  به  قامت  ما  ولكن رغم  املراأة. 
نحوحتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني، اإال اأن هناك بع�ض ال�سعف ظاهٌر يف الرتكيبة االجتماعية و«املراأة 
اإلى  اإ�سافة  الت�رسيعات،  ال�سلبي الالحق بحقوقها على �سعيد  التمييز  اللبنانية ما زالت تعاين من 
املراأة  مع  تتعامل  زالت  ما  التي  االجتماعية  وال�سلوكيات  الذهنيات  بع�ض  التمييز يف  هذا  جتذر 

ككائن من الدرجة الثانية« )188(.

4.1.فل�صطيــــــن 

1.4.1.الت�رشيعات والقوانني لإزالة التمييز و�صمان حقوق املراأة القت�صادية ومتكينها 

يقر االجتاه الد�ستوري يف فل�سطني مبداأ امل�ساواة بني الكافة دون متييز الأي �سبب كان، وبالذات 
على اأ�سا�ض اجلن�ض، بالتايل فاإنه ال يجوز الأي ت�رسيع كان، قانون اأونظام، اأن ي�سري اإلى حرمان املراأة 
التمكني  اأن  الد�ستورية. وحيث  البطالن لعدم  اأ�سا�ض جن�سها حتت طائلة  الأي من حقوقها على 
االقت�سادي للمراأة، مرتبط ارتباطا وثيقا بتمكينها من امل�ساركة يف اتخاذ القرار، فاإن اإقرار الكوتا 
الن�سوية يف قانون االنتخابات ي�سكل فر�سة حقيقية يف ارتفاع معدل م�ساركة الن�ساء ال�سيا�سية، 

ومنها امل�ساركة يف اتخاذ القرارات التي توؤثر على امل�ساركة االقت�سادية.

2.4.1.عمـــــل الدولــــة وموؤ�ص�صـــاتهـــــا

يعترب اإن�ساء اللجنة الوطنية لت�سغيل الن�ساء عامال هاما يف متكني املراأة اقت�ساديا؛ حيث تهدف هذه 
احل�سول  يف  فر�سهن  وزيادة  العمل،  �سوق  يف  الفاعلة  الن�ساء  وم�ساركة  واقع  تغيري  اإلى  اللجنة 
ن�سب  وتخفي�ض  واالقت�سادية  واالجتماعية  التنموية  العملية  يف  وامل�ساركة  الالئق  العمل  على 
الفقر و�سواًل اإلى حتقيق العدالة االجتماعية وتعزيز ت�سغيل املراأة والنهو�ض بعملها وكذلك دعم 
املوؤ�س�سات ل�سمان اأن �سيا�سيات الت�سغيل والتطبيق يف القطاع احلكومي واخلا�ض تلبي حاجات 

الن�ساء على م�ستوى القاعدة. 

كما قام اجلهاز املركزي لالإح�ساء بت�سمني النوع االجتماعي يف جميع امل�سوح والتقارير ال�سادرة 
عنه، لغايات معرفة االأرقام الدقيقة وال�سحيحة مل�ساركة املراأة يف كافة النواحي، ما يعترب فر�سة 

حقيقية الإعداد �سيا�سات مبنية على الواقع.

ويتم حاليا التدقيق على اأ�سا�ض النوع االجتماعي على جميع امل�ستويات االإدارية واملالية واملوارد 
الب�رسية يف وزارات ال�سلطة الفل�سطينية ما يعترب خطوة هامة لت�سخي�ض الفجوات واإجراء التغريات 

واالإ�سالحات التي حتقق العدالة االجتماعية وامل�ساواة.

�لت�سريعات و�ل�سيا�سات و�لآليات �لوطنية �ملوؤثرة على �لتمكني �لقت�سادي للمر�أة

 188 -  نفس المصدر أعاله
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2. �لقيـــــود و�لعر�قيــــل �أمــــام متتــــع �لـمر�أة بحقوقها �لإن�سانية 

1.2.الأردن

1.1.2.يف املجال القانوين 

االنتخاب  القوانني كقانون  بع�ص  تعديل  ب�رسورة  القانونية  املعوقات  اأهم  معاجلة  تلخي�ص  ميكن 
وقانون االأحزاب والتي من �ساأنها اأن تعزز م�ساركة املراأة يف العمل ال�سيا�سي مثل، تفعيل حقيقي 
على وجه  املراأة  عامًة وحقوق  االن�سان  بحقوق  املتعلقة  الدولية  باالتفاقيات  االأردن  اللتزامات 
اخل�سو�ض مع النظر يف اإمكانية رفع التحفظات على بع�ض االتفاقيات الدولية وبالذات اتفاقية 
اتفاقية  على  امل�سادقة  اإلى  اأي�سا  واحلاجة  من جهة  املراأة  �سد  التمييز  اأ�سكال  على جميع  الق�ساء 

حماية حقوق العمالة املهاجرة واأ�رسهم. 

2.1.2.يف جمال املوؤ�ص�صات وال�صيا�صات

والتي تكون فيها العراقيل �سيا�سية ومنهجية وبالذات نظرا ل�سعف اإدماج ق�سايا النوع االجتماعي 
ذلك  مبا يف  التنموية  اال�سرتاتيجية  واخلطط  ال�سيا�سات  �سياغة  يتعلق  فيما  الرئي�سي  التيار  �سمن 
املوؤ�س�سات احلكومية  املنظور داخل  للنوع االجتماعي وتفعيل هذا  احل�سا�سة  املوازنات  ماأ�س�سة 

وذلك ل�سمان امل�ساواة يف التمثيل بني الرجال والن�ساء.

كفالة  يف  ي�ساهم  مما  ال�سوق،  حاجات  خمرجاته  تخدم  بحيث  بتطوير  التعليمي  النظام  ويحتاج 
امل�ساريع  وتقييم  متابعة  اآليات  املوؤ�س�سي يف  البعد  �سعف  هناك  كما  للجميع  اأف�سل  عمل  فر�ض 

ال�سغرية من حيث اإدارتها والتحكم باملوارد املتاأتية عنها.

فـــــــي املجــــــــال ال�صيــــــــا�صي

عدم التفعيل لدور املراأة يف االأحزاب ال�سيا�سية، مما ي�سكل عقبة اأمام فر�ض املراأة يف التناف�ض لتقلد 
املنا�سب العامة.

فـــــي املجــــــــال القت�صــــــــادي

الزالت املراأة غري متمكنة اقت�ساديا الأ�سباب عديدة منها �سوء توزيع املوارد مبا يوؤثر على حتكمها يف 
خمرجات امل�ساريع التي تديرها اأوم�ساركتها يف اإدارتها. كما يوؤدي �سعف م�ساركة املراأة يف مواقع 
�سنع القرار على قدرتها على و�سع ال�سيا�سات ور�سم اخلطط واال�سرتاتيجيات املتعلقة باالإ�سالح 
الت�رسيعات  بع�ض  ت�سّمن  والرجال،  الن�ساء  بني  االأجور  يف  التفاوت  على  وزيادة  االقت�سادي. 
ما  على  الن�ض  اأوعدم  االجتماعي  النوع  املراعية حلاجات  الن�سو�ض غري  بع�ض  على  االقت�سادية 

يكفل امل�ساواة وعدم التمييز على ال�سعيد االقت�سادي.
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فـــــــي املجــــــال الجتمـــــــــاعي

ال�سائد حول  ال�سلبية  الثقافية  التن�سئة والقيم املوروثة  توؤدي املحددات االجتماعية والنمطية يف 
اإلى انخفا�ض ن�سبة قبول م�ساركة املراأة يف احلياة العامة وبذلك،  م�ساركة املراأة يف �سنع القرار 
تناق�ض االجتاهات واملمار�سات التقليدية القوانني ال�سارية واالتفاقيات الدولية )مثل التنازل عن 

احلق يف املرياث وزواج القا�رسات(.

3.1.2. احلــق يف العمـــل وفـــي امل�صــاركة القت�صــاديـــة 

ا�ستناداً اإلى الن�سو�ض الد�ستورية والتزامات االأردن الدولية، ت�سمنت الت�رسيعات الوطنية حقوقًا 
للمراأة االأردنية العاملة مراعيًة العديد من حاجاتها العملية واال�سرتاتيجية. ومن اأمثلة ذلك نظام 
اخلدمة املدنية الذي يقوم على مبادئ ال�سفافية والعدالة وتكافوؤ الفر�ض وعدم التمييز على اأ�سا�ض 
اإطار  الوطنية. ويف  بحقوقهم وواجباتهم وم�سوؤولياتهم  يتعلق  فيما  املوظفني  معاملة  اجلن�ض يف 
يتنا�سب مع كمية عمله وكيفيته.  حماية االأجور، اأكد الد�ستور االأردين على اإعطاء العامل اأجراً 
املهنة  واأمرا�ض  العمل  اإ�سابات  �سد  التاأمينات  تطبيق  ليوؤكد  االجتماعي  ال�سمان  قانون  وجاء 
والتاأمني �سد ال�سيخوخة والعجز والوفاة على املوؤمن، عليهم ذكوراً واإناثًا. باالإ�سافة اإلى تو�سيع 
مظلة �سمول قانون ال�سمان االجتماعي وحق الزوجة يف اجلمع بني راتبني تقاعديني. ومن ناحية 
اإجازة  اأوخالل  احلمل  ب�سبب  اخلدمة  من  العاملة  ف�سل  يحظر  االأردين  العمل  قانون  فاإن  اأخرى 
االأمومة، وبناء عليه فاإن كال من قانون العمل ونظام اخلدمة املدنية ي�سمن ن�سو�سًا اأقرت حقوق 

مراعية حلاجات املراأة وامل�ساواة بينها وبني الرجل مو�سوعيًا.

4.1.2.التمييــــز �صـــد املــــــراأة الريفيــــــــــة

الإطار القــانوين واملوؤ�ص�صـــــــاتي   1.4.1.2

تن�ض املادة )14( من اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة »�سيداو« على اأن املطلوب 
من الدول االأطراف اأن ت�سع باعتبارها امل�ساكل اخلا�سة التي تواجهها املراأة الريفية واالأدوار الهامة 
البقاء اقت�ساديًا الأ�رستها، مبا يف ذلك عملها يف قطاعات االقت�ساد  اأ�سباب  التي توؤديها يف تاأمني 
غري النقدية، واأن تتخذ جميع التدابري املنا�سبة ل�سمان تطبيق اأحكام هذه االتفاقية على املراأة يف 

املناطق الريفية.

االأردنية وكذلك  للمراأة  الوطنية  اال�سرتاتيجية  اأكدت  الدويل،  االلتزام  ما ورد يف هذا  ولتحقيق 
وثيقة »كلنا االأردن« واالأجندة الوطنية، على �رسورة العمل على تنمية املراأة الريفية واعتبار ذلك 
من متطلبات مكافحة الفقر وحتقيق التنمية التي تعتمد ب�سكل اأ�سا�سي على تعزيز م�ساركة املراأة 
اقت�ساديًا. جاء تعديل قانون العمل االأردين رقم )48( لعام 2008، لي�سمل عمال الزراعة باأحكامه. 
وبهذا ي�سكل اإ�سافة نوعية للحماية القانونية لعمال الزراعة كافة واملراأة الريفية العاملة بالزراعة 

على وجه اخل�سو�ض. 
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اأن ينفذ تطبيق التاأمينات �سد  كما جاء قانون ال�سمان االجتماعي لين�ض يف املادة )3( منه على 
اإ�سابات العمل، واأمرا�ض املهنة وتاأمني ال�سيخوخة، والعجز والوفاة على العمال اخلا�سعني لقانون 
العمل �ساري املفعول. بناء على ذلك وا�ستناداً اإلى قانون العمل االأردين لعام 2008، و�سمول عمال 

الزراعة فاإنه من املتوقع زيادة اال�ستفادة من برامج ال�سمان االجتماعي.

2.4.1.2.  عـــــــدم التمتع باملـــوارد العـــــامة

يعد انعدام اأو�سعف و�سول املراأة اإلى املوارد من اأهم املعيقات اأمام متكني املراأة اقت�ساديًا. ويزداد 
الن�ساء وهن يف كثري  العربية هم من  املنطقة  املزارعني يف  من  اأّن قطاعًا كبرياً  اإذا علمنا  التحدي 
التي متكنهّن من اال�صتثمار فيها. ومن  التي يزرعنها وال االأ�صول  من االأحيان ال ميلكن االأر�ص 
هنا جاء اإدراك كل من احلكومة االأردنية ومنظمات املجتمع املدين الأهمية �سمان ا�ستقالل املراأة 
تبنت  عليه،  بناء  الغذائية.  اأطفالها  اأمر حيوي حلماية حاجاتها وحاجات  متكينها  الأن  اقت�ساديًا 
هذه اجلهات اإن�ساء العديد من املبادرات وامل�ساريع والربامج لتمكني املراأة الريفية اقت�ساديًا ومنها: 
امل�ساهمة  اإلى  ال�سندوق  يهدف  حيث   : االأردنية  البادية  لتنمية  الها�سمي  ال�سندوق  اإن�ساء   )1
ت�سهيل  البادية من خالل  التنموي يف  املراأة  التنموية، ، وتعزيز دور  االإنتاجية  امل�ساريع  اإقامة  يف 
ح�سولها على الدعم املايل وامل�سورة الفنية الالزمة، وتنفيذ الربامج الهادفة لزيادة م�ساركة املراأة 
يف الن�صاط االقت�صادي، 2( قيام وزارة العمل باإطالق م�رسوع ت�سغيل الفتيات من املناطق االأقل 
حظًا، وم�رسوع نقل اال�ستثمارات للمناطق النائية )الفروع االإنتاجية( حيث يهدف هذا امل�رسوع 
الدويل  والتعاون  التخطيط  وزارة  تقوم  كما   )3 املعطالت،  الريفيات  للن�ساء  عمل  فر�ض  خللق 
بتنفيذ العديد من الربامج التنموية لفائدة املراأة الريفية مثل تنفيذ برنامج » قدرات«، الهادف لبناء 
قدرات املجتمع املحلي لغايات خلق فر�ض عمل وتنمية املجتمعات املحلية، للحد من م�سكلتي 
الفقر والبطالة. 4( وي�ساهم االحتاد الن�سائي االأردين يف تقدمي العديد من القرو�ض ال�سغرية للن�ساء 
الفقريات واملعيالت. 5( كما اأن �سندوق املراأة ي�ساهم يف متويل امل�ساريع ال�سغرية باالإ�سافة الى 

التمويالت املو�سمية.

2.2.تـــــــــــون�س 

بالرغم من املكا�صب واالإجنازات يف جمال متكني املراأة، هناك نقاط �صعف حتد من متكينها ومن 
باملراأة واعتبارها  الالزمة  االإحاطة  العراقيل عدم  اأهم  املجال االقت�سادي. من بني  م�ساركتها يف 

موردا ب�رسيا البد من تنميته حتى تكون م�ساركته يف امل�سار التنموي م�ساركة اإيجابية.

1.2.2. الت�رشيعـــات والقوانيــن لإزالــة التمييـــز و�صمـــان حقــوق املراأة القت�صادية ومتكينهــــا 

الزال التفاوت بني الن�سو�ض الت�رسيعية اخلا�سة بامل�ساواة بني اجلن�سني يف كافة املجاالت وال �سيما 
يف املجال االجتماعي واالقت�سادي وواقع التمكني االقت�سادي للمراأة ويربز ذلك باخل�سو�ض يف 
املوؤ�رسات املتعلقة بالن�صاط االقت�صادي للمراأة مقارنة بالرجل ويف و�صولها الى اخلدمات واملوارد 

والتحكم فيها.
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2.2.2.  الفجـــــوات وال�صيــــــا�صــــــات 

اإن ال�سعوبات التي تواجهها الن�ساء يف �سمان تكافوؤ الفر�ض ت�ستدعي موا�سلة اجلهود املبذولة ق�سد 
فهم اأعمق للبناء االجتماعي والثقايف للعالقات بني اجلن�سني يف احلياة اخلا�سة والعامة واملزيد فيما 
يخ�ض اعتماد �سيا�سات اإ�سالحية حتقق امل�ساواة بني الرجال والن�ساء، خا�سة فيما يتعلق بالتمكني 
االقت�صادي. ويالحظ اأي�صا وجود فوارق بني املراأة الريفية واملراأة احل�رسية على م�صتوى احل�صول 
مب�ستوى  االأحيان  اأغلب  تتمتع يف  االأعمال  �ساحبة  احل�رسية  فاملراأة  امل�ساريع.  لبعث  املوارد  على 
تعليمي اأف�سل من املراأة الريفية ي�سهل عليها فهم النظم والقواعد املتعلقة ببعث امل�ساريع ف�سال على 
قربها من اأغلب املوؤ�س�سات اجلبائية والبنكية واالجتماعية يف حني اأن املراأة الريفية ال تزال يف اأغلب 

االأحيان مكبلة مبوروث اجتماعي يفر�ض عليها التبعية االقت�سادية للرجل ويحبط من عزائمها.

3.2.2.  ق�صيــــــــة امللكيـــــــــة

تعرقل م�ساألة امللكية التمكني االقت�سادي وت�سد الطريق اأمام املراأة التي تريد بعث م�رسوع. فلتدارك 
االجتماعية  ال�سوؤون  وزارة  عن  ال�سادر  التعميم  كتطبيق  االجراءات  عديد  اتخذت  الو�سع  هذا 
املوؤرخ يف 9 ماي 1996 واملوجه اإلى �سناديق ال�سمان االجتماعي، والذي بف�سله اأ�سبح باإمكان 
املراأة املتزوجة اأن حت�سل على قر�ض على قدم امل�ساواة مع زوجها من هذه ال�سناديق، بغر�ض اقتناء 
عقار. ويف نف�ض ال�سياق يقيم القانون رقم 98 نظام اال�سرتاك يف االأمالك بني الزوجني. وهونظام 
جديد للملكية يقوم على اأ�سا�ض الت�سارك والت�سيري امل�سرتك بني الزوجني. واعتبارا للدور االقت�سادي 
املتزايد الذي تقوم به املراأة يف االأ�رسة ويف املجتمع؛ ياأتي هذا النظام الذي ال مي�ص مبا�رسة باأحكام 
االإرث بحل يرمي اإلى اإدخال قدر من التوازن يف و�سع املراأة يف العالقات الزوجية. وين�ض الف�سل 
االأول من هذا القانون على ما يلي: نظام اال�سرتاك يف االأمالك هونظام اختياري يجوز للزوجني 
اختياره عند اإبرام عقد الزواج اأوبتاريخ الحق. وهويهدف اإلى جعل عقار اأوجملة من العقارات 
ملكا م�سرتكا بني الزوجني متى كانت من متعلقات العائلة واأ�سبح الزوجان اللذان يلتزمان بنظام 
اال�سرتاك يف االأمالك، يتقا�سمان املمتلكات التي يتم اقتناوؤها خالل احلياة الزوجية. ولهذا القانون 
اأثر على التمكني االقت�صادي للمراأة حيث اأنه يعطي لها فر�صا جديدة لالنخراط يف احلياة االقت�صادية 

وامل�ساركة فيها على قدم امل�ساواة مع الرجل من حيث امللكية.

4.2.2.  عمــــــل الدولــــــة وموؤ�ص�صاتـهــــا

اأما على هذا امل�صتوى، ميكن ذكر العديد من العراقيل منها: 1( الن�سق البطيء لتطبيق التخطيط ح�سب 
النوع االجتماعي رغم اعتماده منذ بداية الت�سعينات نظرا لقلة املوارد املو�سوعة على ذمة الوزارة 
خطة  من  جزء  بتنفيذ  املكلفة  االفقية  الوزارات  مع  التن�سيق  والنعدام  التخطيط  جلنة  على  امل�رسفة 
ادماج وماأ�س�سة النوع على امل�ستوى املركزي وامل�ستوى اجلهوي، 2( �سعف التن�سيق بني جلنة املراأة 
والتنمية وبقية جلان اإعداد خمططات التنمية حيث اأن هذه اللجنة تعمل وكاأّنها جلنة قطاعية م�ستقلة 
عن اللجان االأخرى ولي�ض كلجنة لها خ�سو�سيات قطاعية بحتة واأخرى اأفقية مّما يحّتم تفاعلها مع 
بقية اللجان،3( توا�سل الفجوة بني اأو�ساع املراأة يف الريف واملراأة يف الو�سط احل�رسي ال�سيما يف 
جمال الو�سول واالنتفاع من نف�ض النوعية من اخلدمات املقدمة يف عدد من القطاعات منها الرتبية 
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والتكوين وال�سحة والتجهيزات اجلماعية واإحداث امل�ساريع ال�سغرى من خالل القرو�ض، 4( قّلة 
يف  تتدّخل  الهياكل  من  فعدد  وتنفيذها  الريفية  باملراأة  للنهو�ض  الوطنية  اخلطة  اإجناز  عند  التن�سيق 
جمال مهامها وم�سموالتها ح�سب االأهداف التي ر�سمت لها دون االأخذ يف االعتبار ما مّت ر�سمه 
من اأهداف يف اطار اخلطة وبالتايل ال يتم ر�سد امليزانية الالزمة للخطة ويقع اإرجاء تنفيذ حماورها 
�سنة بعد �سنة، 5( اعتماد اجلهات احلكومية من وزارات ووكاالت يف تنفيذ خططها وبراجمها على 
التعاون الدويل، ويف غالب االأحيان تتوقف الربامج املمولة من التعاون مع انتهاء مدة اتفاقية التعاون 
بحيث ال يتم البحث عن موارد جديدة �سواء من ميزانية الدولة اأومن خالل �رساكات جديدة واأخريا 
ولي�ض اآخرا، 7( اعتماد الوزارة خططا خما�سية �ساملة للنهو�ض باملراأة عموما ومل يقع اإفراد التمكني 

االقت�سادي للمراأة بخطة خا�سة يتم تنفيذها بال�رساكة مع املتدخلني والتقليدية. 

3.2.لبنـــــــان 

وبامل�ساواة  التمييز  بعدم  الن�ساء  تتمتع  باأن  لبنان  يف  املراأة  ل�سالح  العمل  قوانني  تطور  ي�سمح  ال 
ب�سفة عامة وبع�ض الفئات الن�سائية ب�سفة خا�سة )راجع الفقرة املخ�س�سة لهذا املو�سوع ويف هذا 
اجلزء(، ومل ي�سدر حتى االآن اأحكام اأوقوانني ت�سري �رساحة وب�سكل حمدد اإلى �رسورة الق�ساء على 
التمييز بني املراأة والرجل، لكن يف املقابل ال توجد اأحكام متيز علنا بينهما اأي�سا. واإذا �سدرت 
بع�ض الت�رسيعات التي حددت من بع�ض مظاهر التمييز يف بع�ض املجاالت اإال اأن الدولة اللبنانية 
مل تتخذ اأي تدابري ت�رسيعية من اأجل تعزيز تكافوؤ الفر�ض بني الرجال والن�ساء وتزال االأمور على 

حالها على هذا ال�سعيد، زيادة على بع�ض املمار�سات املوؤ�س�ساتية واملجتمعية والتقليدية. 

1.3.2.  احلق يف العمل ويف امل�صاركة القت�صادية 

اأي  1996 مل يتم  اأ�سكال التمييز �سد املراأة يف متوز  اإبرام لبنان لالتفاقية الدولية للق�ساء على  منذ 
تعديل على قانون العمل وقانون ال�سمان االجتماعي وقوانني واأنظمة املوظفني. ويف ني�سان 1999 
تبنى عدد من النواب اقرتاح قوانني داعية اإلى تعديل مواد يف خم�سة قوانني )قانون العمل، قانون 
ال�سمان االجتماعي، قوانني واأنظمة املوظفني واالإجراء، قانون التجارة، قانون العقوبات( وذلك 
املواد  املراأة كما مت تعديل  التمييز �سد  اأ�سكال  للق�ساء على جميع  الدولية  ان�سجامًا مع االتفاقية 
26 و28 و29 و52 من قانون العمل املطالبة بتعديل املواد 14 و26 و46 واإلغاء البند 2 من املادة 16 
التمييز �سد خادمات  اإلى  االإ�سارة  ال�سمان االجتماعي. وزيادة على ذلك، البد من  قانون  من 
البيوت االأجنبيات اإذ ي�ستثنيهن قانون العمل من اأحكامه، االأمر الذي فتح املجال اأمام ممار�سات 
اإلى حد الالاإن�سانية )189( وفقا ملا اأ�سارت اإليه بع�ض التقارير املرفوعة اإلى منظمة العمل الدولية )190(. 
كما يوجد اإقرارا متزايدا لدى اجلهات الر�سمية ب�رسورة الت�سدي لهذه امل�سكلة االجتماعية )191(. 

وبقيت حتى االآن التدابري املتخذة حمدودة يف فعاليتها وم�سمونها.

�لأردن ولبنان وفل�سطني وتون�س

189 -   كمنع الخروج من أماكن العمل )المنزل( أوالحرمان من حق الراحة أووضع اليد على جواز السفر فضال عن تحديد األجر على نحوجّد منخفض 
دون الحديث عن الضرب واالعتداءات الجسدية أواالمتناع عن دفع األجر. 

190 -   راي جريديني، النساء المهاجرات العامالت في المنازل في لبنان )Migrant Women Domestic Workers in Lebanon(، تقرير منشور 
بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، 2001. 

191 -   قرار رقم 5/1 صادر في 17/1/2003 بشأن تنظيم عمل مكاتب استقدام الخادمات األجنبيات. وقد نصت المواد 15 و16 و17 على حظر إساءة 
معاملة الخادمات من قبل موظفي مكاتب االستقدام وأصحاب العمل والتعهد بضمان حقوقهن. القرار لم يشر إلى أي عقوبات في حال اإلخالل بهذه 

االلتزامات واكتفى بالنص على إمكانية إحالة الخالفات فيما بين الرفقاء الثالثة إلى وزارة العمل وتقديم شكوى إذا لزم األمر.
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2.3.2.ممار�صــــــات متييـــــز وانعكـــــا�صات ومتنوعــــــــــة

ما زالت املراأة تخ�صع يف العمل الأ�صكال متييز متنوعة مبا يف ذلك �رسوط العمل، وتخ�صي�ص املراأة 
التخ�س�ض  التمثيل يف جماالت  اإلى عدم تكافوؤ  يوؤدي  الوظائف واالأن�سطة، مما  باأنواع معينة من 

العلمي التي تبقى اأكرثها فاعلية واإنتاجية حكرا على الرجل.

وميكن تلخي�ص اأهم ما تعانيه املراأة من عراقيل يف جمال العمل يف: ا�صتمرار �صعف معدل ن�صاط 
املراأة االقت�سادي عموما باملقارنة مع التح�سن البارز يف امل�ستوى التعليمي املح�سل من جانبها، 
اإلى مراكز  ال�سيا�سات االقت�سادية والو�سول  للم�ساركة يف و�سع  املراأة  اأمام  املجال  اإف�ساح  عدم 
القرار، الرواتب املتدنية)192(، عدم توافر فر�ض الرتقية واال�ستحقاقات، عدم وجود �سبكات دعم 
كافية للمراأة وعدم ا�ستفادة املراأة العاملة ب�سكل كاف وعادل من �سبكات االأمن االجتماعي اأوما 

هومتاح منها...

ومبرجع اإلى ما �سبق، اإن دخول املراأة يف الزواج وا�ستمرارها فيه وحتملها امل�سوؤوليات االأ�رسية، 
ي�سكالن اأحيانًا عقبة اأمام موا�سلة املراأة عملها لغياب العوامل املو�سوعية امل�ساعدة، وعدم تقا�سم 
الو�سط  ونظرة  املو�سوع،  هذا  اإزاء  االجتماعي  الثقايف  االإرث  عن  ف�سال  االأ�رسية،  امل�سوؤوليات 
االجتماعي اإلى عمل املراأة، وال�صغوط العائلية التي ترتاجع ن�صبيا كلما ارتفع امل�صتوى التعليمي 

للمراأة وازداد الوعي االجتماعي لدورها كمواطنة.

3.3.2.ا�صتثمـــــار املــــــــــراأة

التي  تلك  من  اأكرث  فهي  لبنان  يف  امل�ستثمرة  املراأة  تعرت�ض  التي  والتنظيمية  املادية  العقبات  اأما 
تعرت�ض الرجل. فقد ك�سفت الدرا�سة )193( اأن 64 % من اأ�سحاب امل�ساريع من الرجال يح�سلون 
على قر�ض م�رسيف مقابل 48 % من الن�صاء، كما تبني نف�ص الدرا�صة باأن » الن�صاء اللواتي ميلكن 
على  للح�سول  طلباتهن  رف�ض  معدل  ارتفاع  من  يعانني  احلجم  ومتو�سطة  �سغرية  موؤ�س�سات 
قرو�ض، اإذ يطلب من املراأة توفري �سمانات تتجاوز عموما قيمة ال�سمانات املطلوبة من الرجل 

بن�سبة تراوح بني 25 و30 %«.

وال ميكن اأن ي�صتطيع اأي جهد حكومي حتقيق النتيجة املرجوة ما مل يقابل برغبة ن�صائية يف خو�ص 
غمار االأعمال واإقبال من املراأة على دخول هذا القطاع وتعترب اأرقام موؤ�س�سة كفاالت يف لبنان خري 
دليل على ذلك. فتٌظهر اأرقام املوؤ�س�سة لعام 2009 اأن عدد الكفاالت املعطاة ل�رسكات التي متلكها 
ن�ساء كليا اأوجزئيا مل يتجاوز 1009 من اأ�سل 4281 كفالة )اأي نحو21 %(، واأن ن�سبة ال�رسكات التي 
قدمت طلبات للح�سول على كفاالت ال تتعدى اأ�سا�سا 23 % اأي 1745 من اأ�سل 7548 طلبا متت 

املوافقة عليها اأورف�ست اأواألغيت«.

�لت�سريعات و�ل�سيا�سات و�لآليات �لوطنية �ملوؤثرة على �لتمكني �لقت�سادي للمر�أة

192 -    وضع مداخيل المرأة العاملة عموما حسبما أظهرته الدراسات اإلحصائية المنفذة حديثا
 http://lkdg.org/node/4543    - 193

عرض وزيرة المال ريا الحسن لنتائج دراسة أعدها البنك الدولي عن »مشاركة المرأة في القطاع الخاص »خالل افتتاح منتدى سيدات األعمال 
حول »تطوير مناخ أعمال المرأة في الدول العربية« عام 2010، عقده اتحاد المصارف العربية باالشتراك مع منظمة التعاون والتنمية االقتصادية.
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4.3.2. التمييـــز �صـــد الـمـــراأة يف القطــاع غيـــر النظامي 

1.4.3.2.  الإطار القـــــانوين واملوؤ�ص�صــــــــاتي

واإذا كان للن�ساء العامالت حقوق وقوانني، ففي القطاع غري النظامي )الزراعة، ال�سناعة اليدوية، 
حماية  عدم  من  يعانني  الن�ساء  زالت  ما  الخ...(  املالب�ض،  ت�سنيع  جمال  يف  ال�سغرية  ال�سناعات 
القانون، اأجر فيما يخ�ض حقوقهن ب�سفة عامة وال يتلقني اأجرا جيداً )194(  اإذا كان لهن هذا احلظ 
يف احل�سول على اأجر )العمل داخل االأ�رس(. ويربز وجه من وجوه التمييز �سد املراأة الريفية العاملة 
وعدم  اللبنانية،  القوانني  من  اإغفالهم  مت  الذين  عمومًا  املو�سمني  العاملني/ات  و�سد  الزراعة  يف 
ا�صتحداث قوانني خا�صة بهذه الفئات. كما ال يالحظ يف لبنان اأن هناك اأي خم�ص�صات تنموية 
والواقع  الزراعة.  املنتجة يف  وم�ساهمتها  التقدم  من  املراأة  فر�ض متكني  من  ت�ساهم  قد  لالأرياف 
يف�رس  الزراعة مما  العائلية يف  اأوامل�ساعدات  العامالت  االأرياف من  الن�ساء يف معظم  هواأن غالبية 
اإجمااًل وال  وال�سغار  املتو�سطني  املزارعني  بدور  االعرتاف  يتم  االقت�سادي. ومل  ن�ساطهن  تدنى 
بدور املراأة املزارعة يف تطوير ال�سيا�سة الزراعية واالقت�سادية، لذلك، فاإن تاأثريها يف هذا ال�سدد 
التخطيط  تتعاطى  التي  اأواللجان  الن�سائية  والهيئات  احلكومة  يف  ممثلة  غري  وهي  معدوما،  �سبه 

والتنمية االقت�سادية والزراعية.

بالفعل، اإن املراأة الريفية اللبنانية غائبة عن مواقع القرار يف العملية التنموية رغم اأنها توؤدي دوراً 
هامًا يف جمال اأ�رستها وجمتمعها وبيئتها، وهي التي تقوم باأعمال عديدة �سمن منزلها وخارجه، 
وعلى الرغم من هذه اجلهود امل�سنية، فهي ال تلقى اأي تقدير، وال حت�سب جهودها يف االإنتاج 
واملدخول العام للمنزل وتعي�ض يف تخلف يحجب عنها حقوقها االإن�سانية االأ�سا�سية �سواء كانت 
اقت�سادية اأو�سيا�سية اأواجتماعية اأوالقانونية املن�سو�ض عليها يف الد�ساتري اللبنانية مما يوؤثر �سلبا على 

ح�سولها على املوارد والتحكم فيها. 

2.4.3.2. عـــــدم التمتــــع باملــــوارد العــــــامــــــة

بوجد متييز على �سعيد املنافع االجتماعية واخلدمية حيث ال ت�سل اخلدمات اإلى 40 % من مناطق 
الريف احلدودية لذكر املياه بوا�سطة ال�سبكات ، وغالبا ما تاأتي املراأة باملياه من الينابيع واجلداول 
يجب  �سحية  جور  وتوجد  املجاري،  �سبكات  توفري  وعدم  االأمطار،  مياه  جمع  واآبار  املحلية 
الطرقات  اأن  كما  و�سحي.  بيئي  �رسر  من  ذلك  عن  ينتج  ما  مع  املفتوحة،  االأودية  يف  تفريغها 
الداخلية والرئي�سية التي تربط بني القرى النائية والبلدات ال تخلومن ال�سوء، مما ي�سبب �سعوبة 
يف الو�سول اإلى املوارد املختلفة والتحكم فيها. ورغم اأن الن�ساء ي�ساركن كاأع�ساء يف النقابات 
واحتادات العمال ولكن نادراً ما ي�سغلن منا�سب قيادية مع اأن قوانني ع�سوية االحتاد ال متييز �سد 
قوة  اأويف  االحتاد  تنظيم  املراأة يف  م�ساركة  لت�سجيع  مبادرات  تتخذ  االحتادات ال  اأن  اإال  الن�ساء، 
العمل. وتفتقر احتادات لبنان للمبادرات التي تدعواإلى اعتماد قوانني و�سيا�سات خا�سة باجلن�ض 

حلماية حقوق الن�ساء العامالت.

�لأردن ولبنان وفل�سطني وتون�س

192 -   تحسين ظروف عمل النساء العامالت في المجال الطبي في لبنان. مؤسسة عامل اللبنانية واالتحاد األوربي. 
 http://www.amelassociation.org
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4.2.  فل�صطيـــــــــن 

القانون  املقرة مبقت�سى  احلقوق واحلريات  الكثري من  وتنفيذ  اإليه عدم جت�سيد  االإ�سارة  ما جتدر  لعل 
االأ�سا�سي وغريه من الت�رسيعات الفل�سطينية جراء عدم و�سع اجلهات الفل�سطينية املخت�سة ملجموع 
اللوائح التنفيذية »اللوائح التف�سريية« التي تتطلبها القوانني، مما عطل تنفيذ العديد من البنود واالأحكام 
الواردة يف هذه الت�رسيعات لت�سارب االآراء حول معنى ومدلول هذه االأحكام. كذلك، فقد �سهدت 
مناطق ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية وترية مت�سارعة من االنتهاكات االإ�رسائيلية التي األقت بظاللها على 
املراأة ومنها: بناء جدار الف�سل العن�رسي، وتنفيذ خطة االنف�سال من جانب واحد، واال�ستيالء على 
االأرا�سي الفل�سطينية وم�سادر املياه وتقطيع اأو�سال ال�سعب الفل�سطيني وعزله، وو�سلت ذروتها يف 
احلرب االأخرية على غزة مما �ساعف من معاناة املراأة فباالإ�سافة اإلى ال�سيطرة البطريركية التي تعي�سها، 

هنالك االحتالل االإ�رسائيلي الذي ال يحرتم اأدنى مقومات حقوق االإن�سان.

ورغم ان ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ر�سدت 7.7 مليار دوالر لتنفيذ اخلطة اال�سرتاتيجية -2008
2011، اإال ان 30 % فقط مما ر�سد ي�رسف للم�رسوعات التنموية ومل�رسوعات ت�سهم يف تنفيذ برامج 
اإ�سالح يف موؤ�س�سات ال�سلطة املختلفة، و70 % مما ر�سد ي�رسف ل�سد عجز ميزانية ال�سلطة لالأعوام 
ال�سابقة، اإال انه باالطالع على خطة االإ�سالح والتنمية 2011-2008 جند انه مل يكن وا�سحا االأخذ 
الفل�سطينية  احلكومة  التزام  ت�سمنت  واإمنا  عام  ب�سكل  واملراأة  الرجل  بني  الفروق  االعتبار  بعني 
غايات  )وثيقة  الغايات  م�ستوى  على  البعد  هذا  ت�سمينها  خالل  من  االجتماعي  النوع  بق�سايا 
واأهداف ال�سلطة الوطنية( غاية تعزيز جودة حياة املواطنني: العدالة يف توزيع اخلدمات، كاأحد 
حماور ال�سيا�سات يف اإطار تنمية راأ�ض املال االجتماعي، اأي ان بعد النوع االجتماعي مل يكن اأحد 

املحركات الرئي�سية لبناء اخلطة اخلم�سية الوطنية.

1.4.2. احلق يف العمل ويف امل�صاركة القت�صادية 

1.1.4.2.الإطار القانوين اخلا�س بالعمل

ينظم االأحكام املتعلقة بالعمال يف القطاع غري احلكومي قانون العمل لعام 2000 بينما ينظم قانون 
اخلدمة املدنية االأحكام املتعلقة بعمل املوظفني يف القطاع احلكومي، وقد حظر التمييز يف ظروف 
و�رسوط العمل بني العاملني يف فل�صطني، وتعترب املراأة العاملة معنية بكل اأحكام هذين القانونني، 
ولي�ض فقط االأحكام املتعلقة باملراأة كاأنثى. اأما على �سعيد املراأة العاملة فقد مت تخ�سي�سها ببع�ض 
االحكام املتعلقة باإجازة االمومة و�ساعة الر�ساعة ويعترب احلق يف تكافوؤ الفر�ض يف تقلد الوظائف 
واملنا�سب العامة من احلقوق املن�سو�ض عليها يف القانون االأ�سا�سي الفل�سطيني. )املادة 26( اإال اأن 
قانون اخلدمة املدنية ن�ض يف املادة )53( على دفع العالوة االجتماعية للموظف عن زوجه )ت�سمل 
الزوج والزوجة( غري املوظف وعن اأبنائه وبناته ح�سب الفئات املقررة لكل منهم حتى بلوغهم 
�سن الثامنة ع�رسة. ون�ست املادة على انه اإذا كان الزوجان موظفني باخلدمة املدنية فتدفع العالوة 
االجتماعية للزوج فقط. وهذا التمييز نا�سئ عن اإعفاء املراأة من اأعباء االإنفاق واالإعالة )على الرغم 
من ان اأنها معيلة واقعيا( وا�ستخدام ذلك كمربر حلرمانها من حق امل�ساركة يف اتخاذ القرار وحق 

اال�ستفادة من ثمار االإنتاج. 

�لت�سريعات و�ل�سيا�سات و�لآليات �لوطنية �ملوؤثرة على �لتمكني �لقت�سادي للمر�أة
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2.1.4.2. ممار�صـــات متييــــز وانعكــــا�صــــــات متنوعـــة

تواجه املراأة متييزا �سلبيا يف جميع مراحل حياتها. ففي مرحلة الطفولة، يقوم االأهل عادة بتمييز 
والبلوغ، حيث حترم  املراهقة  العملية يف مرحلة  االأنثى، وت�ستمر هذه  االأخت  الذكر عن  االأخ 
التعليمية لظروف  ا�ستكمال م�سريتها  الريفية من  املناطق  الفتاة يف كثري من االأحيان، خا�سة يف 
عدة ترتاوح بني تف�سيل االأهل لتزويج الفتاة يف �سن مبكرة، اإلى �سعوبة الظروف املادية حيث 
االإغالق  اإلى  االأهل،  منظور  من  االأولوية  �ساحب  احلاالت  هذه  مثل  يف  بالعادة  االأخ  يكون 
حماطة  �سعبة  عملية  املدن  اإلى  القرى  من  التنقل  م�ساألة  من  جتعل  التي  االإ�رسائيلية  واالإجراءات 
املدر�سة، خا�سة  االأهل الأبنتهم من  اإخراج  اإلى  بالنهاية  توؤدي  ال�سعوبات واملخاطر  بالكثري من 
واأن الريف الفل�سطيني يعاين ب�سكل خا�ض من قلة توفر املرافق التعليمة فيها و�سعوبة املوا�سالت 
فاإنها  التعليم،  من  كافية  درجة  على  احل�سول  من  الفل�سطينية  الفتاة  لومتكنت  وحتى  واليه.  منه 
على االأغلب لن تتوجه للعمل وذلك الأ�سباب عدة ت�سمل املوروث الثقايف املجتمعي الذي يرى 
باملراأة بالدرجة االأولى زوجة واأما، تكمن مهمتها االأ�سا�سية يف رعاية االأ�رسة والزوج واالأطفال، 
وبالبطالة املتف�سية، هذا ناهيك عن بع�ض الن�سو�ض التمييزية يف قانون العمل الفل�سطيني الذي ال 
يوفر الغطاء القانوين للمراأة يف بع�ض من احلاالت ولغريها من االأ�سباب. اإ�سافة اإلى التفاوت يف 

االأجور، وعدم توفر اخلدمات كدور احل�سانة واملوا�سالت.

3.1.4.2.  ال�صتثمـــــار فـــــــــي املــــــراأة

اإن النظام االقت�سادي املعمول به يف فل�سطني هواقت�ساد ال�سوق احلر جلميع امل�ستثمرين، ال�سمانة 
اال�ستثمار  قانون  من   )10( املادة  يف  جاء  ح�سبما  ذلك  غري  واإلى  واالأرباح،  املال  راأ�ض  على 
الفل�سطيني رقم )1( ل�سنة 1998. وقد جاء هذا القانون تلبية حلاجات التنمية االقت�سادية، وا�سعًا 
�سوابط ومعايري اال�ستثمار يف فل�سطني، اال اأنه مل يراع اأوينظم عمل اأودخول املراأة اأوم�ساركتها 
يف هذه العملية، حيث هّم�ض دورها ودخولها �سوق العمل لال�ستثمار، من هذا املنطلق ال زال 

و�سع املراأة الفل�سطينية على هذا ال�سعيد �سعيفًا، وال ي�سهد م�ساركة ن�سائية فاعلة.

2.4.2. التمييــــز �صـــد الـمـــراأة الريفيــــــــــة

تعاين املراأة الريفية كغريها من الن�ساء يف املجتمع الفل�سطيني، اإال اأن درجة معاناتها يف حقل العمل 
تتميز ببع�ض اخل�سو�سية لعدة ا�سباب، لعل اأهمها ينبثق من اإجحاف قانون العمل الفل�سطيني رقم 
)7( ل�سنة 2000، املعمول به يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة يف حقها ب�سكل خا�ض. حيث ت�رسي 
اأحكام هذا القانون على جميع العمال واأ�سحاب العمل يف فل�سطني با�ستثناء اأفراد اأ�رسة �ساحب 
العمل من الدرجة االأولى كما ن�ست املادة 80 على »بنظام ي�سدر عن جمل�ض الوزراء وبناء على 
اقرتاح من الوزير بالتن�سيق مع اجلهات املعنية، يجوز ا�ستثناء عمال الزراعة وبع�ض املهن اخلا�سة 
من كل اأوبع�ض اأحكام هذا الباب«. ناهيك عن حرمان االإناث يف املجتمع الفل�سطيني ب�سكل 
عام، ويف الريف ب�سكل خا�ض من حقهن يف املرياث. فح�سب تقرير تقدم املراأة العربية 2004 ، 
تقوم االأعراف والتقاليد العربية بحرمان املراأة من املرياث ب�سكل كلي خا�سة يف الريف، وذلك 
على الرغم من اأن ال�رسيعة االإ�سالمية متنح االأنثى ن�سف ما يح�سل عليه الذكر مبا لذلك من نتائج 
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�صلبية على و�صعهن االقت�صادي. وبهذا نالحظ كيف مت حرمان العدد االأكرب من الن�صاء الريفيات 
اإذ اأن معظم الن�ساء الريفيات يعملن  من الغطاء القانوين الذي تتمتع به الفئات العاملة االأخرى، 
يف حقل الزراعة، مبعنى اآخر و�سمن هذا ال�سياق، فقد �سرتك القانون جنبًا اإلى جنب مع التقاليد 

املجتمعية يف احلد من تطور املراأة الريفية ومتكينها اقت�ساديا.

الإطار القــــانـــــوين واملوؤ�ص�صـــــاتي  1.2.4.2

يوؤخذ على قانون العمل اأن امل�رسع مل يتطرق فيه اإلى مو�سوع التحر�ض اجلن�سي للن�ساء يف مكان 
يف  اأم�ست  قد  تكون  باأن  االأمومة،  اإجازة  على  العاملة  املراأة  ح�سول  امل�رسع  وتقييد  عملهن، 
العمل قبل كل والدة مدة مائة وثمانني يومًا، وعدم الزام �ساحب العمل بتحمل اأية نفقات تتعلق 
بالوالدة والعالج. كما يوؤخذ على القانون عدم �سمان منح املراأة احلق يف االأجر املماثل الأجر 
الرجل وذلك عن العمل املماثل. واأخريا فان اإقرار مبداأ التمييز يف قانون العمل دون �سمانات 

ودون عقوبات وجزاءات حتمي هذا احلق يفقده معناه.

3. �لتز�مــات �لدولــة �لإقليميـــة و�لدوليـة و�إعمـال حقــوق �ملـر�أة �لإن�سـانية و�مل�سـاو�ة

1.3. الردن

1.1.3. اتفــاقيــــة الق�صــــاء على جميـــع اأ�صكـــال التمييـــز �صـد املــــراأة

1992، وقد  العام  املراأة يف  التمييز �سد  اأ�سكال  الق�ساء على جميع  اتفاقية  االأردن على  �سادقت 
مبوائمة  االتفاقية  اإلى  اأواملن�سمة  امل�سادقة  الدول  التزام  لتوؤكد  االتفاقية  من   )11( املادة  جاءت 
ت�رسيعاتها الوطنية مبا يحقق التزاماته يف جمال متكني املراأة اقت�ساديًا، حيث ن�ست املادة )11( على 

ما يلي:

ميدان . 1 يف  املراأة  �سد  التمييز  على  للق�ساء  املنا�سبة  التدابري  جميع  االأطراف  الدول  تتخذ 
العمل لكي تكفل لها على اأ�سا�ض امل�ساواة بني الرجل واملراأة نف�ض احلقوق وال�سيما: )اأ( 
احلق يف العمل بو�سفه ثابتا جلميع الب�رس. )ب( احلق يف التمتع بنف�ض فر�ض العمالة، مبا يف 
ذلك تطبيق معايري اختيار واحدة يف �سوؤون اال�ستخدام. )ج( احلق يف حرية اختيار املهنة 
ونوع العمل، واحلق يف الرتقية واالأمن على العمل ويف جميع مزايا و�رسوط اخلدمة، واحلق 
التلمذة احلرفية والتدريب املهني  يف تلقي التدريب واإعادة التدريب املهني، مبا يف ذلك 
امل�ساواة يف االأجر، مبا يف ذلك اال�ستحقاقات،  املتكرر، )د( احلق يف  املتقدم والتدريب 
واحلق يف امل�ساواة يف املعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة امل�ساوية، وكذلك امل�ساواة يف 
املعاملة يف تقييم نوعية العمل، )هـ( احلق يف ال�سمان االجتماعي، وال�سيما يف حاالت 
التقاعد والبطالة واملر�ض والعجز وال�سيخوخة وغري ذلك من حاالت عدم االأهلية للعمل، 
و�سالمة ظروف  ال�سحية  الوقاية  احلق يف  )و(  االأجر،  مدفوعة  اإجازة  احلق يف  وكذلك 

العمل، مبا يف ذلك حماية وظيفة االإجناب.
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العمل، . 2 الفعلي يف  اأواالأمومة، �سمانا حلقها  الزواج  ب�سبب  املراأة  التمييز �سد  ملنع  توخيًا 
تتخذ الدول االأطراف التدابري املنا�سبة : )اأ( حلظر الف�سل من اخلدمة ب�سبب احلمل اأواإجازة 
االأمومة، والتمييز يف الف�سل من العمل على اأ�سا�ض احلالة الزوجية مع فر�ض وجزاءات على 
املخالفني. )ب( الإدخال نظام اإجازة االأمومة املدفوعة االأجر اأوامل�سفوعة مبزايا اجتماعية 
مماثلة دون فقدان للعلم ال�سابق اأولالأقدمية اأوللعالوات االجتماعية. )ج( لت�سجيع توفري 
اخلدمات االجتماعية امل�ساندة الالزمة لتمكني الوالدين من اجلمع بني االلتزامات العائلية 
وبني م�سوؤوليات العمل وامل�ساركة يف احلياة العامة ال�سيما عن طريق ت�سجيع اإن�ساء �سبكة 
من مرافق رعاية االأطفال. د( لتوفري حماية خا�سة للمراأة اأثناء فرتة احلمل، يف االأعمال التي 

تثبت اأنها موؤذية لها.
يجب اأن ت�ستعر�ض الت�رسيعات الوقائية املت�سلة بامل�سائل امل�سمولة بهذه املادة ا�ستعرا�سا دوريا . 3

اأوتو�سيع نطاقها ح�سب  اأواإلغاوؤها  تنقيحها  يتم  واأن  العلمية والتكنولوجية،  املعرفة  يف �سوء 
االقت�ساء. ويف هذا ال�سياق ن�ض الد�ستور االأردين يف املادة )22(على اأن »1 -العمل حق جلميع 
املواطنني وعلى الدولة اأن توفره لالأردنيني بتوجيه االقت�صاد الوطني والنهو�ص به. - 2 حتمي 
الدولة العمل وت�صع له ت�رسيعا يقوم على املبادئ االآتية: اأ- اإعطاء العامل اأجرا يتنا�صب مع كمية 
عمله وكيفيته. ب- حتديد �صاعات العمل االأ�صبوعية ومنح العمال اأيام راحة اأ�صبوعية و�صنوية 
الت�رسيح واملر�ص والعجز  اأحوال  املعيلني، ويف  للعمال  مع االأجر.ج- تقرير تعوي�ص خا�ص 
والطوارئ النا�صئة عن العمل.د- تعيني ال�رسوط اخلا�صة بعمل الن�صاء واالأحداث.هـ- خ�صوع 

املعامل للقواعد ال�صحية.و- تنظيم نقابي حر �صمن حدود القانون 

ا�ستناداً اإلى الن�سو�ض الد�ستورية والتزامات االأردن الدولية، ت�سمنت الت�رسيعات الوطنية حقوقًا 
للمراأة االأردنية العاملة مراعيًة العديد من حاجاتها العملية واال�سرتاتيجية. ومن اأمثلة ذلك نظام 
اخلدمة املدنية الذي يقوم على مبادئ ال�سفافية والعدالة وتكافوؤ الفر�ض وعدم التمييز على اأ�سا�ض 

اجلن�ض يف معاملة املوظفني فيما يتعلق بحقوقهم وواجباتهم وم�سوؤولياتهم الوطنية.

2.1.3. اتفاقية امل�صاواة يف الأجور،1951 )رقم 100(

اعتمدت يف 29/6/1951، وت�سجع الدول االأع�ساء على كفالة مبداأ م�ساواة العمال والعامالت يف 
االأجر عن عمل ذي قيمة مت�ساوية، اإما يف القوانني اأواللوائح الوطنية، اأواأي نظام قانوين لتحديد 
االأجور، اأواالتفاقيات اجلماعية بني اأ�سحاب العمل والعمال، اأواأي مزيج من هذه الو�سائل، وهي 
تعد من االتفاقيات االأ�سا�سية للحد من التمييز بني الرجل واملراأة يف االأجر. وعلى الرغم من ذلك، 
جند اأن املراأة العاملة تواجه متييزاً �سلبيًا فيما يتعلق مب�ستوى االأجور مقارنة مع الرجل، فقد بلغت 
الفجوة بني اجلن�سني ل�سالح الذكور ما مقداره 46 ديناراً �سهريًا، )متو�سط اأجور الرجال العاملني 
يف االأردن بلغ 390 دينار �سهريًا، بينما متو�سط اأجور الن�ساء العامالت بلغ 344 ديناراً �سهريا(. ويف 
الوقت الذي يزيد فيه متو�سط اأجور الن�ساء العامالت يف القطاع العام عن متو�سط اأجور الذكور 
بفارق 19 ديناراً، )متو�سط اأجور الن�ساء يف القطاع العام 337 دينارا مقابل 319 ديناراً للذكور( فاإن 
الفجوة يف القطاع اخلا�ض مرتفعة جدا ل�سالح الذكور، اإذ بلغت 87 ديناراً. )متو�سط اأجور الن�ساء 

يف القطاع اخلا�ض 335 دينارا مقابل 442 دينارا للذكور(.
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3.1.3. اتفاقية التمييز )يف ال�صتخدام واملهنة(، 1958 )رقم 111(

حيث  القرار،  �سنع  يف  املراأة  م�ساركة  يف  ت�ساهم  التي  الدولية  العمل  اتفاقيات  اأهم  من  وهي 
االأطراف  الدول  وتتعهد   ،1963 العام  يف  االأردن  عليها  و�سادقت   ،25/6/1958 يف  اعتمدت 
ب�سياغة وتطبيق �سيا�سة وطنية ترمي اإلى ت�سجيع تكافوؤ الفر�ض وامل�ساواة يف املعاملة يف اال�ستخدام 
واملهنة، بغية الق�ساء على اأي متييز يف جمال اال�ستخدام. ويف ن�ض االتفاقية فاإن كلمة متييز ت�سمل : 
1( اأي ميز اأوا�ستثناء اأوتف�سيل يتم علي اأ�سا�ض العن�رس اأواللون اأواجلن�ض اأوالراأي ال�سيا�سي اأواالأ�سل 
الوطني اأواملن�ساأ االجتماعي، وي�سفر عن اإبطال اأوانتقا�ض امل�ساواة يف الفر�ض اأويف املعاملة علي 
�سعيد اال�ستخدام اأواملهنة، 2( اأي �رسب اآخر من �رسوب امليز اأواال�ستثناء اأوالتف�سيل يكون من 
يحدده  قد  واملهنة  اال�ستخدام  �سعيد  على  اأواملعاملة  الفر�ض  يف  امل�ساواة  اأوانتقا�ض  اإبطال  اأثره 
اإن وجدت، ومع  وللعمال،  العمل  التمثيلية الأ�سحاب  املنظمات  مع  الت�ساور  بعد  الع�سواملعني 
اإذا  ب�سدد عمل معني  اأوتف�سيل  اأوا�ستثناء  ميز  اأي  متييزا  يعترب  3( ال  املنا�سبة،  الهيئات  غريهم من 
كان مبنيا على اأ�سا�ض املوؤهالت التي تقت�سيها طبيعة هذا العمل، 4( يف م�سطلح هذه االتفاقية، 
ت�سمل كلمتي »اال�ستخدام« و«املهنة« جمال التدريب املهني وااللتحاق بالعمل وباملهن املختلفة، 

وكذلك ظروف اال�ستخدام و�رسوطه. 

2.3.تـــــــــــــون�س

ان�سمامها  خالل  من  متجذر  اجلن�سني  بني  بامل�ساواة  املتعلقة  امل�سائل  مبختلف  تون�ض  التزام  ان 
اجلن�سني  بني  وبامل�ساواة  عامة  ب�سورة  االإن�سان  بحقوق  تعنى  التي  الدولية  االتفاقيات  ملختلف 

ب�سورة خا�سة. 

1.2.3.اتفــاقيــــــات حقــــــوق الإن�صــــان العـــــــــامة 

اأولت تون�ض اهتماما بالغا باملراأة وبحقوقها االأ�سا�سية فانخرطت يف اأغلب املواثيق واملعاهدات 
الدولية التي �سيغت حلماية حقوق االإن�سان والتي تهدف الى �سمان احلقوق االأ�سا�سية ملختلف 
الب�رس ونبذ خمتلف ا�سكال التمييز مهما كان ا�سا�سها. فمنذ ن�ساأة منظمة االمم املتحدة اذ بداأت 
املواثيق واالتفاقيات ت�سدر بعد ذلك تباعا فجاء االإعالن العاملي حلقوق االن�سان الذي تن�ض املادة 
2 منه اأن لكل اإن�سان حق التمتع بجميع احلقوق واحلريات املذكورة يف هذا االإعالن دون متييز 
اخلا�ض  الدويل  العهد  اإلى  تون�ض  ان�سمت  ولقد  اجلن�ض.  ب�سبب  التمييز  �سيما  نوع، وال  اأي  من 
باحلقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية على مبداأ امل�ساواة يف 1968 معرتفة بذلك اأي�سا مببداأ 
امل�ساواة يف املادة 3: اإن الدول االأطراف يف هذا العهد تتعهد بكفالة ت�ساوي الرجال والن�ساء يف 
حق التمتع بجميع احلقوق املدنية وال�سيا�سية املن�سو�ض عليها يف هذا العهد كما �سادقت على 
الزواج يف  الزواج وت�سجيل عقود  ل�سّن  االأدنى  بالزواج واحلد  الر�سا  ب�ساأن  اتفاقية كوبنهاجن 
21 نوفمرب 1967 واملن�سورة بالرائد الر�سمي يف 4 ماي 1968 بدون اأي احرتاز. واالتفاقية ب�ساأن 
احلقوق ال�سيا�سية للمراأة امل�سادق عليها يف 21 نوفمرب 1967 مع االحرتاز على ف�سلها التا�سع الذي 

يتعلق بطريقة ف�ض اخلالفات التي تن�ساأ عن تطبيق وتاأويل االتفاقية. 
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2.2.3.اتفـــاقية اإزالــــة جمـيع اأ�صكـــــال التمييـــز �صد املــــــــراأة 

ثم مت تتويج جميع تلك االأدوات الدولية باالتفاقية املتعلقة بالق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سّد 
ن تون�ض قدمت عند ايداع وثائق الت�سديق  املراأة التي �سادقت عليها تون�ض يف 12 يوليو1985. غريـ 
لن  التون�سية  اأن احلكومة  بيان عام  اأوال:   : التحفظات وهي  بيانا عاما وعددا من  على االتفاقية 
تتخذ اأي قرار تنظيمي اأوت�رسيعي طبقا ملقت�سيات هذه االتفاقية من �سانه ان يخالف احكام الف�سل 
االول من الد�ستور. ثانيا: احرتاز ب�ساأن اأحكام الفقرة الثانية من املادة التا�سعة والتي يجب اأن ال 
تخالف اأحكام الف�سل 6 من جملة اجلن�سية. ثالثا: احرتاز ب�ساأن الفقرات ج، د، وز، ح من املادة 
اأن ال  اأنها غري ملزمة بالفقرات ج د ووان الفقرتني »ز« و«ح« يجب  اأعلنت  اإذ  ال�ساد�سة ع�رس 
امللكية  واكت�ساب  لالأطفال  العائلي  اللقب  منح  ب�ساأن  ال�سخ�سية  االأحوال  جملة  اأحكام  تخالف 
عن طريق الوراثة. رابعا: احرتاز ب�ساأن املادة 29 واأكدت احلكومة التون�سية عدم التزامها باأحكام 
الفقرة االأولى من املادة املذكورة الأن تلك اخلالفات يجب اأن ال تعر�ض على التحكيم اأوحمكمة 
العدل الدولية اإال بر�سى جميع االأطراف. خام�سا: بيان ب�سان الفقرة الرابعة من املادة اخلام�سة 
ع�رس وقد اأكدت احلكومة من خالل البيان اأن حق املراأة يف اختيار مقر االإقامة اأوال�سكنى يجب 

اأن ال يوؤول يف �سياق خمالف الأحكام جملة االأحوال ال�سخ�سية باخل�سو�ض الف�سلني 23 و61. 

وقد مت االإعالن عن رفع جميع تلك التحفظات مع االإبقاء على االإعالن العام املتعلق بعدم اتخاذ 
اإجراءات من �ساأنها امل�سا�ض باأحكام الف�سل االأول من الد�ستور وذلك على اثر انعقاد جمل�ض الوزراء 
بتاريخ 16 اوت 2011 رغم اأنه مت تعليق العمل بالد�ستور وهوما يجعل معرفة حمتوى الف�سل االأول 
من الد�ستور يف امل�رسوع اجلديد الذي �سيتم و�سعه غري وا�سح املعامل. وقد �سدر بالرائد الر�سمي 
2011 يتعلق بالرتخي�ض يف  اأكتوبر   24 2011 بتاريخ  103 ل�سنة  للجمهورية التون�سية املر�سوم عدد 
 68 بالقانون عدد  التون�سية وملحقة  بيان وحتفظات �سادرة عن احلكومة  �سحب  امل�سادقة على 
اأ�سكال  جميع  على  الق�ساء  اتفاقية  على  بامل�سادقة  املتعلق  يوليو1985   12 يف  املوؤرخ   1985 ل�سنة 

التمييز �سد املراأة. 

وين�ض الف�سل االأول من املر�سوم املذكور على ما يلي : »مت الرتخي�ض يف امل�سادقة على �سحب 
ال�سادرة عنها  املادة اخلام�سة ع�رس والتحفظات  الرابعة من  الفقرة  ب�ساأن  التون�سية  بيان احلكومة 
ِب�ساأن اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة واملتعلقة بالفقرة الثانية من املادة التا�سعة 
والفقرات ج، د، و، ز، ح من املادة ال�ساد�سة ع�رس والفقرة االأولى من املادة التا�سعة والع�رسين، 
اتفاقية  على  بامل�سادقة  املتعلق  يوليو1985   12 يف  املوؤرخ   1985 ل�سنة   68 عدد  بالقانون  وامللحقة 

الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة«.

وخالل �سنة 2008 �سادقت تون�ض على الربتوكول املتعلق بالق�ساء على خمتلف اأ�سكال التمييز �سد 
املراأة مبا يف�سح املجال للمراأة فردا كانت اوجمموعة من الدفاع عن حقوقها املنتهكة من خالل رفع 
تقرير اإلى اللجنة اخلا�سة بالق�ساء على خمتلف اأ�سكال التمييز �سد املراأة املنبثقة عنه، بعد اأن تكون 

قد ا�ستوفت جميع الطرق املخولة على امل�ستوى الوطني.

�لأردن ولبنان وفل�سطني وتون�س
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3.2.3.العتــــــراف بحقــــــوق املـــــــراأة العـــــــاملــــة

اآليات لتدعيم  اإحداث  العائلي من خالل  الو�سط  املراأة قد حظيت مبكانة متميزة يف  واإذا كانت 
و�سعها كاأم وزوجة وحا�سنة فاإن القوانني التون�سية اأخذت بعني االعتبار الدور االإيجابي الذي 
ميكن اأن تلعبه املراأة يف الدورة االقت�صادية مبا من �صاأنه اأن ي�صاعدها على حتقيق ا�صتقالليتها وتدعيم 
دورها ولتحقيق تلك الغاية انخرطت تون�ض يف العديد من االتفاقيات الدولية التي تعنى ب�سورة 

مبا�رسة اأوغري مبا�رسة باملراأة.

اإلى جانب هذا االعرتاف الدويل بحقوق املراأة االإن�سانية ب�سفة عامة، فاإن منظمة العمل الدولية قد 
اهتمت بو�سعية وباحلقوق االقت�سادية للمراأة العاملة وحر�ست هي االأخرى على حمايتها �سحّيا 
واأخالقيا وعلى اإزالة كل اأ�سكال التمييز �سدها، فاأ�سدرت عديد االتفاقيات التي تهم املراأة العاملة 
يف جماالت فنظمت عملها الليلي )اتفاقية 1948( و�سوت اأجرها مع اأجر الرجل )االتفاقية عدد 
100 ل�سنة 1951( ومنعت ا�ستخدامها حتت �سطح االأر�ض )1935( ونظمت حريتها وحقها النقابي 

)9/7/1948( و�سهرت على حماية االأمومة وعدم التمييز يف اال�ستخدام واالنتداب...

ولقد �سادقت تون�ض على اأهم اتفاقات العمل املكر�سة ملبداأ امل�ساواة بني الرجل واملراأة كاالآتي: 
اتفاقية عدم التمييز يف جمال اال�ستخدام واملهنة يف 20 اأوت 1959، االتفاقية اخلا�سة مبكافحة التمييز 
يف جمال التعليم وذلك يف 26 يوليو1969 كما �سادقت على االتفاقية رقم 100 ب�ساأن امل�ساواة يف 
ال�سادرة �سنة  التمييز يف اال�ستخدام واملهنة  ب�ساأن   111 1951، االتفاقية رقم  �سنة  ال�سادرة  االأجر 
1958، االتفاقية رقم 117 ب�ساأن اأهداف ال�سيا�سة االجتماعية وعلى االتفاقية رقم 122 ب�ساأن �سيا�سة 

الت�سغيل.

وباالإ�سافة اإلى االأدوات الدولية التي حظيت بها املراأة والتي مت تتويجها باالتفاقية الدولية للق�ساء 
على خمتلف اأ�سكال التمييز �سد املراأة انخرطت تون�ض يف منهاج بر�سلونة كما �ساركت يف املوؤمتر 
ا�ستنتاجات،  التزامها مبا متخ�ض عنه من  اأعربت من خالله عل  الذي   2006 الوزاري الإ�سطنبول 
اإلى اتفاقية ال�رساكة مع ال�سوق االأوروبية رهانا اأمام البالد التون�سية مبا من  وكان ان�سمام تون�ض 
�ساأنه اأن يحفز اقت�سادها ويوؤهل موؤ�س�ساتها واآلياتها الداخلية وتدعيم قدرتها التناف�سية وكان ذلك 
ببع�ض  املتعلقة  املنظومات  وتعديل  والت�رسيعية  الهيكلية  التغيريات  من  العديد  اإحداث  اإلى  دافعا 
املوؤ�ص�صات واإحداث اآليات جديدة للتمويل مبا ميكن من ادماج خمتلف مكونات وعنا�رس املجتمع 

يف الدورة القت�سادية يف �سكلها اجلديد. 

وتنقيح   1995 �سنة  املايل  االإيجار  وقانون   1993 �سنة  اال�ستثمار  على  الت�سجيع  جملة  اإ�سدار  فتم 
القانون املتعلق مبوؤ�س�سات القر�ض واإ�سدار جملة ال�رسكات التجارية باالإ�سافة الى اإدخال العديد 
من التنقيحات عليها. واإن كانت االأدوات الدولية و�سيلة هامة ل�سمان احلقوق واحلريات لالأفراد 
يف املجتمع فاأنه من ال�رسوري ان تكون م�سحوبة باإرادة فعالة يف تنفيذ االلتزامات الدولية املرتتبة 

عنها وهواالأمر الذي ينعك�ض من خالل القوانني الداخلية...
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3.3.لبنــــــــــــــــان 

1.3.3.حقـــوق املـــــراأة العـــاملــة ومبـــداأ امل�صــــاواة/عــدم التمييــــــز

املراأة  و�سع  على  اإيجابي  ب�سكل  انعك�ض  اجلديد،  العمل  قانون  على  التعديالت  بع�ض  اإجراء  مت 
العاملة وميكن تلخي�ص اأهم ما ت�صمنه )195( فيما يلي: 

حتديث وتطوير قانون العمل مبا يتنا�سب مع االأو�ساع االقت�سادية واالجتماعية، ومع . 1
اأحكام اتفاقيات العمل الدولية والعربية املربمة من قبل لبنان، واملبادئ التي ت�سمنتها 
التي مل يح�سل  والعربية  الدولية  العمل  تو�سيات منظمة  االأ�سا�سية وبع�ض  االتفاقيات 

الت�سديق عليها بعد. 
توحيد الت�رسيع يف ق�سايا العمل، بحيث مت جمع كل القواعد القانونية للعمل والعالقات . 2

العمالية يف قانون موحد ومتكامل، با�ستثناء ال�سمان االجتماعي.
كانت . 3 التي  امل�سائل  بع�ض  ح�سمت  التي  التحكمية  العمل  جمال�ض  باجتهادات  االأخذ 

مدار خالف، وتو�سيح الن�سو�ض املتعلقة بها ت�سهيال للعالقات العمالية وتوحيدا للفقه 
واالجتهاد ولعمل املحاكم. 

تكري�ض اإلغاء كل عنا�رس التمييز بني الرجل واملراأة، التزاما باأحكام االتفاقيات الدولية . 4
والعربية املتعلقة بهذا املو�سوع. 

احلكومة  التفافية  ت�سّجع   ،)111 )رقم   1958 واملهنة(،  اال�ستخدام  التمييز )يف  اتفاقية  اإلى  مبرجع 
على تطبيق فعلي ملنع التمييز املبا�رس وغري املبا�رس يف اال�ستخدام واملهنة طبقًا لقانون العمل الدويل، 
ويعطي قانون العمل احلق لالأجري بف�سخ عقد العمل اإذا تعّر�ض �ساحب العمل اإلى االأجري اأواأحد 
اإذا  العمل  اأي�سًا �ساحب  يعاقب  العقوبات  قانون  واأن  باالأخالق. كما  باأعمال خمّلة  اأ�رسته  اأفراد 
يتعّلق  قرار  اأي  بعد  تتخذ  اأن احلكومة مل  اإلى   )196( اللجنة  اأ�سارت  اأنه  اإال  باالأجري،  حتر�ض جن�سّيًا 
بالتمييز يف اال�ستخدام. وت�سدد اللجنة على الدور االأ�سا�سي الذي البد اأن تلعبه الرقابة القانونّية 
واملهنية لتعزيز مبداأ امل�ساواة يف الفر�ض باال�ستخدام واملهنة. تطلب اللجنة من احلكومة تزويدها 

باملعلومات الكافية حول القرارات القانونية واالإدارّية كذلك ن�ساطات الرقابة املهنّية. 

ولن ي�سادق لبنان اأي�سا على اتفاقية امل�ساواة يف االأجور،1951 )رقم 100( اإال اأن تن�ض املادة 56 من 
م�سوّدة قانون العمل على امل�ساواة يف االأجر بني الرجل واملراأة وتندد بالتمييز على اأ�سا�ض اجلن�ض، 
وباال�ستناد اإلى املر�سوم الت�رسيعي رقم 29 يف 13 اأيار 1943 الذي يوؤكد على اأن املراأة العاملة التي تقوم 
اإلى �سعوبة  اللجنة نظر احلكومة  العامل، تلفت  بالعمل نف�سه كالرجل تت�ساوى باالأجر مع الرجل 
تطبيق املعاهدة وذلك ب�سبب عدم فهم الهدف من مفهوم »العمل ذي قيمة مت�ساوية« وكيفّية تطبيقه. 

�لأردن ولبنان وفل�سطني وتون�س

http://www.saidaonline.com/news.php?go=fullnews&newsid=39094   - 195؛ 
في شباط 2011، أطلق وزير العمل بطرس حرب في مؤتمر صحفي حول مشروع قانون العمل الجديد متضمنا أهم التعديالت والمميزات التي 
أدخلت، أتى هذا المشروع نتاج أشهر من جهود لجنة متخصصة من قضاة ومحامين ودكاترة في القانون وخبراء القانون اإلداري. تم إحالة قانون 
العمل المعدل إلى مجلس شورى الدولة ورفعه إلى األمانة العامة لمجلس الوزراء لمناقشته من قبل هذا المجلس ثم إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته 

وإقراره نهائيا. 
196 -   القسم الثاني والرابع من التقرير
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وتطرقت اللجنة اإلى نقاط اأخرى وّجهتها اإلى احلكومة منها تلك التي تخ�ص:

• بني 	 مت�ساٍو  ب�سكل  العائلّية  والتعوي�سات  اال�ستخدام  م�ساعدات  دفع  مو�سوع  اإدراج 
املراأة والرجل يف قانون العمل الذي يت�سمن عدد من اأ�سكال التمييز منها: 1( يف دفع 
حيث  الزواج:  تعوي�سات  هوا�ستثناء  العائلّية(  )التعوي�سات  اال�ستخدام  م�ساعدات 
يقدم ال�سندوق الوطني لل�سمان االجتماعي امل�ساعدات العائلّية لالأب اإذا كان االأب 
االأب.  ولي�ص  الزواج  تعوي�صات  من  م�صتثنية  االأم  واأن  كما  ال�رسوط  ي�صتوفيان  واالأم 
وهذا االإجراء انتهاك لقاعدة امل�ساواة يف االأجور بني الرجل واملراأة يف العمل ذي قيمة 

مت�ساوية. 2( ا�ستثناء اخلدم يف املنازل والعّمال الزراعيني مبن فيهم العّمال االأجانب. 
• بدون 	 والكفاءة  املهارات  تقوم على  والتي  العامة  االإدارات  امل�ساواة يف  قاعدة  تطبيق 

اأن  اإلى  املدنّية  اخلدمة  جمل�ض  يف  االإح�ساءات  ت�سري  فيما  اجلن�ض  اأ�سا�ض  على  متييز  اأي 
ن�سبة الن�ساء يف القطاع العام متدنّية ن�سبّيًا وبالذات يف املنا�سب املهّمة، مما يتطلب من 
احلكومة اتخاذ القرارات بالتوظيف والرتقية دون اأّية اعتبارات مقلوبة مبا يتعّلق باأهلّية 

الرجل اأواملراأة بالن�سبة ل�سغور بع�ض الوظائف. 
• التقييد املو�سوعي للعمل نظرا لغياب و�سف العمل يف القطاع العام مما يعرقل التقييم 	

املو�سوعي للعمل. 
• االلتزام بالعقود اجلماعّية وتطبيقها يف القطاع اخلا�ض ب�سكل غري متييزيا بح�سب قانون 	

وتوفري  الخ...  للطاقة  املنتجة  وال�رسكات  واملرافئ  وامل�ست�سفيات  البنوك  يف  العمل 
العقود ومعلومات حول التدابري املتبعة الإزالة الفروقات يف االأجر بني الرجل واملراأة يف 
املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة احلجم. وت�سجع اللجنة على متابعة جمع االإح�ساءات 
اأجورهم  والقطاعات وم�ستوى  املنا�سب  والن�ساء على  الرجال  توزيع  وحتليلها حول 

وتقدمي هكذا تقرير يف امل�ستقبل. 
• التمييز باالأجر بني الرجل 	 اأي �سكوى عن  العمل ل�سمان و�سول  التنفيذ واملراقبة يف 

واملراأة مبا اأن العمل موؤّمنا للن�ساء كما هوللرجال مبا يف ذلك يف املوؤ�س�سات ال�سغرية التي 
حتلها وزارة العمل اأواملحكمة. 

2.3.3.  الأحكام اجلديدة بعالقة بعدم التمييز وامل�صاواة

ت�صاهم تعديالت قانون العمل يف اإعمال حقوق املراأة االإن�صانية ويف امل�صاواة بني اجلن�صني، وميكن 
اإبراز ذلك اأ�سا�سا من باب عالقات العمل الفردية، بتدابري مبا�رسة اأوغري مبا�رسة زيادة على اإجراءات 
والر�ساعة(  االأمومة  باملراأة)اإجازة  اخلا�سة  االجتماعي  النوع  مب�سالح  االهتمامات  طراز  من 
التمييز،  وعدم  اجلن�سني  بني  امل�ساواة  مبداأ  تاأكيد  مع  ون�ساء،  رجاال  االأبوة(،  )اإجازة  اأوبالرجل 
مل�سلحة  عمله  بتقدمي  االأجري  التزام  عدم  مبداأ  اأ(   : اجلن�ض،  ب�سبب  الواحد،  العمل  يف  اأوالتفريق 
�ساحب العمل اإال بر�ساه، ب( التمتع بحماية كافية جتاه اأي نوع من اأنواع التمييز، ب�سبب العرق، 
ت(  االجتماعي،  اأواالأ�سل  الوطني،  اأواالأ�سل  ال�سيا�سي،  اأوالراأي  اأواجلن�ض،  اأوالدين،  اأواللون، 
االأجر، ث( حماية حقوق  مدفوعة  تدريبية  اإجازة  من  واال�ستفادة  وتنظيمه  بدوام جزئي  العمل 
االأحداث و�سحتهم و�سالمتهم يف العمل، ح( حتديد ال�سن االأدنى لت�سغيل االأحداث بوجه عام، 
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ج( حتديد عدد �ساعات العمل الق�سوى امل�سموح بها، خ( فر�ض الفحو�ض الطبية االإلزامية وفرتات 
مينع  التي  واملهل  ال�صناعات  د( حتديد  العمل،  �صاعات  مع  املتنا�صب  واالأجر  واالإجازات  الراحة 
ت�صغيل االأحداث فيها، اأوالتي يجوز ت�صغيلهم فيها �صمن �رسوط حمددة ح�رسا، وكذلك حظر اأ�صواأ 
اأ�سكال عمل االأطفال واالأحداث بهدف الق�ساء عليها، ذ( رفع اإجازة االأمومة اإلى ع�رسة اأ�سابيع، 
ومنع الن�ساء من العودة اإلى العمل قبل انق�ساء خم�سني يوما على تاريخ الوالدة، وكذلك منح فرتة/

ات للر�ساعة يبلغ جمموعها �ساعة واحدة يوميا، كاأوقات العمل الفعلي واإ�سافة االإجازات اجلديدة 
االآتية: اإجازة زواج، اإجازة اأبوة، اإجازة الوفاة لالأقرباء حتى الدرجة الرابعة ر( حتديد عدد �ساعات 
العمل يف اليوم )8 �ض( ويف يف االأ�سبوع )48 �ض(، ز( حتديد احلد االأق�سى للعمل االإ�سايف مع منح 
االأجراء فرتات راحة تعوي�سية عن العمل خالل الراحة االأ�سبوعية، وربطت مدة االإجازة ال�سنوية 

باأقدمية عمل االأجري يف املوؤ�س�سة، بحيث اأنها تزيد مع �سنوات اخلدمة.

4.3. فل�صطيـــــــــن

1.4.3. الت�رشيعــات والقوانيـن لإزالـة التمييــز �صـد املـراأة ودعم حتقيـق امل�صـــاواة 

ورثت فل�سطني عن االأنظمة التي تعاقبت عليها عدة ت�رسيعات منها ما يتنافى ويتعار�ض مع اب�سط 
قواعد امل�ساواة بني اجلن�سني و�سمان حقوق االإن�سان للمراأة، وعلى الرغم من عدم متتع ال�سلطة 
الوطنية الفل�سطينية ب�سفة الدولة )197( ومع العلم اأنه ال يحق لفل�سطني اأن ت�سادق على االتفاقيات 
عبا�ض �سادق  الرئي�ض حممود  اأن  اإال  املتحدة،  االأمم  منظومة  الكاملة يف  لعدم ع�سويتها  الدولية 
يف العام 2009 على اتفاقية الق�ساء على كافة اأ�سكال التمييز �سد املراأة واأعلن التزامه هوورئي�ض 
الوزراء بدعم حقوق الن�ساء مبا ين�سجم مع اأحكام القانون االأ�سا�سي الفل�سطيني، وهذا يعني اعتماد 
االتفاقية كمرجعية للم�رسعني عند و�سع الت�رسيعات والقوانني اجلديدة، اإ�سافة اإلى تعديل القوانني 
الوطنية  ال�سلطة  اأعلن رئي�ض  ببنود االتفاقية. ولقد  يتنا�سب مع ما جاء  والت�رسيعات املوجودة مبا 
الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة  التزام  عن  ومواقف  منا�سبات  عدة  يف  املنفردة  باإرادته  الفل�سطينية 
ال�رسيح من جانب واحد باأحكام االإعالن العاملي حلقوق االإن�سان واملواثيق واالإعالنات الدولية 
اخلا�سة بحقوق االإن�سان. وعلى اثر توقيعه على اتفاقية �سيداو، اأوعز الرئي�ض اإلى جمل�ض الوزراء 
بتطوير وتعديل القوانني والت�رسيعات املتعلقة بالتمييز �سد الن�ساء ويف هذا ال�سدد، ين�ض القانون 
اأ�سا�ض اجلن�ض، كما خاطبت ت�رسيعات االنتخابات  التمييز على  الفل�سطيني على عدم  االأ�سا�سي 
التمييز  طراز  من  االإجراءات  ببع�ض  املراأة  تخ�سي�ض  مت  اإذ  املحلية  الهيئات  انتخابات  وقانون 
االيجابي حيث مت منح املراأة »كوتا« ل�سمان متثيلها يف املجل�ض الت�رسيعي والهيئات املحلية. واإذا 
كانت الت�رسيعات الفل�سطينية املقرة من قبل املجل�ض الت�رسيعي الفل�سطيني تتفق مع املعايري واملبادئ 
الدولية، وتتج�سد هذه احلقوق يف منظومة الت�رسيعات الفل�سطينية وحتديدا قانون العمل وقانون 
اخلدمة املدنية وقانون الطفل وقانون االنتخابات العامة وقانون ال�سحة وقانون اجلمعيات اخلريية 
2006، وبالتايل مل ت�سدر ت�رسيعات  الفل�سطيني معطل منذ عام  الت�رسيعي  اأن املجل�ض  اإال  وغريها 
جديدة عقب التوقيع على اتفاقية �سيداو، ومل يتم العمل على تطوير وتعديل الت�رسيعات ال�سارية 

واملوروثة من حقب زمنية خمتلفة واملتعلقة بالتمييز �سد الن�ساء.

�لأردن ولبنان وفل�سطني وتون�س

197 -   مع العلم أن منظمة التحرير الفلسطينية بمركز المراقب في الهيئة األمم المتحدة ما يترتب عليه، التزام المنظمة الصريح باحترام ميثاق األمم المتحدة 
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2.4.3. الت�رشيعات والقوانني اخلا�صة باحلقوق القت�صادية واحلقوق الجتماعية ذات العالقة

يعامل قانون العمل واخلدمة املدنية واال�ستثمار املراأة والرجل على حد ال�سواء، مع منح املراأة بع�ض 
احلقوق املتعلقة بدورها االإجنابي يف قانوين العمل واخلدمة املدنية، حيث يحق للمراأة بناء على كل 
واحد منهما اإجازة و�سع ملدة ١٠ اأ�سابيع باالإ�سافة اإلى �ساعة مدفوعة االأجر لر�ساعة االأطفال يف 
العام االأول بعد الوالدة، ومينع القانون املراأة من اال�صتغال باالأعمال التي تعترب »خطرة اأو�صعبة« 

اأوالتي تت�سمن عمال ليليا، مع وجود بع�ض اال�ستثناءات. 

املالية  الذمة  للمراأة م�ستقلة عن  املالية  الذمة  للت�رسيعات �سارية املفعول يف فل�سطني، تعترب  ووفقا 
للرجل، ويحق للن�ساء الفل�سطينيات قانونا متلك االأرا�سي والعقارات والت�رسف فيهما والدخول 
القانوين يف  االقت�سادية، ولهن احلق  بالن�ساطات  املتعلقة  والعقود  التجارية  االأعمال  كطرف يف 
اإبرام العقود وتوقيعها، وفتح ح�سابات يف البنوك. وال �سك ان التعميم ال�سادر من قا�سي الق�ساة 
للمحاكم ال�رسعية باأال يتم ت�سجيل »التخارج االإرثي« )اأي تق�سيم املرياث( قبل م�سي اأربعة اأ�سهر 
من وفاة املورث، يعترب مك�سبا لتمكني املراأة، و�سمان حقوقها وعدم التالعب بها كما مت اإقرار 
املتعرثة يف  الفل�سطينيات من احل�سول على نفقاتهن  الن�ساء  2005 لتمكني  النفقة  قانون �سندوق 

املحاكم املدنية وال�رسعية الفل�سطينية.

  III. �لعقبات و�لفر�س �ملتاحة ح�سب �جلهات �ملتدخلة 

1. �لعقبــــــــــــــات 

ا�صتناداً اإلى نتائج التقييم ال�رسيع ميكن اإجمال اأهم معيقات متكني االقت�صادي، وذلك من وجهة نظر 
اأ�سحاب امل�سلحة وممثلي اجلهات املعنية بالتمكني االقت�سادي، ومن جتارب الن�ساء، والرجال مبا يلي: 

1.1.  الأردن

1.1.1. املعيقـــــات ال�صيــــــا�صيـــــــة 

• قلة تطبيق ال�سيا�سات واالآليات املتعلقة بالتمكني االقت�سادي للمراأة، وتفعيلها يف واقع 	
املراأة االأردنية، »يف اإرادة �سيا�سية...ويف على م�ستوى الروؤية وال�سيا�سات العليا واخلطط، 

لكن ملن ننزل �سوي يف م�سكلة بالتطبيق« امراأة يف موقع قيادي/قطاع حكومي
• التمكني 	 على  بينعك�ض  ال�سيا�سي  التمكني  للمراأة»  ال�سيا�سية  امل�ساركة  �سعف 

ب�سناعة  ت�سارك  املراأة  اأف�سل...الزم  اقت�سادي  نقدر نحقق متكني  االقت�سادي، م�سان 
القرار االقت�سادي وال�سيا�سات ب�سكل اأف�سل..« امراأة يف موقع قيادي/قطاع حكومي. 

• احتكر مواقع �سنع 	 واأولوياتها، عندما  املراأة  احتياجات  فهم  الرجل يف  ينجح  كما مل 
القرارات التي مت�ض ق�ساياها؛ »ملّن يكون مدير الربامج وامل�رسوع واملدير اللي بينفذ كلهم 

رجال، ما رح يعرفوا احتياجات املراأة اجلدية« امراأة يف موقع قيادي/قطاع حكومي.
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2.1.1. املعيقـــــــات القـــانـونـيــــة

• اآليات املتابعة وامل�ساءلة الفاعلة »...عنا قوانني جممدة، من عند 	 اإلى  افتقار الت�رسيعات 
تنفذ...هذا  ال  القوانني  هاي  جممدة،  ولكنها  املراأة  �سالح  يف  هي  ونازل،  الد�ستور 

احلكي بينعك�ض على امل�ساريع كمان« م�سوؤولة/موؤ�س�سة متويل واإقرا�ض
• ثغرات يف الت�رسيعات: منها يف قانون العمل، حيث ال توجد مادة قانونية متنع ب�سكل 	

وا�سح و�رسيح التمييز بني املراأة والرجل يف العمل، ونظام اخلدمة املدنية.

3.1.1. املعيقــــــات القت�صـــــاديــة

• الو�سع االقت�سادي العام، والن�سب املرتفعة للفقر والبطالة.	
• �سعوبة احل�سول على متويل امل�ساريع التنموية، والتناف�ض على التمويل بني موؤ�س�سات 	

املجتمع املدين مع تركيز اخلدمات االقرا�سية املقدمة للمراأة يف القرو�ض متناهية ال�سغر 
وال�سغرية. 

• افتقار بيئة العمل اإلى عوامل اجلذب والت�سهيالت، واخلدمات امل�ساندة، ما ي�سهم يف 	
ان�سحاب املراأة، خا�سة املتزوجة من �سوق العمل.

• االإ�سباع احلا�سل يف �سعة التوظيف يف القطاع احلكومي، الذي تف�سل املراأة العمل به 	
العتبارات عديدة ومنها اال�ستقرار واال�ستدامة.

• عدم احت�ساب قيمة عمل املراأة يف املنزل يف ح�سابات الدخل القومي.	
• ت�سويق منتجات امل�ساريع ال�سغرية، وجودة تغليفها.	

4.1.1. معيقـــــــات موؤ�ص�صاتيـــــــة

• قلة ال�صتقرار الإداري ال�صيا�صي يف املوؤ�ص�صات احلكومية، ب�سبب التغري الوزاري املتكرر، مما 	
يقلل من فّعالية االآليات املعنية باملراأة اأوالنوع االجتماعي، وحدة اأوق�سمًا اأومديرية اأوجلنة 
»كثري بياأثر فينا تغيري الوزارات، كل واحد بيجي له منطقه وله طريقته، مرة بيحكي الأ 
اإنتوا ا�ستغلوا على ال�سيا�سات، واحد ثاين بيحكي اإنتوا ا�ستغلوا على الت�سغيل...ما يف 
موؤ�س�سية باملو�سوع نهائيًا...هاي كثري بتحبطك!...اإحنا عّمالنا من�سي معاه )4( اأ�سهر، 

بيجي غريه بريجعك )8( �سهور للوراء«

• اأوالنوع 	 باملراأة  املعنية  االآليات  فاعلية  على  تنعك�ض  التي  العمل  بيئة  يف  الذكورية  الثقافة 
النوع  حول  والتدريب  التوعية  برامج  وتلقى  احلكومية،  املوؤ�س�سات  يف  االجتماعي 
ِقبل  القليل من االهتمام واحل�سور من  االجتماعي الإدماجه يف عمل دوائر املوؤ�س�سة، 
املوظفني وامل�سوؤولني عنهم، » م�ض عّمالهم ياخذوا املو�سوع باجلدية اللي الزم ياخذها، 
اأ�سا�سي...اليوم عنا تدريب وثلثينهم م�ض رايح!... الأن  االإ�سي كمايل م�ض  الأنه هذا 
قيادي/ موقع  يف  امراأة  �رسوري«  م�ض  اليوم  معل�ض  ن�سوان،  �سوالف  بيقولك  املدير 

قطاع حكومي

�لأردن ولبنان وفل�سطني وتون�س
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• لنجد 	 التن�سيق،  �سعف  اأ(  منها:  املراأة،  بتمكني  املعنية  التنموية  املوؤ�ص�صات  جهود  يف  عقبات 
اإنت  بت�ستغل على نف�ض املو�سوع،  اأكرث من جهة  الربامج »  االزدواجية والتكرار يف 
ميكن  بخرباتنا  لوتعاونا  كمان،  الفالنية  اجلهة  اإنه  تتفاجئي  مو�صوع  على  بت�صتغلي 
اجتاه معني  تن�سقي جهود وطنية يف  واأجنزنا...اإنك  املو�سوع  اخت�رسنا وقت يف هذا 
كتري م�سكلة« امراأة يف موقع قيادي/قطاع حكومي ب( التناف�ض على التمويل، حيث 
اأن » �سعف التمويل بياأثر علينا وبياأثر على م�ساريعنا... داخل قطاع منظمات املجتمع 
قيادي/ موقع  يف  امراأة  التمويل...«  على  تتناف�ض  املنظمات  اإن  م�سكلة  اأكرب  املدين، 
قطاع حكومي؛ كما ترتدد اجلهات املانحة يف منح التمويل عند وجود اأية اأزمة �سيا�سية 
اأواقت�سادية يف املنطقة، مما يوؤثر على التمويل املتوفر للم�ساريع ال�سغرية وال�سغرى، التي 
املوؤ�س�سات  الأداء  والتقييم  املتابعة  قلة جهود  االأولى، ج(  بالدرجة  املراأة  منها  ت�ستفيد 
العمل  تكلفة  جعل  تقييمها،  اآليات  و�سعف  املقدمة،  وامل�ساريع  الربامج  وجدوى 
املوؤ�س�سي عالية » برامج التدريب ب�رساحة عم ن�رسف عليها كثري، يف م�ساريع تدريب 
كثري، ويف مبادرات كثري...ما يف تقييم للمو�سوع ب�رساحة، لالأ�سف ال�سديد...تقييم 
امراأة يف  ا�ستمرارية«  اأوعدم  ا�ستمرارية  فعلي وعلمي حمايد ما عنا... ملدى اجلدوى، 
يف  التجديد  وقلة  االإدارة  يف  التقليدي  االأ�سلوب  د(  حكومي،  قيادي/قطاع  موقع 
بعقلية  ي�ستغلوا  عم  ل�سه   « العمل  �سوق  احتياجات  مع  يتنا�سب  مبا  التدريب  جماالت 
من  ياخذوها  بيقدروا  وتوعية  معروفة  موا�صيع  �صغلهم،  متاأخر  جداً،...كتري  قدمية 

التلفزيون!!« امراأة يف موقع قيادي/ قطاع حكومي.

5.1.1. معيقــــــات اجتمــــــاعية ثقــــــافيــــــــــة 

وهي من اأبرز املعيقات يف عملية متكني املراأة اقت�ساديًا، بح�سب امل�ساركات/ين يف الدرا�سة حيث 
يتحكم املجتمع وثقافته الذكورية وعاداته وتقاليده، غري البّناءة، يف كثري من املواقف واملمار�سات، 
التي تعيق متكني املراأة ب�سكل كبري، وهذه الثقافة مرت�سخة يف العقل والوجدان، ويتفاوت تاأثريها من 
اإلى اأخرى ومن االأمثلة واملجاالت املتاأثرة مثل تطبيق الت�رسيعات االأردنية،؛ »...الناحية  بيئة/اأ�رسة 
اأكرث  املو�سوع ثقايف  بيفرق بني رجل وامراأة،  امل�سكلة...القانون ما  التطبيقية وثقافة املجتمع هي 

منه قانوين... القانون عنا ما بيمنع املراأة اإنها تتملك، وال اإنها ترث، وما بيمنع املراأة اإنها تعمل« )198(

كما تتمركز العقبات االجتماعية والثقافية يف نظرة املجتمع ال�سلبية للمراأة، النظرة الدونية لكل ما 
هون�سائي مبا يف ذلك عمل املراأة » ثقافة العيب ونظرة املجتمع لعمل املراأة يف بع�ض القطاعات«)199( 
اأواالعتقاد الرا�سخ واعتبار دور وعمل املراأة فقط يف البيت من طرف اأغلبية الرجال »املرة اإلها 
احرتامها واإلها حقوقها بالبيت، لواأنا قادر، اأدللها واأخليها بالبيت بدون ما تعمل اإ�سي«، وقال 
بيتها؟! عندها مواكن  اإنها ت�ستغل يف  اأمنعها  بيتها،  بت�ستغل يف  اآخر »يعني بتكون زوجتي مثاًل 
وعندها كذا، بت�صتغل يف بيتها ع�صان بر�صه ت�صاعد زوجها«، واإن ُقبل عمل الزوجة فهوم�رسوط 
من جهة بالعمل داخل املنزل ومب�ساعدة الزوج من جهة اأخرى، ويف�سل اإن كان دوام العمل داخل 
املنزل، وهذا تق�صيم متوارث للعمل على اأ�صا�ص النوع االجتماعي. وميكن تف�صري ذلك اأي�صا يف 

�لت�سريعات و�ل�سيا�سات و�لآليات �لوطنية �ملوؤثرة على �لتمكني �لقت�سادي للمر�أة

198 -   مسؤولة/هيئة نسائية
199 -   مسؤولة/هيئة نسائية
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�سعف الثقة باإمكاناتها وقدرتها على اتخاذ القرار، وتقييد حقها يف التملك وحرية احلركة، من 
اأهم العوامل التي تعيق امتالك املراأة مل�رسوع خا�ض يف املحافظات، بح�سب اإحدى امل�ساركات 
ممن لها خربة عملية طويلة يف العمل يف املناطق النائية؛ وهذا ما يوؤثر على امتالك املراأة م�رسوعها 
اإ�سي هي حرية  اأكرث  املحافظات  فيها يف  مل�رسوع خا�ض  املراأة  امتالك  بيعيق  اللي   « بها  اخلا�ض 
بتحتاج  مثاًل هي  تتحرك،  تظل  املراأة  اإنه  مرغوب  م�ض  هاي  ال�سغرية  املجتمعات  الأنه  احلركة، 
جتيب ب�ساعة تروح من القرية اإلى اأقرب مدينة اإلها، والزم يكون معها واحد تاين يف... «، وهذا 
ب�سبب الثقافة االجتماعية واخلوف من رد الفعل، ع�سان هيك عنا ن�ض املجتمع زي امل�سلول« 

مديرة الربامج والتدريب/موؤ�س�سة حكومية.

باالإ�سافة اإلى ما ذكر �سابقًا عن حق امللكية، فاإن املراأة تواجه عند متتعها باحلق يف حرية احلركة 
بالفجوة بني القانون وتطبيقه. اإال اأن هذه الثقافة ال تنح�رس يف املحافظات، حيث ترددت كثرياً 
عند العديد من الن�ساء، من مناطق يف عمان ال�رسقية، قبل خروجهن من املنزل ليذهنب اإلى اجلمعية 
القريبة، الأنه » كان اخلوف من املجتمع، اإنه هاي لي�ض بتطلع، لي�ض برتوح، برياقبوها.. اجلريان)200(« 

ويف نف�ض املنوال، ت�ساهم ال�سور النمطية عن املراأة يف الثقافة ال�سائدة باأنها �سعيفة وال ت�ستطيع 
ال�سيطرة واأخذ القرارات على عرقلة م�ساركتها على جميع امل�ستويات »حتى لومتتلك با�سمها ما 
بتتحكم فيه الأنها امراأة، التحكم يا باإيد زوجها، يا ابنها، يا اأخوها يا اأبوها... الأنه بيعتربوا اإنه 
اإ�سي هي حرية احلركة،  اأكرث  املراأة مل�رسوع،  امتالك  بيعيق  اتخاذ قرار...واللي  املراأة ال ت�ستطيع 
تتحرك،  تظل  املراأة  اإنه  مرغوب  م�ض  هاي  ال�سغرية  املجتمعات  الأنه  املحافظات،  يف  خا�سة 
والزم يكون معها واحد تاين...، وهذا ب�سبب الثقافة االجتماعية واخلوف من رد الفعل، ع�سان 
هيك عنا ن�ض املجتمع زي امل�سلول )201(« وهذا ما توؤكده جتارب وظروف معظم الن�ساء يف فئة 
املعطالت عن العمل، هي وليدة تلك الثقافة الذكورية، من حيث زواجهن املبكر الذي حرمهن 
اأ�ستغل؟)202(«، ومع وجود  اإي�ض بدي  متعلمة،  تعليمهن، وقلل فر�ض عملهن » م�ض  اإكمال  من 
االأطفال ورف�ض الزوج خروج املراأة للعمل، ال بديل عن امل�ساريع املنزلية ال�سغرية التقليدية، » اإين 

ما اأطلع من البيت... زوجي متع�سب �سوي« 

وميكن االإ�صارة اإلى تاأثري ثقافة العيب على م�صتوى التجارب احلياتية واالختيارات ال�صخ�صية اإذ 
اأن ال�سائد هواعتبار املراأة كج�سد، اأكرث منها كاإن�سانة لها كامل االأهلية واال�ستحقاق. لذلك فهي 
اإلى تعليقات حتمل تلميحًا مي�ص �صمعة املراأة واأخالقها ب�صكل غري مبا�رسا، مما يجعل  قد تتعر�ص 
اإقناع الزوج �سعبًا على العمل يف فندق، مثال، بقدر ما برزت م�سكلة » النا�ض �سوبدهم يحكوا 
؟« الأن عملها �سيتطلب الدوام لوقت متاأخر من الليل )11 م�ساء(، وذلك بنظام الوردية الليلية، 
وقالت اأخرى: » ملن ت�سطرك الظروف اإنك تطلعي ت�ستغلي من ال�ساعة 8-8 م�ساء، كنت اأ�سمع 
يف ذاين، اأب�رس وين برتوح ووين بتيجي... ل�سه يف نا�ض عندها طلعة املرة عيب من البيت، وبيكرث 
احلكي حواليها... بيلمحوا اإنه هي مرة م�ض م�سبوطة، هاي كتري عنا، وعانيت منها يف البداية 

جداً جداً...بيئتنا كتري فيها حكي، وكثري ل�سه النا�ض بدها توعية«

�لأردن ولبنان وفل�سطني وتون�س

200 - مستفيدة تدريب وإقراض/ صاحبة مشروع منزلي/ مجموعة تركيز.
201 - مسؤولة/مؤسسة تمويل وإقراض.
202 - متعطلة عن العمل/لديها 5 أطفال
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ويف هذا ال�سدد، ذكر الطلبة اجلامعيون يف املجموعة املركزة، باأن ثقافة العيب، )التي يفهموها باأنها 
االإ�سي اللي برف�سه املجتمع وبالتايل ما يكرث الكالم والتعليقات حوله(، �ستوؤثر عليهم عند اختيارهم 
فر�ض العمل املتوفرة يف حال مل يجدوا ما ينا�سب تخ�س�ساتهم، حيث قال اأحدهم » مثاًل م�ستحيل 
اأ�ستغل اإ�سي بالبناء، ال�رساحة �سومنظري قدام النا�ض...بدنا ننظر للواقع، �سونظرة زمالئي اأواملجتمع 
يل... هاي ثقافة �سيئة، اأنا �سدها ب�سكل عام، ب�ض برتغمني«. ويبدواأن ثقافة العيب ت�سكواأي�سًا من 
فجوة النوع االجتماعي، حيث اأنها » اأخف لل�ساب... ما بينظروا له نظرة البنت...اإنه لي�ض بنتك 

رايحة ت�ستغل باملحل الفالين...بي�سريوا يعايروا االأب« طالبة جامعية/جمموعة تركيز.

ومع ذلك، جند اأن تاأثري تلك الثقافة يقل بوجود احلاجة املادية » اإذا اأهلي حمتاجني... بتبطلي تهتمي 
بحكي النا�ض)203(« واأنه يف » الظروف االقت�سادية هال �سار الرجل هوبيدّور على �سغل ملرته)204(«. 
ويظهر ذلك ب�سكل كبري عندما ت�سطر املراأة للعمل يف مهن تتطلب التاأخر لياًل اأويف فندق، التي 
ي�سطر الزوج الأن يقبلها حتت �سغط احلاجة ال�سديدة، ومنهن من قالت » كان �سعب اإقناعه، ع�سان 
حكي النا�ض.. اإنه اللي بت�ستغل بالليل اأب�رس وين برتوح!)205(«. كما ي�سهم يف ذلك، وجود ق�س�ض 
�صغوط  واأن  االآخرين،  على  ينعك�ص  مما  بنف�صها،  ثقتها  بها  وتعزز  قدراتها  املراأة  فيها  تثبت  جناح 
اأكرث  املجتمع واالأ�رسة على املراأة تقل » ملّن ي�سري ييجي ربح على امل�رسوع، وقتيها زوجها بي�سري 
واحد مت�سجع...وق�س�ض جناح املراأة غرّيت كثري من مفاهيم جمتمعات بعيدة كثري عن عّمان« )206( 
)...( » عنا م�ساريع خا�سة للمناطق النائية بالذات، وهاي امل�ساريع كتري غرّيت بعقلية النا�ض يف 
فكرة اإنه البنت ت�ستغل اأوما ت�ستغل...اأنا �سفت التغيري اللي �سار على البنات...ال�سخ�سية اختلفت 
متامًا...�ساروا اأهاليهم يثقوا فيهم...�سار يف تغيري، ويف بنات دعموا اأ�رسهم، وهذا االإ�سي اأ�رسهم 
كملوا  هم  بنات  ويف  اجلامعة،  يف  وخواتهم  اإخوانهم  على  ي�رسفوا  كانوا  كتري  بنات  يف  قّدروه، 
بدي  قالت  فيه،  اإحنا  اللي  الو�سع  على  باخلياطة...  وبت�ستغل  قر�ض  )...(»اأخذت  جامعة)207(« 
اأ�ساعدك واأعينك واأعني نف�سي... �سعيد اإنها وقفت معي وما تركتني، ولوال هذا الو�سع ما بخليها 
ت�ستغل، بخليها �ست بيت، بريحها اأكرث واأكرث بخليها تهتم لنف�سها والأوالدها، بدللها طول ما اهلل 
معطيني... احلياة هي اللي بتحكم...طبعًا بتحز يف نف�سي اإنه مرتي، يعني الزم اأنا اأكون، اأنا كنت 

اأقيم واأحط...عازز علّي كرجل اإنه اأنا عاجز ه�سه عن العمل، وهي قاعدة بتعمل وكذا)208(«.

6.1.1. املعيقـــــــــات الذاتيــــــــــة

والبيئة  االجتماعية  الظروف  ذاتها،»  يف  تكمن  للمراأة  االقت�سادي  التمكني  معيقات  اأهم  من 
اأ�سا�سي على ال�ست)209(«. فاملراأة قليلة الوعي بذاتها،  االأ�رسية توؤثر على ال�ست، ب�ض كمان جزء 
وبحقوقها وق�ساياها، و�سعيفة الثقة بالنف�ض وبقدراتها الذاتية، لن تكون �ساحبة قرار و�سلطة، 
وبالتايل لن حتقق متكينها. ومن بني ال�سعوبات التي تواجهها املراأة التي تعمل حل�سابها اخلا�ض، 
واإيجاد  املال  راأ�ض  كتوفري  ومالية  اقت�سادية  مو�سوعية  �سعوبات  هناك  الريف،  يف  ذلك  يف  مبا 

�لت�سريعات و�ل�سيا�سات و�لآليات �لوطنية �ملوؤثرة على �لتمكني �لقت�سادي للمر�أة

203 - طالبة جامعية/ مجموعة تركيز
204 - مسؤولة/ مؤسسة حكومية
205 - مستفيدة/مشروع ازدهار

206 - مديرة البرامج والتدريب/مؤسسة حكومية
207 - مسؤولة/ مؤسسة حكومية

208 - زوج مستفيدة من مجموعة تركيز
209 - امرأة في موقع قيادي/قطاع حكومي
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وبالتايل  امل�سافات  وُبعد  والت�سويق واملوا�سالت  ب�سكل جيد  والتغليف  االإنتاج  التمويل، جودة 
فر�ض  على  زيادة  املنظم،  غري  القطاع  يف  بعملها  اأواالعرتاف  حريتها  وحتديد  احلركة  و�سعوبة 
العمل القليلة، خا�سة املراأة الريفية اجلامعية، الأنها بعد اإ�سباع القطاع العام ال جتد فر�سة االلتحاق 
ب�سوق عمل القطاع اخلا�ض الذي يرتكز باملدينة وهناك �سعوبات مرتبطة بالبيئة التي تعي�ض فيها 
وبالذات �سيطرة الرجل والعادات والتقاليد التي حتكمها، يف حني يوؤكد البع�ض االآخر اأن ذلك ال 
يعمم، واأنه » ميكن اللي بتكون يف منطقة ريفية/نائية متمكنة واإلها قرارها، واإلها كلمتها يف بيتها 

واأ�رستها، اأنا ما بعتقد اإنه املكان كثري بيدخل يف هذا املو�سوع )210(«. 

االأردنية  املراأة  ميّكن  مل  االقت�صادي،  بالتمكني  املتعلقة  واالآليات  والقوانني  ال�صيا�صات  متنحه  ما 
يعني  وال  اأوالقرو�ض  املايل  الدخل  غرار  على  كاف  ب�سكل  املوارد  على  للح�سول  الفر�ض  من 
احل�سول على املوارد دائما التحكم فيها ويرجع هذا اإلى قلة موارد املراأة الذاتية من تعليم ووعي 
بحقوقها وقدرتها على اتخاذ القرارات، و�سعوبتها يف مواجهة ثقافة املجتمع الذكورية عليها، 
مع تاأثري مبا�رس على مواردها االقت�سادية ؛» مفرو�ض قانونيًا اإنه املراأة هي املتحكمة، يعني الراتب 
ينزل با�سمها، ولها ح�ساب بالبنك، وهي بتت�سلم امل�ساري، ب�ض هو�سيطرة الرجل على املراأة)211(« 
باالإ�سافة اإلى اأن القر�ض الذي تاأخذه املراأة قد ال ي�ستخدم بال�رسورة يف عمل م�رسوع ل�ساحلها، 
بتنعطى  اللي  امل�ساريع  االأردن...معظم  م�سكلة  هون   « موردها  على  والهيمنة  املراأة  ال�ستغالل 
اإنها تاخذ  املراأة، الزوج يجرب زوجته  املراأة... الأنها هاي قرو�ض م�ستهدفني فيها  با�سم  قرو�ض 
با�سمها حتى اإنه هويت�رسف باملبلغ« م�سوؤول/موؤ�س�سة متويل واإقرا�ض، ويحاول» الرجال ي�ستغلوا 
برامج املراأة ل�ساحلهم، وهون دورنا يف متابعة امل�رسوع، وهاي م�سكلة، الأنه املتابعة �سعبة ومكلفة، 
واإحنا بنحاول جهدنا...)212(«. وهذا ما يجعل اأن املراأة جتد �سعوبة يف امتالك م�رسوعها، ب�سبب 
حرمانها من حقها القانوين يف امللكية ويف حرية احلركة، »عل�سان تاخذ قر�ض وتعمل م�رسوع...

ما بتمتلك عقار اأوحتى نقد با�سمها، حتى لومتتلك با�سمها ما بتتحكم فيه الأنها امراأة، التحكم يا 
باإيد زوجها، يا ابنها، يا اأخوها يا اأبوها... الأنه بيعتربوا اإنه املراأة ال ت�ستطيع اتخاذ قرار...واللي 
بيعيق امتالك املراأة مل�رسوع خا�ض فيها، اأكرث اإ�سي هي حرية احلركة، خا�سة يف املحافظات، الأنه 
ب�ساعة  بتحتاج جتيب  مثاًل هي  تتحرك،  املراأة تظل  اإنه  ال�سغرية هاي م�ض مرغوب  املجتمعات 
تروح من القرية اإلى اأقرب مدينة اإلها، والزم يكون معها واحد تاين)213(«. ويف اخلال�سة، ال تكمن 
اإلى املوارد، املادية واملعنوية،  الق�سية توزيع املوارد واإمنا يف عدم عدالة توزيع الفر�ض للو�سول 
الأنه »املراأة... اأعطيها فر�ض، وابني قدراتها واأهليها تو�سل لهذه الفر�ض، وهي رح تبدع )214(«. 

ومع هذا، توؤكد كل التجارب منوذج املراأة التي مّكنت نف�سها من التوعية والتدريب واملعلومات 
و�سواًل اإلى قدرتها على اتخاذ القرارات يف حياتها، والدفاع عن م�ساحلها وحقوقها، مما اأحدث 
نقلة نوعية يف �سخ�سيتها وحياتها وعالقاتها، يف كافة امل�ستويات، يف مقابل مناذج من الن�ساء يف فئة 
املعطالت عن العمل، مل يح�سلن على املوارد، و�سواًل اإلى عدم القدرة على الدفاع عن م�ساحلهن 
وحقوقهن، فاأ�صبحن يخ�صعن لزوج ُمعنف وحياة بائ�صة » اإن�صان م�ص متمكن )اقت�صاديًا( داميًا 
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اأحد  القرار يف حياته كلها«. ويذكر  الغري هو�ساحب  يكون  وبالتايل  للغري،  رح يكون خا�سع 
امل�ساركني من ال�سباب مثااًل واقعيًا على ملكية املراأة لدخلها ال�سهري، مع عدم ال�سيطرة عليه، 
لعوامل ثقافية ذكورية، » اإذا اأعطت )املراأة( اأهلها راتبها يقول الزوج اإنه هذا الراتب من حقي، 
اإ�سي  فاأي  له،  تابعة  كاإنها  زي  فبالتايل  هوامل�سيطر،  اإنه  نظرته  الأنه  مرته...  �سارت  خل�ض  الأنه 
بقولها »  اإيجابيًا  ال�سباب منوذجًا  فئة  امل�ساركات من  اإحدى  تقدم  بتملكه هوملكه «، يف حني 
ومعظم  اأمي،  با�سم  �سيارة  م�سجل  اأبوي  عيلتي،  م�ستوى  على  للزوجني،  املالية  للذمة  بالن�سبة 

االأ�سياء با�سم اأمي، الأنه يف ثقة يف �سخ�سيته ونف�سيته، ويف ثقة فيها، بح�ض يف تكافل بينهم«.

7.1.1. �صعف م�صاركة املراأة يف �صناعة القرار القت�صادي وال�صيا�صات املتعلقة بتمكينها 

تعترب امل�ساركة ال�سعيفة للمراأة، من العقبات اأمام متكني املراأة اقت�ساديًا الأن الرجل مل ينجح يف فهم 
يكون  ملّن   « ق�ساياها  التي مت�ض  القرارات  مواقع �سنع  احتكر  عندما  واأولوياتها،  املراأة  احتياجات 
اجلدية«  املراأة  احتياجات  يعرفوا  رح  ما  رجال،  كلهم  بينفذ  اللي  واملدير  وامل�رسوع  الربامج  مدير 
ومطبقه  رجل،  القانون  وا�سع  اأخرى:»  وتقول  حكومية.  موؤ�س�سة  االجتماعي/  النوع  مديرة 
رجل، �سوبتتوقعي!! )215(« وح�سب اأغلبية الردود املعرب عنها اإن » التمكني ال�سيا�سي بينعك�ض على 
التمكني االقت�سادي، م�سان نقدر نحقق متكني اقت�سادي اأف�سل...الزم املراأة ت�سارك ب�سناعة القرار 
بتناق�ض  اللي  الكبرية  اللجان  بالوزارات...يف  ثابتة  اأف�سل...ن�سبة  ب�سكل  وال�سيا�سات  االقت�سادي 
الق�سايا االقت�سادية...وكلما و�سلوا ن�ساء فاهمني ق�سايا املراأة اأكرث، موؤهالت لتناول الق�سايا هذه 
ب�سكل اأكرب، موؤمنات بهذه الق�سايا ب�سكل اأكرث، بيقدروا اإنهم يحدثوا تغيري« واأن املراأة لن ت�سل اإلى 
موقع �صناعة القرار اإال » ب�صغوط عليا من خالل الكوتا، ب�ص املهم اإنك تاأهلي هدول الن�صاء« )216(.

اأي�سا  يجعلها  القرار  اتخاذ  من  املراأة  متكني  عدم  باأن  الدرا�سة  يف  وامل�ساركات  امل�ساركون  ويرى 
املراأة من غريها وعلى متكينها االقت�سادي من عدة  اأكرث على  توؤثر  ال�سيا�سية واالقت�سادية  االأزمات 
ا�ستقرار  التمويل حلني  منح  وترددها يف  الرتيث  على  للمراأة  املانحة  اجلهات  منها حر�ض  نواحي، 
الو�سع، مما اأنعك�ض �سلبا على التمويل املتوفر للم�ساريع ال�سغرية وال�سغرى، التي ت�ستفيد منها املراأة 
بالدرجة االأولى وكذلك على الن�ساء �ساحبات االأعمال ال�سغرية، من حيث » مثاًل كثري من ال�سيدات 
�رسكات  بيناف�سوا  املحالت  هدول  دكانة،  اأولها  مالب�ض،  قطع  بيبيعوا  �سغرية  حمالت  فاحتني  اللي 
مالب�ض كبرية اللي عملت تنزيالت هائلة، وبتقدر تتحمل الأنه راأ�ض مال ال�رسكات هذه عالية، بينما 
حمالت ال�سيدات اللي راأ�ض مالها قليل، وغالبًا ا�سطروا يغلقوا...واملراأة كانت اأكرث الفئات تعر�سًا 

للت�رسيح من العمل الأنه غالبًا م�ض مرتبطة كثري بال�سمان االجتماعي وبتاأمني طبي«)217(.

8.1.1. فّعـالية اآليات النوع الجتماعي... وتبعرث اجلهود املوؤ�ص�صاتية 

يبدواأن االإجناز الذي حتقق يف ا�ستحداث اآليات معنية باملراأة اأوبالنوع االجتماعي، وحدة اأوق�سمًا 
اأومديرية اأوجلنة، يف املوؤ�س�سات احلكومية، ال يعنى بال�رسورة اأن يكون لهذه االآلية دوراً فّعاال يف 
ر�سم ال�سيا�سات والتخطيط، اأو�سناعة القرار، وال يعني اأي�سًا اأن تكون البيئة املوؤ�س�ساتية جاهزة 

�لت�سريعات و�ل�سيا�سات و�لآليات �لوطنية �ملوؤثرة على �لتمكني �لقت�سادي للمر�أة
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لدعم تلك االآليات. وتعزوم�سوؤولة، يف اإحدى تلك االآليات، ال�سبب يف ذلك لعدم اال�ستقرار 
االإداري وال�سيا�سي» كثري بياأثر فينا تغيري الوزارات، كل واحد بيجي له منطقه وله طريقته، مرة بيحكي 
موؤ�س�سية  الت�سغيل...ما يف  على  ا�ستغلوا  اإنتوا  بيحكي  ثاين  واحد  ال�سيا�سات،  على  ا�ستغلوا  اإنتوا  الأ 
باملو�سوع نهائيًا...هاي كثري بتحبطك!...اإحنا عّمالنا من�سي معاه )4( اأ�سهر، بيجي غريه بريجعك 
)8( �سهور للوراء«؛ وللوهلة االأولى يبدوذلك نتيجة طبيعية الأي تغري متكرر يف االإدارات العليا، ويقع 
عليها مثل ما يقع على بقية الوحدات يف املوؤ�س�سة )...( نقطة اأ�سا�سية تواجه املراأة، اإنه اأ�سحاب القرار 
النهائي، وهورجل،  القرار  اللي هو�صاحب  تقنعي م�صوؤولك  �صوما غرّيت الزم  فاإنت  داميًا رجال، 
النوع  مديرة  وت�سيف  االأمور)218(«.  �سخ�سنة  م�سكلتنا،  هاي  عليك،  بيعّطل  م�سكلة،  اقتنع  ما  اإذا 
االجتماعي يف موؤ�س�سة حكومية باأنه » اإذا يف تغيري خطط اأوا�سرتاتيجيات ممكن ندخل االجتماعات 

وممكن ما ندخل، ح�سب اإذا عندك مدير مقتنع بال�سالفة اأوم�ض مقتنع فيها«.

كما اأن جهود هذه االآليات ال توؤخذ بجدية يف املوؤ�س�سات، فعلى �سبيل املثال، تلقى برامج ودورات 
التوعية والتدريب حول النوع االجتماعي الإدماجه يف عمل الدوائر املعنية، القليل من االهتمام 
واحل�سور من ِقبل املوظفني وامل�سوؤولني عنها » م�ض عّمالهم ياأخذوا املو�سوع باجلدية اللي الزم 
الأن  رايح!...  م�ض  وثلثينهم  تدريب  عنا  اأ�سا�سي...اليوم  م�ض  االإ�سي كمايل  هذا  الأنه  ياخذها، 
املدير بيقولك �سوالف ن�سوان، معل�ض اليوم م�ض �رسوري)219(« ولذلك يقول املوظف مربراً ذهابه 
اآه هاي �سوالف ن�سوان، اإحنا رايحني نت�سّلى)220(« وبهذا جند مدى توغل  ملثل تلك الدورات » 
اأم  التي يفرت�ض بها تناول ق�سايا املواطن، رجاًل كان  املوؤ�س�سي،  العمل  بيئة  الثقافة الذكورية يف 
امراأة، مبو�سوعية وحيادية عادلة، مما يوؤكد اأي�سًا ما ذكر �سابقًا ب�ساأن اأهمية وجود الن�ساء يف مواقع 

اتخاذ القرار املتعلقة باملراأة ومتكينها.

اجلهود  تبعرث  وبالتايل  التن�سيق  يف  ب�سعف  املوؤ�س�سات  تعاين  املعنية،  االآليات  �سعف  على  زيادة 
التنموية املعنية بتمكني املراأة مع االزدواجية والتكرار يف الربامج وامل�ساريع » اأكرث من جهة بت�ستغل 
على نف�ض املو�سوع، بدون حتى تن�سيق اأحيانًا، اإنت بت�ستغلي على مو�سوع تتفاجئي اإنه اجلهة 
تن�صقي  الفالنية كمان، لوتعاونا بخرباتنا ميكن اخت�رسنا وقت يف هذا املو�صوع واأجنزنا...اإنك 
جهود وطنية يف اجتاه معني كتري م�سكلة)221(« مع العلم اأن اأي جهد ت�ساركي يتطلب بذل اجلهد 
والوقت؛ »اللي داميًا بيعيق، اإنه التن�صيق واملرا�صالت واملتابعة عم ياخذ وقت م�ص طبيعي«. وُيعزى 
ذلك اإلى التناف�ض على التمويل بني املوؤ�س�سات، وجذب اهتمام اجلهة املانحة حيث اأن »�سعف 
التمويل بياأثر علينا وبياأثر على م�ساريعنا... داخل قطاع منظمات املجتمع املدين، اأكرب م�سكلة اإن 
املنظمات تتناف�ض على التمويل... اإحنا مو�سميني يف راأيي، يعني بتيجي منظمات دولية اهتمامها 
جمال العنف �سد املراأة، املنظمات بتعمل تعديل الهتماماتها وبت�ستغل على العنف... ويف بتالقي 
مع  ين�سقوا  لوهدول  االإ�سي،  نف�ض  بت�ستغل  جمعيات   )3-4( بتالقي  والقرى  املناطق  بع�ض  يف 
بع�ض!!)222(«. ويف�رس ارتفاع التكلفة ب�سبب قلة جهود املتابعة الأداء املوؤ�س�سات والربامج وامل�ساريع 
اآليات تقييمها » برامج التدريب ب�رساحة عم ن�رسف عليها كثري، يف م�ساريع  املقدمة، و�سعف 
تدريب كثري، ويف مبادرات كثري... ما يف تقييم للمو�سوع ب�رساحة؛ ما بقدر اأحكي اأدي�ض فعالة، 

�لأردن ولبنان وفل�سطني وتون�س

218 -   مسؤولة في مؤسسة حكومية 
219 -   مسؤولة في مؤسسة حكومية 
220 -   مسؤولة في مؤسسة حكومية 
221 -   مسؤولة في مؤسسة حكومية 

222 -   مستشارة/ مؤسسة حكومية
219



الأنه ما يف عنا تقييم، لالأ�سف ال�سديد...تقييم فعلي وعلمي حمايد ما عنا... يف تقرير اجنازات، 
ب�ض م�ض تقييم فعلي ملدى اجلدوى، ا�ستمرارية اأوعدم ا�ستمرارية، ما يف؛ بعدين التدريب عّماله 
ياخذ م�ساري كثري ب�رساحة، �سواء موؤ�س�سات املجتمع املدين اللي عم تاخذ متويل، واال احلكومة، 
العمل، هذا  اأنا بدّرب وما عندي م�سكلة، ب�ض وين؟ �سوالنتيجة؟ �سوانعكا�سه على �سوق  يعني 

املفرو�ض اللي نفكر فيه«. 

لالأن�سطة  العلمي  التوثيق  و�سعف  املتوفرة،  واملعلومات  البيانات  قلة  من  القطاع  وي�سكوهذا 
واالإجنازات. رغم بع�ض املبادرات الوطنية يف هذا املجال. باالإ�سافة اإلى ذلك، الزال االأ�سلوب 
التقليدي الإدارة بع�ض املوؤ�س�سات وقلة التجديد يف براجمها يوؤثران على فعالية التدخالت» ل�سه 
عم ي�صتغلوا بعقلية قدمية جداً، ميكن من )50( �سنة ما تغريت!!... كتري متاأخر �سغلهم، موا�سيع 
اآلية  اأي  ما عندهم  نتعاون معهم  بدنا  التلفزيون!!... ملن  ياخذوها من  بيقدروا  معروفة وتوعية 
بت�ساعدك... واإنه عن طريقهم تو�سلي للفئات امل�ستهدفة)223(« ورغم ما �سبق تبنت بع�ض موؤ�س�سات 
املجتمع املدين التجديد يف براجمها، مبا يراعي ال�سمولية واالإبداع » حتى تتمّكن املراأة بدي اأ�ستغل 
من  فعال ممكنة  تكون  والقانونية، حتى  واالقت�سادية  واالجتماعية  وال�سحية  الذاتية  التنمية  على 
جميع اجلوانب« واأ�سافت » وعم نحاول اإنه ما ندّرب البنات على اأ�سياء تقليدية كانت زمان، 
حتى يالقوا �سوق، ونفتح لهم جماالت كيف ي�ّسوقوا هاي االأمور... والتدريب بناء على درا�سة 
ال�سباكة،  التدريبية  دوراتها  �سملت  حيث  واختياراتهم)224(«  الفتيات  ورغبة  املنطقة  احتياجات 
و�سيانة االأجهزة الكهربائية وااللكرتونية، وكذلك » هلق �رسنا نحط باعتبارنا اإنه الزم ي�سري يف 
ا�ستدامة للم�رسوع، وبالتايل اأنا الزم اأتابعه للنهاية، وتقييمه على موؤ�رسات اأداء، بحيث اأعرف مني 

اللي ا�ستمر م�رسوعها«. 

9.1.1.  القانون بني املعرفة... والتطبيق

ففي �سياق ما حتقق للمراأة من مكا�سب ت�رسيعية، اأ�سادت امل�ساركات/ون ب�سكل متكرر بالت�رسيعات 
للمراأة  كبرية  مكا�سب  حققت  التي  واإجنازاتها  تقدمها  مدى  على  واأكدوا  االأردنية،  والقوانني 
االأردنية، رغم حاجتها للتعديالت، وما تواجهه من حتديات كثرية على اأر�ض الواقع حيث ُتظهر 
بع�ض املمار�سات وجود ثغرات يف القانون بحاجة اإلى التعديل، » قانون العمل يعترب من القوانني 
املتقدمة يف املنطقة العربية، ب�ض بر�سه يف ماآخذ، ما يف ن�ض اإنه ممنوع التمييز بني املراأة والرجل 
يف العمل، عم بواجهنا م�ساكل متييز، ب�ض ملن بدنا نتحرك، مفت�سي العمل بيحكولك ما يف ن�ض 
قانوين، عل اأي اأ�سا�ض مادة قانونية اأنا بدي اأروح اأفت�ض على هاي املوؤ�س�سة اإذا كان عندهم م�سكلة 
متييز، كلمة متييز م�ض مذكورة... اإحنا بدنا اإياها تكون ن�ض �رسيح وا�سح ما بني الذكر واالأنثى 
ويعاقب عليه، اإحنا �سغالني على املو�سوع ويف جمال للتعديل به« )225( ومن تلك امل�ساكل مثاًل عدم 
االإن�ساف يف االأجور ويف الدورات التدريبية. كما تت�رسر م�سالح املراأة من عدم تطبيق القانون، 
الذي يحل حمله ُعرف املجتمع وقانون عاداته وتقاليده غري البّناءة يف كثري من املمار�سات، فعلى 
�سبيل املثال، فاإن حرمانها من حقها القانوين يف امللكية ويف حرية احلركة، ي�سكل عامال اأ�سا�سيا 
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م�رسوع...ما  وتعمل  قر�ض  تاخذ  »عل�سان  بها،  اخلا�ض  م�رسوعها  امتالك  املراأة  قدرة  عدم  يف 
بتمتلك عقار اأوحتى نقد با�سمها، حتى لومتتلك با�سمها ما بتتحكم فيه الأنها امراأة، التحكم يا 
باإيد زوجها، يا ابنها، يا اأخوها يا اأبوها... الأنه بيعتربوا اإنه املراأة ال ت�ستطيع اتخاذ قرار...واللي 
بيعيق امتالك املراأة مل�رسوع خا�ض فيها، خا�سة يف املحافظات، اأكرث اإ�سي هي حرية احلركة، الأنه 
ب�ساعة  بتحتاج جتيب  مثاًل هي  تتحرك،  املراأة تظل  اإنه  ال�سغرية هاي م�ض مرغوب  املجتمعات 
تروح من القرية اإلى اأقرب مدينة اإلها، والزم يكون معها واحد تاين...عنا قوانني جممدة، من عند 
الد�ستور ونازل، هي يف �سالح املراأة ولكنها جممدة، هاي القوانني ال تنفذ...هذا احلكي بينعك�ض 

على امل�ساريع كمان« )226(.

ومن ناحية اأخرى، تفاوتت اإجابات الن�ساء امل�ستهدفات يف املجموعات املركزة، عند �سوؤالهن عن 
برامج توعية  يتلقني  العمل ممن مل  العاطالت عن  اإلى  فبالن�سبة  االإن�سانية، معرفة وتطبيقًا،  حقوقهن 
يف اجلمعية، يبدواأن لي�ض للقانون واحلقوق ح�سور يالم�ض احلياة اليومية لهوؤالء الن�ساء الفقريات، 
ليتنا�سب مع عظم معاناتهن، بحيث بدى �ساذجًا اأن ُت�ساأل اإحداهن عن حقوقها االإن�سانية، وهي تعتقد 
اأنها تعني اأب�سط حاجات بقائها االإن�ساين، حيث قالت اإحداهن، وهي عاطلة عن العمل: » يعني اإين 
اأعي�ض زي باقي النا�ض، اأعي�ض اآخذ حقي، يعني يف نا�ض ماكلني و�ساربني والب�سني ومتعاجلني، يعني 
الفقري بيموت بقدر�ض يو�سل امل�ست�سفى، هذا م�ض عاي�ض«، وقالت اأخرى اأي�سا عاطلة عن العمل 

»حقوق االإن�صان يعني اإنه الفقري يعي�ص عي�صة كرمية وحمرتمة بدون بهدلة وبدون ا�صتغالل«. 

يف حني ارتفع م�ستوى املعرفة والوعي بدرجة كبرية من �سمن الن�ساء ممن التحقن بربامج توعية 
وتدريب يف اجلمعية، ويعرفن اأن لهن حقوقًا يف التعليم والعمل وال�سمان االجتماعي واملرياث، 
واحلق يف اختيار الزوج، و�سواًل اإلى حقهن يف التعبري عن اآرائهن حيث قالت اإحداهن، » حقوق 
االإن�سان هي احرتام كينونة االإن�سان، احرتام متطلباته...يعرّب عن ذاته«، كما ذكر معظمهن عدم 
كانت  ما   « التدريب  من  م�ستفيدة  اإحداهن،  قالت  بالربنامج،  االلتحاق  قبل  بحقوقهن  وعيهن 
بعرف  اأفرقت معي،  توعية كتري،  باجلمعية �سار عندي  ب�ض ملن دخلت هون  اأنا،  توعية  عندي 
حقي، واإي�ض اإيل واإي�ض علّي... لواإين بعرف اجلمعية من قبل ما ي�سري عندي امل�ساكل والطالق، 
كان �سار عندي اإر�ساد واأعرف حقي، كان كمان ما فّرطت يف اأوالدي بكل �سهولة، ووقفت 

�سد اأخوي كمان.. واخرتت حياتي«.

ويف ال�سياق ذاته، ت�سابهت اإجابات الرجال يف املجموعة املركزة، حيث تعني حقوق االإن�سان 
بالن�سبة اإلى زوج م�ستفيدة » اإنه له كرامته، له حقوقه وعليه واجبات... حق املعي�سة، حق احلياة، 
مديت  ما  »عمري  اأجاب  املراأة  حقوق  عن  اآخر  م�ستفيدة  زوج  �سوؤال  ومبجرد  ال�سغل«،  حق 
اإيدي على زوجتي، كاإن�سانة بتوخذ حقوقها الزوجية وكل �سي يف امللب�ض ويف املاأكل، وبعاملها 
كاإن�سانة«، وقال اآخر »حقوق املراأة كمان حريتها، داخل بيتها يف �سغلها، يعني بتكون زوجتي 
مثاًل بت�ستغل يف بيتها، اأمنعها اإنها ت�ستغل يف بيتها؟! عندها مواكن وعندها كذا، بت�ستغل يف بيتها 
ع�سان بر�سه ت�ساعد زوجها«. وقال اآخر» املرة اإلها احرتامها واإلها حقوقها بالبيت، لواأنا قادر، 
اأدللها واأخليها بالبيت بدون ما تعمل اإ�سي«. ومن اجلدير باالهتمام ردة فعل اأحدهم عند �سوؤاله 

�لأردن ولبنان وفل�سطني وتون�س
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�ست  اإنها  اإنه معروف  الأ طبعًا..  قال:»  الذي  املراأة؟(  نف�سها حقوق  االإن�سان هي  )هل حقوق 
بيت، جمال عملها ببيتها، �سغلها ببيتها... واأوالدها، هاي حقوق املراأة«، وهذه االإجابات لرجال 
مل يتعدى م�ستوى تعليمهم املرحلة االإعدادية، ومن بيئة اجتماعية تت�سم بارتفاع م�ستوى الفقر 

والبطالة.

10.1.1.عدم توافق خمرجات التعليم ومتطلبات �صوق العمل

من حيث التعليم، يرى معظم امل�ساركات/ون باأن التعليم اجلامعي ال يوؤهل ملتطلبات �سوق العمل 
املتجددة، وما قد يتوفر يف �سوق العمل من فر�ض، تكاد تنح�رس يف القطاع اخلا�ض ب�سبب االإ�سباع 
احلا�سل يف �سعة التوظيف يف القطاع احلكومي، ولكن القطاع اخلا�ض» بده مهارات عالية، ما 
بيكفي اإنه اإحنا عنا ن�سبة متعلمات كتري، طبيعة فر�ض العمل بالقطاع اخلا�ض ما بتتنا�سب مع درا�سة 
باأنه من  البنات خريجات اجلامعة « م�سوؤولة/ موؤ�س�سة حكومية. كما توؤكد اإحدى امل�ساركات 
خالل خربتها الطويلة يف العمل امليداين، وجدت اأن »...معظم التخ�س�سات املوجودة يف كثري 
من القرى، تخ�س�ض اأدبي، ما عندهم ثانوي علمي، وال تعليم �سحي، ما عندهم)IT )227 ، فكل 
م�ست�سارة/موؤ�س�سة حكومية.  اأدبي«  بيطلعوا  واإناثًا،  القرى وخريجينها، ذكوراً  خريجات هذه 
اأن بيئة العمل واخلدمات امل�ساندة، تفتقد عوامل اجلذب والت�سهيالت » كل  اإلى  هذا باالإ�سافة 
بيئة، وميكن االأردين ما بيقبل فيها، وما بتكون منا�صبة كتري لالأردين، للراتب،  له  قطاع بالعمل 
بيئة العمل، كل ما ح�ّسـنا يف بيئة  للبيئة، الإ�سياء كثرية، �سالمة و�سحة مهنية، الزم ن�ستغل على 
العمل بالتعاون مع القطاع اخلا�ض، كل ما اأنا خليتها جذابة الأوالد البلد، اإنهم ي�ستغلوا يف هذه 
القطاعات« م�سوؤولة/ موؤ�س�سة حكومية؛ كما اأن » القطاع اخلا�ض اإله م�ساكله ب�رساحة، اأوقات 
عمل طويلة، رواتب متدنية اأحيانًا... ما يف اأمان وظيفي... لي�ض كلهم بيحبوا احلكومي، الأنه 
واأنظمة...وطبيعة  بقوانني  عليه  م�سيطر  احلكومي  القطاع  يعني  االأقل،  على  وظيفي  اأمان  فيها 
اأكرث  اأ�سهر ال�سيف، وهذا القطاع اللي مرغوب  الدوام واإجازة االأمومة... واإجازة املدر�سة يف 
لل�ستات، الأنه مرتبط بدورها يف املجتمع، فهي اأم يف امل�ستقبل، وبالتايل عندها دور رعاية البيت 
واالأ�رسة، وهاي االأدوار بدها �سغل يتنا�سب معها، اإذا راحت على القطاع اخلا�ض حيكون �سغط 
لقيت مكان عمل  كاإمراأة...  اأنا  اإذا   «  )...( يعني)228(«  باالأدوار  لها عالقة  عليها؛  وعبء عايل 
ت�رسيعات  وعندي  منيح،  راتب  عندي  ويف  ح�سانة،  عندي  ويف  اأمومتي،  ويحرتم  يحرتمني، 
حامياين ومدافعة عني، وموا�سالتي ماأمنة.. لي�ض ما اأ�ستغل، اإي�ض العائق بيكون، اإذا اأنا اأوالدي 

رح يكونوا حمميني ومربيني �سح)229(«. 

وتربز هنا احلاجة اإلى تفعيل اأف�سل خلدمات وت�سهيالت املراأة الزوجة واالأم، التي اأكد على اأهميتها 
الدوام  نظام  االإر�ساع،  �ساعة  االأطفال،  وريا�ض  االأطفال،  ح�سانات  مثل:  امل�ساركني،  معظم 
الفتيات  اجلزئي، الدوام املرن، والدوام من املنزل بح�سب طبيعة العمل، وغريها. لذلك تتوجه 
لال�ستفادة من امتيازات عديدة للعمل بالقطاع احلكومي، من حيث االأمان الوظيفي وال�سمان 
االجتماعي والتقاعد، عدد �ساعات عمل اأقل، وغريها من خ�سائ�ض اأف�سل من القطاع اخلا�ض. 
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2.1. تـــــــــــون�س 

املراأة يف  اأو�صاع  بتطور  يتعلق  فيما  هامة  نقاط  عدة  على  الوقوف  من  امليدانية  الدرا�صة  مكنت 
تون�ض  الن�ساء يف  اأو�ساع  بتح�سن  اإح�سا�سهم  اجلن�سني عن  من  امل�ستجوبني  اأغلب  تون�ض. وعرب 
مقارنة باالأجيال ال�سابقة، خا�سة يف الو�سط الريفي )تعليم املراأة، خروجها من البيت، اختالطها 
بالرجل(. وقال كرمي، نا�سط بجمعية مواطنة بالرقاب )والية �سيدي بوزيد(، »عرفت اأو�ساع املراأة 
تطورا يف تون�ض. واأ�سبحت املراأة تتمتع بحقوق عديدة مل تكن تتمتع بها. وتطورت العقليات 
اأف�سل«. ففي  اأو�ساعها  ال�سارع. وبعد خم�سون �سنة �ستكون  وبداأ املجتمع يقبل ح�سورها يف 
التاأكيد على عامل الزمن يف تغيري مكانة املراأة ويف تقلي�ض الفجوات بني  ال�سهادات، مت  اأغلب 
اجلن�سني، يف حالة االعرتاف بها، خا�سة من قبل الذكور. ولكن يعد التح�سن امل�سجل يف اأو�ساع 
وتعاين  املراأة.  يحرتم  ال  يزال  ما  »«املجتمع  كافيا  وغري  بطيئا  امل�ستجوبات  بع�ض  قبل  من  املراأة 
واالجنازات  املكا�سب  من  بالرغم  وبالتايل  التمييز)230(«.  من  خمتلفة  اأ�سكال  من  اليوم  اإلى  الن�ساء 
يف جمال متكني املراأة فاإن هناك نقاط �صعف وعراقيل حتد من متكينها ومن م�صاركتها يف املجال 

االقت�صادي. ميكن ذكر من بني هاته العراقيل: 

1.2.1. التمييز عامة وبني مهن »ن�صائية« ومهن »رجالية

اعترب امل�ستجوبون من الذكور اأن التمييز جتاه املراأة ظاهرة كونية واأن التون�سيات حمظوظات مقارنة 
باأو�صاع الن�صاء يف بلدان اأخرى. وعرب بع�صهم عن رف�ص امل�صاواة التامة بني اجلن�صني »«ال ميكن 
اأن ت�سبح املراأة مثل الرجل. واأنا �سد امل�ساواة التامة بني اجلن�سني. واملجتمع التون�سي يرف�ض اأن 
تكون املراأة التون�سية مثل املراأة الغربية)231(« اإال اأنه تظل الن�ساء يف تون�ض اأكرث ح�سورا يف املهن التي 
تعترب عادة ن�سائية، رغم التطور الذي عرفته اأو�ساع املراأة خالل العقود االأخرية. ولقد اعترب عدد 
من امل�ستجوبني من الذكور فيما يخ�ض التمييز بني مهن رجالية ومهن ن�سائية، باأن املراأة غري قادرة 
على اال�سطالع بكل امل�سوؤوليات وعلى القيام بكل املهن )ال�ساقة، الع�سكرية...(، وهوما اأفرز 
نوعني من ردود الفعل بني امل�ساركات يف املقابلة اجلماعية املختلطة: 1( الرف�ض والدفاع على مبداإ 
امل�ساواة بني اجلن�سني يف االندماج االقت�سادي وعلى جدارة الفرد يف احل�سول على العمل وتقييم 

اأدائه بقطع النظر عن اجلن�ض، 2( ال�سمت رمبا القتناعهن باأن املراأة غري موؤهلة للقيام بكل املهن.

وقد عربت بع�ض امل�ستجوبات عن ال�سعوبات التي تعرت�ض املراأة يف االندماج يف قطاعات تعد 
تقليديا رجالية مثل الهند�سة نتيجة رف�ض االأعراف ح�سورها يف احلظائر والعمل بالليل والتنقل 
كثرية حتد  عراقيل  هناك  ولكن  اإثبات جدارتها.  على  قادرة  كبرية، وهي  بطاقات  املراأة  »تتمتع 
اأوجه �سعوبات كبرية يف احل�سول على عمل الأن  الهند�سة،  اخت�سا�سي يف  فب�سبب  من ذلك. 
اخت�سا�سي يعد رجايل. ويف العديد من املرات، يرف�ض طلبي يف الت�سغيل الأنني امراأة مهند�سة يعتقد 
اأنها غري قادرة على التواجد يف امليدان ويف ت�سري فرق عمال رجالية«)232( )...( »مهما حت�سنت 
و�سعية املراأة. ما يزال هناك تفاوت بني املراأة والرجل. فعندما اخرتت اخت�سا�سي اجلامعي يف 
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تن�سيط االأحياء، مل يتم قبول ذلك ب�سهولة من قبل امل�رسفني على الدرو�ض الأنهم يعتربون اأن الفتاة 
غري قادرة على العمل يف االأحياء ال�سعبية«. ومل يتغري الو�سع حتي بع�ض »الثورة« »فتحت وزارة 
الداخلية بعد الثورة باب الرت�سح خلطة معتمدين. ولكن مل يتم ح�سب علمي انتداب اأي امراأة، 
وهوما يوؤكد توا�سل امليز جتاه الن�ساء. واأنا جد م�ستاءة وال اأظن اأن الرجال اأكرث كفاءة من الن�ساء، 
اأنها  واملهن على  االخت�سا�سات  بني  التمييز  توا�سل  تف�سري  توؤكد ذلك«. ومت  العلمية  دنا  و�سها 
»ن�سائية« اأو»رجالية« من قبل البع�ض بـ: »اأن امل�سكل يكمن يف املوؤ�س�سات االقت�سادية التي تبقى 
متاأثرة بالثقافة املهيمنة التي ال توؤمن بامل�ساواة بني اجلن�سني. فامل�سوؤول يعيد اإنتاج القيم االجتماعية 

التي ياأتي بها من خارج املوؤ�س�سة والتي ال تخدم املراأة بال�رسورة«)235(. 

وبرر امل�ساركون من الذكور اأ�سكال التمييز بني اجلن�سني يف جمال االإندماج االقت�سادي اإلى العوامل 
الثقافة  االجتماعية والثقافية، دون االإقرار باالنتهاكات احلقوقية واملطالبة بالق�ساء عليها. فكاأن 
الذي  التمييز  لتربير  الرجالية،  خا�سة  االجتماعية،  الفئات  قبل  من  ذريعة  ت�سبح  احلالة  هذه  يف 
تعرفه املراأة يف املجال االقت�سادي. وجتدر االإ�سارة اإلى اأن رف�ض ا�سطالع املراأة مب�سوؤوليات معينة 
اأوممار�صة مهن تعترب اجتماعيا ن�صائية ال يقت�رس فقط على بع�ص الرجال واإمنا ميكن اأن ي�صمل اأي�صا 
التي نعمل بها.  اأ�سبحنا نتقا�سى نحن والرجال نف�ض االأجر يف املوؤ�س�سة الفالحية  الن�ساء »لقد 
ويقدر عدد العمال مبوؤ�ص�صتنا بخم�صني عامال. ولكن ال اأعتقد اأنه ميكن تعيني امراأة م�صوؤولة عن 
فريق عمل. ففي الريف، ما زال النا�ص يحرتمون االأ�صول. كما ال ميكن للمراأة اأن تفر�ص �صلطتها 

ويبقى الرجل اأكرث قدرة على الت�سيري«)236(.

2.2.1   النظــــــرة اإلى العمـــــــــل

هواخلال  كما  واأهمها،  املجتمع  يف  املراأة  مكانة  تغيري  عوامل  اأبرز  من  تون�ض  يف  الت�سغيل  يظل 
بالن�سبة لكل املجتمعات. اإذ اأ�سهم ب�سكل ملحوظ يف حترير التون�سيات من جهة، ويف اإحداث 
التحوالت االجتماعية، من جهة اأخرى. واأ�سهم اندماج املراأة االقت�سادي يف جتاوز ن�سبي للتق�سيم 
امل�ستجوبات  بع�ض  قبل  العمل من  اعُترب  والرجالية. وقد  الن�سائية  لالأدوار  التقليدي  االجتماعي 
اأنا اأحب  البقاء يف البيت.  اأقدر على  اإثبات الذات ال ميكن اال�صتغناء عنه »اأنا ال  عامال هاما يف 
العمل ال اأقبل باأن اأبقى �صجينة يف البيت. ال ميكن يل اأن اأبقى مكتوفة االأيدي. فمن خالل العمل 
اأحقق ذاتي)237(«. ويف ظل رغبة الن�ساء اأكرث فاأكرث يف االندماج يف احلياة االقت�سادية ودعم هياكل 
وبف�سلها  كبرية  »طموحاتي  الن�سائية  امل�سارات  يف  االإنتاجية  االأن�سطة  اأهمية  تزايدت  التمويل، 
اأقوم بكل االأعمال يف �سيعتي واأتنقل يف  بعثت م�رسوعي وطورته. بذلت كل اجلهد الإجناحه. 
واأنا متحم�سة ملزيد تطوير  اأت�رسف يف م�رسوعي مبفردي.  االأبقار والعجول.  لبيع  اأ�سواق اجلهة 
م�رسوعي الأنه ال ميكنني التوقف عن العمل« )238(. وح�صب بع�ص امل�صتجوبات ميثل العمل عامال 
الفئات  بع�ض  عند  االقت�سادية  االأو�ساع  ه�سا�سة  فاإن  لذلك  الفرد،  ا�ستقاللية  حتقيق  يف  رئي�سيا 
املراأة  »تعودت  احلياة  يف  امل�سوؤوليات  وحتمل  الذات  على  التعويل  من  احلد  �ساأنه  من  الن�سائية، 

�لت�سريعات و�ل�سيا�سات و�لآليات �لوطنية �ملوؤثرة على �لتمكني �لقت�سادي للمر�أة

235 - كمال، ناشط في جمعية الحريات األساسية )والية تطاوين(
236 - حفيظة، عاملة فالحية قارة )والية نابل(

237 -  ندى، فالحة )والية نابل(
238 - زهرة، باعثة مشروع فالحي مندمج )والية منوبة(

224



باملال املتاأتي من عملها. لن اأتراجع مهما كانت امل�ساعب، خا�سة واأنني اأ�سبحت اأحظى باحرتام 
نكون  املال  على  نح�سل  ملا  ولكن  عملنا.  يف  كثريا  »نتعب   )...( عائلتي)239(«.  اأفراد  بني  اأكرب 

�سعيدات«)240(.

و�سيلة  باالأ�سا�ض  اأنه  على  عالية  مهنية  بكفاءة  املتمتعات  امل�ستجوبات غري  قبل  من  للعمل  وينظر 
الكافية كما جاء  املالية  املوارد  توفر  اأحيانا يف حالة  االأ�رسة، ميكن اال�صتغناء عنه  لتلبية حاجيات 
تلبية حاجياتنا وبعدما كرب  اأ�سبح عاجزا على  2001 الأن زوجي  �سنة  للعمل  يلي »خرجت  فيما 
اأبنائنا وتزايدت طلباتهم. فخروجي للعمل كان �رسوريا. ولوكان يل اخليار ال بقيت يف البيت« 
)241( )...( »الرجل مل يعد قادرا على توفري حاجيات االأ�رسة. خرجت للعمل لكي اأ�ساعده على 

تلبية حاجيات اأبنائنا«)242(. وجتدر االإ�صارة اإلى اأن جزءا هاما من الن�صاط الن�صائي يظل غري معرتفا 
به نظرا الرتباط املفاهيم االقت�صادية املعتمدة يف احت�صاب الن�صاط االقت�صادي الن�صائي والرجايل 
بعمليات البيع وتبادل الب�سائع واخلدمات والعمل املوؤجر، وهوما يتولد عنه يف كثري من االأحيان 
وقد  وخارجه.  االأ�رسي  االإطار  يف  املراأة  بها  تقوم  التي  املتعددة  االإنتاجية  االأعمال  عن  التغافل 
اأهمية االأجر يف حتديد قيمة العمل االجتماعية »العمل ال ي�سبح  عربت بع�ض امل�ستجوبات عن 
يتمتع بقيمة اإال اإذا كان مدرا لدخل قار. فالنا�ص تعرتف بن�صاط على اأنه عمل اإال اإذا وفر املال ب�صفة 

منتظمة، وهوما ال ينطبق على كل االأن�سطة الن�سائية«)243(.

3.2.1.  التفـــــاوت فــــي الأجــــور بيــن اجلن�صيـــــن

برز من خالل ت�رسيحات بع�ض امل�ستجوبات، خا�سة النا�سطات يف القطاع الفالحي، توا�سل التمييز 
يف االأجور بني املراأة والرجل »يتقا�سى الرجل يف القطاع الفالحي بني 10 و12 دينارا يف اليوم يف 
بالظلم  اإح�سا�ض  لدي  واأنا  اجلهد.  نف�ض  نبذل  اأننا  من  بالرغم  دنانري،   7 املراأة  اأجر  يتجاوز  حني ال 
جتاه هذه الو�سعية)244(«.)...( »قبل الثورة وقبل االنطالق يف تر�سيم العمال يف املوؤ�س�سة الفالحية 
العمومية التي اأ�ستغل بها، كنت اأتقا�سى 140 دينارا �سهريا يف حني يتقا�سى الرجل 250 دينار. لقد 
كنا يف ال�سابق نعمل يف ظروف قا�سية ال نتمتع باملنح وال نتقا�سى اأجرا يف اأيام العطل واالأعياد. اأما 

اليوم، فقد حت�سنت الظروف قليال. واأ�سبح الرجال والن�ساء يتقا�سون نف�ض االأجر)245(«.

4.2.1.  البطــــالـــــــة

عملت الدولة على دعم اال�ستثمار اخلا�ض واملبادرات االقت�سادية احلرة وخلق مواطن ال�سغل للحد من 
ظاهرة البطالة ولكن، خالفا ال�ستفادتها من نظام التكوين املدر�سي واملهني، تواجه الفئات الن�سائية 
الفئات  اأكرث من  البطالة  اإلى  تعر�سها  ال�سغل، يربز ذلك مثال يف  اقتحامها �سوق  عراقيل خمتلفة يف 
الرجالية. فقد بلغت ن�سبة البطالة لدى الفئات الن�سائية 28.2 % يف اأواخر �سنة 2011 مقابل 15.4 % 

�لأردن ولبنان وفل�سطني وتون�س

239 -  منجية، حرفية )والية زغوان(
240 -  منيرة، حرفية )والية زغوان(

241 -  رفيقة، عاملة فالحية قارة )والية نابل(
242 -  حبيبة، حرفية )والية زغوان(
243 -  سعاد، حرفية، )والية جندوبة(
244 -  منيرة، حرفية، )والية زغوان(

245 -  حفيظة، عاملة فالحية قارة )والية نابل(
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يف �سفوف الرجال »الت�سغيل هي م�سوؤولية الدولة. ونحن نطالب الدولة بتحمل م�سوؤوليتها جتاه 
اأن�صطة  العاطلني عن العمل اأ�سحاب ال�سهائد العليا)246(«. وقد طالبت امل�صتجوبات الالتي ميار�صن 
تعتربهن هام�سية بتوفري الظروف املالئمة التي متكنهن من اإنتاج اأف�سل. واعترب عدد منهن اأن االإدارة 
غري �سامنة لتكافوؤ الفر�ض بني اجلن�سني يف االنتدابات والرتقيات والنفاذ اإلى منا�سب القرار... وقد 
اأرجع بع�ض امل�ستجوبني من اجلن�سني ال�سعوبات التي تواجهها الن�ساء يف االندماج االقت�سادي اإلى 

عوامل اجتماعية وثقافية باالأ�سا�ض كرف�ض العائلة تنقل املراأة للعمل مبناطق اأخرى.

5.2.1. العــــــائلة : بيــن التغييــــر وال�صتمراريـــــة

عدة  منذ  التون�سي  املجتمع  عرفها  التي  الهامة  واالقت�سادية  االجتماعية  التحوالت  من  بالرغم 
عقود، يظل االأفراد مت�سبثون بالقيم االأ�رسية ويعربون غالبا عن تثمينهم لوظائف العائلة املختلفة، 
خا�سة يف فرتات االأزمات وال�سعوبات. فيبدواأن تطور »الفردانية« واالإن�سانية والتناف�ض... يف 
املجتمع مل يتولد عنه اإ�سعاف لدور الت�سامن العائلي يف حياة االأفراد والذي يتجاوز يف الكثري من 
االأحيان اإطار االأ�رسة النواة. واليوم، يوا�سل الو�سط العائلي يف املجتمع التون�سي اال�سطالع بدور 
هام يف حتديد اجتاهات تطور م�سار االأفراد، خا�سة يف �سفوف الفئات الن�سائية كما جاء يف اأغلب 
ت�رسيحات امل�ستجوبات �ساحبات امل�ساريع والتي مت التاأكيد فيها على الدعم االأ�رسي يف تطويرهن 
الأن�سطتهن االقت�سادية و«اأن ت�سجيع االأ�رسة مهم جدا. كما اأن دعم االأ�رسة املعنوي �رسوريا وله 
اأفراد عائلتي  دور كبري يف حياة باعثة امل�رسوع«)247( )...( »عائلتي لي�ض لها اأي اعرتا�ض. وكل 

ي�سجعونني الأنهم يريدون يل النجاح ويحرتمون رغبتي«)248(.

6.2.1.احليــاة الزوجيـــة: مقـــاومة التغييــر و�صعوبـــات التوفيق اأمام ال�صـرورة القت�صــادية

نتيجة  حتوالت  االأخرية،  العقود  خالل  التون�سي،  املجتمع  يف  الزوجني  بني  العالقة  عرفت 
والتعاون  ال�رساكة  مبداإ  على  واملوؤكدة  املراأة  حقوق  �سمان  اإلى  الرامية  القانونية  االإ�سالحات 
ال�سغل... ب�سوق  الن�ساء  التحاق  وتزايد  التعليمي  الن�سائية  الفئات  م�ستوى  القرينني وحت�سن  بني 

وتولد عن هذه التغريات اإعادة ترتيب للعالقات بني اجلن�سني يف االإطار العائلي بدرجات خمتلفة 
ح�صب االأو�صاط االجتماعية، دون القطع كليا مع قيم الثقافة االأبوية والهيمنة الذكورية. فالزوجة 
تظل غالبا اأكرث حتمال من الزوج م�سوؤولية تربية االأبناء والعناية ب�سوؤون املنزل. وقد عرب عدد من 
امل�ستجوبات املتزوجات عن االعرتاف باجلميل للزوج للم�ساندة املقدمة، ولكن دون اأن يرافق 
الثقافة  تاأثري  ا�ستمرار  الف�ساء اخلا�ض بني اجلن�سني، وهوما يوؤكد  اإعادة نظر يف االأدوار يف  ذلك 
املراأة. فقد �سجعني زوجي  اأ�سبح مقتنع بعمل  التون�سي »الزوج  االأبوية والذكورية يف املجتمع 
على االنخراط يف م�رسوع تقطري النباتات. واأنا ممتنة له على هذا الت�صجيع خالفا الأزواج اآخرين 
الذين مينعون خروج زوجاتهم من البيت)249(«. وتف�رس بع�ض امل�ستجوبات دعم االأزواج اإليهن يف 
اخلا�سة  م�سلحته  اأولتلبية  احلاجيات  تلبية  االأ�رسة يف  ب�سعوبات  ال�سغرى،  مل�ساريعهن  تطويرهن 
كما جاء يف االأمثلة التالية عن االأجوبة ال »الزوج اأ�سبح ي�سجع املراأة على اخلروج للعمل، لكي 

�لت�سريعات و�ل�سيا�سات و�لآليات �لوطنية �ملوؤثرة على �لتمكني �لقت�سادي للمر�أة

246 -  ريم، عاطلة عن العمل )والية تطاوين(
247 -  نجالء، باعثة مشروع فالحي مندمج )والية منوبة(
248 -  منيرة، باعثة مشروع فالحي مندمج )والية منوبة(

249 -  منجية، حرفية )والية زغوان(
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ت�ساعده. لقد اأ�سبحت الظروف اأ�سعب من قبل، خا�سة واأن طلبات االأبناء ال تنتهي)250(«. وقد 
البيت  عربت العديد من امل�ستجوبات عن توظيف دخلهن يف امليزانية االأ�رسية »اأنا خرجت من 
للعمل من اأجل م�ساعدة زوجي على امل�ساريف، فهومل يعد قادرا على تلبية حاجيات االأ�رسة)251(« 
)...( »لدي اأربعة اأطفال ودخل زوجي �سعيف لذلك خرجت للعمل مل�ساعدته)252(« )...( »اإن 
ت�سجيع الرجل للمراأة لي�ض بريئا، بل هوللتمل�ض من امل�سوؤولية. اإذا �سجع الزوج مثال زوجته على 

احل�سول على رخ�سة �سياقة فذلك لكي تتكفل بعملية تنقل االأطفال«)253(.

لالأ�رسة حيث  اإ�سايف  لدخل  توفريها  بف�سل  مكانة  احلا�سل يف  التغيري  اإلى  اأي�سا  االإ�سارة  كما متت 
اأ�سبحت حتظى باحرتام اأكرب داخل العائلة نتيجة االإ�سهام يف ميزانية االأ�رسة مع ما ي�ساحب ذلك من 
�سعوبات التي تعرت�ض اإليه يف التوفيق بني احلياة اخلا�سة واحلياة العامة نتيجة رف�ض الرجل/الزوج 
بني  التوفيق  اأجل  من  تنا�سل  »املراأة  ن�سائية  تقليديا  تعترب  التي  املنزلية  باالأعمال  القيام  يف  امل�ساركة 
املنزل والعمل. اأنا اأنه�ض يوميا على ال�ساعة اخلام�سة اأوال�ساد�سة �سباحا الإح�سار الفطور ثم اخلروج 
للعمل«)254( )...( »اأ�صتيقظ كل يوم يف الفجر. واأح�رس كل �صيء قبل اخلروج اإلى العمل. اأن املراأة 
مكافحة مقارنة بالرجل. هناك رجال ال يريدون العمل واإذا عملوا فاأنهم يريدون مهن نظيفة)255(«. 
وح�سب عدد من امل�ستجوبات غالبا ما تظل املراأة مطالبة ببذل جهود اأكرث اأهمية مقارنة بالرجل 
للرقي املهني وللتوفيق بني الن�ساطني املهني واملنزيل. ولقد عرب عدد من امل�ستجوبات عن رغبتهن 
يف تغيري تعامل الرجال مع االأعمال املنزلية »زوجي ال ي�ساهم يف القيام باالأعمال املنزلية. ويف 
اأف�سل االأحوال، يقوم بطهي ال�ساي وباإعداد البي�ض املقلي. نحن الن�ساء نتمنى اأن ي�سارك الرجال 
يف حتمل امل�سوؤوليات. ولكن يبدواأن ذلك غري ممكنا حاليا« )256( )...( »زوجي ال يقوم باأي �سيء 
يف البيت. فهويرغب يف من يطعمه«)257(. واعتربت بع�ض امل�ستجوبات اأن الرجل غري موؤهال للقيام 
باالأعمال املنزلية، رغم ت�رسيحهن مبعاناتهن من االإرهاق ب�سبب عبء امل�سوؤوليات االأ�رسية واملهنية 
»اأنا ال اأ�سمح بزوجي م�ساركتي يف املطبخ الأنه غري قدرا عن ذلك«)258(. وبرز يف ت�رسيحات اأقلية 
باالأعمال  الرجل  قيام  »اأرف�ض  املنزلية  االأعمال  يف  بامل�ساركة  االأزواج  مطالبة  رف�ض  الن�ساء  من 
املنزلية الأنه يفقد رجولته. اأ�سعر اأن الرجل ي�سبح �سعيفا وخمنثا عندما يقوم باالأعمال املنزلية«)259(. 

7.2.1.احل�صــــول علــــى املــوارد والتحكــم فيـــــــها

 القدرات الذاتية: مورد اأ�صا�صي يف م�صار التمكني القت�صادي 

املراأة يف  اأمام متتع  العقبات  اأهم  اعتبارها موردا ب�رسيا من  باملراأة وعدم  الالزمة  اإن عدم االإحاطة 
للن�ساء  مرتفعة  تزال  التي ال  الن�سب  يف�رس  ما  االإن�سانية. وهذا  مراحل حياتها من حقوقها  جميع 
املرافق  اإلى  القرى  تفتقر جل  املراأة حيث  بالن�سبة ل�سحة  ال�ساأن  بالريف؛ كذلك  االأميات خا�سة 

�لأردن ولبنان وفل�سطني وتون�س

250 - منيرة، حرفية )والية زغوان(
251 - مليكة، عاملة يومية )والية منوبة(
252 - منجية، عاملة يومية )والية منوبة(

253 - نجالء، باعثة مشروع مندمج )والية منوبة(
254 - حفيظة، عاملة فالحية قارة )والية نابل(

255 - صالحة، حرفية، )والية جندوبة(
256 - نبيلة، عاملة فالحية قارة )والية نابل(

257 - سهام، فالحة )والية نابل(
258 - فنبيلة، عاملة فالحية قارة

259 - حفيظة ، عاملة فالحية قارة )والية نابل(
227



االأ�سا�سية مما يوؤثر على مردودها على م�ستوى االأ�رسة واملجتمع وعلى م�ساركتها االقت�سادية. ومع 
ذلك لقد اأكد عدد من امل�ستجوبات اأهمية القدرات الفردية من طراز التمكني الذاتي كما جاء يف 
اإثبات  �ساأنها م�ساعدتها على  التي من  املراأة  بها  تتمتع  التي  التالية » اخل�سال  الت�رسيحات  �سل�سلة 
ذاتها« و�رسورة ا�ستغاللها من قبل الفرد، بقطع النظر عن اخل�سو�سيات التي متيز كل م�سار »«اأنا مل 
اأدر�ض. فلي�ض لنا اإال الت�سحية لكي نح�سن ظروفنا ونح�سل على الفرنك )املال(«. وبالن�سبة لناجية، 
فالحة )والية نابل(، »املراأة يف تون�ص تتمتع ب�صخ�صية قوية. وملا تنجح يف ن�صاط ما هي تريد اأن 
تتقدم يف م�صريتها«. ولكن بالفكر، وباملجهود، وبالعزمية ميكن حتقيق الكثري. اأنا اأومن بقدرة الفرد 
يف حتديد م�سريه )260(« )...( »ينبغي اأن يتوفر الطموح لدى املراأة حتى يت�سنى لها فر�ض وجودها« 
قارة  )262(. وقد قالت حفيظة، عاملة فالحية  املن�صود«  الهدف  بلوغ  )261( )...( »بالعزمية ميكنك 

)والية نابل(: »اأن �صخ�صية املراأة قوية. وميكن لها اأن تكون نف�صها بنف�صها. فنحن الن�صاء لتح�صني 
ظروفنا ينبغي اأن نعتمد على اأنف�سنا« واأبرز البع�ض منهن كيف كانت القدرات الذاتية حا�سمة يف 
األقى  »مل  االقت�سادي  املجال  الذات يف  الإثبات  تكن حمفزة  مل  �سياقات  وم�سريتهن، يف  جتاربهن 
ت�سجيعا من حميطي االجتماعي يف بعثي مل�رسوعي. فالكل كان �سد هذه الفكرة. فزوجي مل يكن 
موافقا كحال عائلته. اأما مدير البنك التون�صي للت�صامن، فقد اعتربين غري قادرة على ممار�صة الن�صاط 
الفالحي وقال يل ب�رسيح العبارة اأن اأيادي غري �صاحلة للفالحة. ولكن بالعزمية حتديت ونا�صلت. 

فعزميتي اأعطتني القوة. واأعرف اأن جراأتي �صاعدتني كثريا يف جتربتي )263(« 

م�صالــــــــة امللكيــــة والإرث

كما جاءت به امل�ستجوبات اإن عدم التمتع باحلق يف امللكية من اأهم الق�سايا التي تعرقل التمكني 
اُتخذت  الو�سع  هذا  ولتدارك  م�رسوع.  بعث  تريد  التي  املراأة  اأمام  الطريق  وت�سد  االقت�سادي 
عديد االإجراءات كتطبيق التعميم ال�سادر عن وزارة ال�سوؤون االجتماعية املوؤرخ يف 9 ماي 1996 
واملوجه اإلى �سناديق ال�سمان االجتماعي، والذي بف�سله اأ�سبح باإمكان املراأة املتزوجة اأن حت�سل 
على قر�ض على قدم امل�ساواة مع زوجها من هذه ال�سناديق، بغر�ض اقتناء عقار. ويف نف�ض ال�سياق 
يقيم القانون رقم 98 نظام اال�سرتاك يف االأمالك بني الزوجني. وهونظام جديد للملكية يقوم على 
اأ�سا�ض الت�سارك والت�سيري امل�سرتك بني الزوجني. واعتبارا للدور االقت�سادي املتزايد الذي تقوم به 
املراأة يف االأ�رسة ويف املجتمع؛ ياأتي هذا النظام الذي ال مي�ص مبا�رسة باأحكام االإرث بحل يرمي اإلى 
اإدخال قدر من التوازن يف و�سع املراأة يف العالقات الزوجية. وين�ض الف�سل االأول من هذا القانون 
على ما يلي: »نظام اال�سرتاك يف االأمالك هونظام اختياري يجوز للزوجني اختياره عند اإبرام عقد 
بني  م�سرتكا  ملكا  العقارات  من  اأوجملة  عقار  اإلى جعل  اأوبتاريخ الحق«. وهويهدف  الزواج 
يف  اال�سرتاك  بنظام  يلتزمان  اللذان  الزوجان  واأ�سبح  العائلة  متعلقات  من  كانت  متى  الزوجني 
اثر على  القانون  الزوجية. ولهدا  احلياة  اقتناوؤها خالل  يتم  التي  املمتلكات  يتقا�سمان  االأمالك، 
التمكني االقت�صادي للمراأة حيث انه يعطي للمراأة فر�صا جديدة لالنخراط يف احلياة االقت�صادية 

وامل�ساركة فيها على قدم امل�ساواة مع املراأة من حيث امللكية.

�لت�سريعات و�ل�سيا�سات و�لآليات �لوطنية �ملوؤثرة على �لتمكني �لقت�سادي للمر�أة

260 -  منجية، حرفية )والية زغوان(
261 - لمياء، عاملة يومية )والية منوبة(

262 - خديجة، حرفية )والية زغوان(
263 - زهرة، باعثة مشروع فالحي مندمج )والية منوبة(
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3.1. لبنـــــــــــــــان 

1.3.1. التمييــز وامل�صــــاواة بيـــن اجلن�صيــن

اأنه ال م�ساواة بني الرجل واملراأة يف ميادين احلياة كافة واعتربوا اأن  اأجمع امل�ستجوبون/ات على 
املراأة ال تتمتع بحقوقها مثل الرجل » يكفي اأن تنظري حولك لرتي الفرق، عندما �رسبني زوجي 
وهددته باأنني �ساأ�ستكي، اأجابني اأنه �سيجررين باملحاكم اأنا واأهلي« ولكن اجلدير ذكره اأن جميعهم 
اعترب اأن االإجحاف الحق باملراأة والرجل على ال�سواء يف جمال العمل والبطالة التي جترب ال�سباب على 
الهجرة، ذكروا التمييز احلا�سل بني الرجل واملراأة على �سعيد القطاع العام واخلا�ض، كل ح�سب 
خرباته وم�ساهداته. وذكرت فئات ال�سيدات التمييز احلا�سل على م�ستوى التوظيف يف القطاع 
العام ومتركز املراأة يف القطاع اخلا�ض واأنها اإذا كانت مرغوبة اأكرث ما هذا اإال ب�سبب » راتبها االأقل 
و�ساعات العمل االأطول« خا�سة يف املوؤ�س�سات ال�سغرية كمحالت بيع االألب�سة... هذا ما اأكدته 

مقدمات اخلدمة واأ�سافت اأن الن�ساء يقبلن بالرواتب االأقل« بحال لي�ض لديهن م�سوؤوليات«. 

العام  اأنه ال يوجد متييز على �سعيد القطاع  الن�ساء، اعترب ال�سباب الذكور  اإلى ما ذكرته  واإ�سافة 
االأكرث  الرتقي  امل�سكلة يف  القانون ي�رسي على اجلميع لكن  الرواتب واالأجور، الأن  اإلى  بالن�سبة 
الأن  القيادية  املراكز  يف  دائمًا  »«الرجل  اأن  بدورهم  الرجال  واعرتف  املراأة.  من  للرجل  اإتاحة 
الظروف املحيطة باملراأة يف املنزل... نظرة املجتمع... يوؤثر دائمًا على تطور عمل املراأة الأنه يف 
ظل هذه ال�صغوط ال بد اأن يت�صتت تفكريها،.. اإال اأن اأف�صلية املنزل املفرو�صة عليها �صاءت اأم اأبت 
تقلل من هذه القدرة، وبالتايل عدد قليل من الن�ساء ي�سل اإلى مراكز قيادية واللواتي ينجحن يف 

مراكز قيادية، غالبيتهن غري متزوجات، واإن كن كذلك فاإن اأوالدهن فا�سلون«. 

القرار  اأخذ  م�ستوى  على  اإداري  مبن�سب  تتمتع  واحدة،  و�سيدة  الرجال  مقدمواخلدمات  وذكر 
»جند الن�ساء من امل�ستوى الو�سطي وما دون، بينما جند الرجال من امل�ستوى الو�سطي وما فوق. 
القيادية لكن هذا يتبع  الن�ساء يف املراكز  دائمًا الرجال يف مراكز �سنع القرار... جند العديد من 
نظر  احلا�سل من وجهة  التمييز  الأ�سكال  تق�سيمًا  اأي�سًا جند  هنا   .« واالإدارة  العمل  مزاجية رب 
امل�ستجوبني/ات والتي ارتبطت بعاملي اجلن�ض واملهنة. فذكر الرجال جميعًا و�سيدة واحدة)264( 
الن�ساء كلها)265( ذكرن  فئات  اأن  القرار واالإدارة، يف حني  اأخذ  اإلى مواقع  املراأة  �سعوبة و�سول 

التمييز احلا�سل على م�ستوى الرواتب والتوظيف. 

اأتت نتائج املقابالت م�سابهة لنتائج املجموعات املركزة، وقد عرب امل�ستجوبون/ات عن اعتقادهم 
بعدم امل�ساواة والتمييز الالحق باملراأة من ناحية حقوقها االإن�سانية ومن ناحية العمل والتوظيف. 
فح�سب راأيهم، ال متييز بني املوظفني/ات يف القطاع العام الأن القانون ي�رسي على اجلميع، اإمنا 
امل�سكلة تقع يف الرتقي والو�سول اإلى املراكز القيادية. اأما يف القطاع اخلا�ض، فامل�سكلة تكمن يف 

التوظيف والرواتب، حيث يف�صلون املراأة العازبة الأن ميكن اأن يكون راتبها اأقل... 

�لأردن ولبنان وفل�سطني وتون�س

264 -  ذات المستوى المهني المرتفع
265 -  بما في ذلك الشابات ومقدمات الخدمة
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2.3.1. الو�صــــــول الى املــوارد والتحكـم بهـــــــا

با�ستثناء فئة مقدمات اخلدمات اللواتي اعتربن اأن املراأة قادرة على الو�سول اإلى املوارد التي متكنها 
من اال�ستمرار يف عملها، عرب امل�ساركون/ات، عن عدم اعتقادهم باأن املراأة تتمتع بالو�سول اإلى 
املوارد وال بال�سمانات االجتماعية التي متكنها من اال�ستمرارية يف العمل والتي ت�سهل لها العمل 
والتطور يف وظيفيتها، كما اأنها ال متلك واإذا ملكت تتحكم يف املوارد التي متلكها. واأتى موقف 
تاأثراً  اأكرث  اأن املراأة  اأ�سحاب امل�سلحة مطابقًا لوجهات نظر الفئة املعنية من الن�ساء مع اعتبارهم 
بهذا االأمر وهنا بع�ض االأمثلة التي تبني باأنهم ي�سريون اإلى املوارد املادية واملالية بدون اإهمال التعليم 
والتكنولوجيا وعامل الوقت: كما جاء يف هذه الت�رسيحات » تواجه املراأة يف الريف �سعوبات 
يف احل�سول على م�ستلزمات االإنتاج، وملكية االأرا�سي والقرو�ض املي�رسة، وهذا واقع يرتبط الى 
حد كبري بال�سيا�سات التنموية الزراعية املعتمدة يف لبنان، وب�سلوكيات املجتمع الريفي جتاه املراأة 
ونظرته اإلى موقعها التقليدي داخل االأ�رسة« )...(« مبا خ�ض الريفيات كل املوارد التكنولوجيا 
غري متاحة اأومي�رسة« )...( » »ا�صتمرار �صعف معدل ن�صاط املراأة االقت�صادي عمومًا باملقارنة مع 
التح�سن البارز يف امل�ستوى التعليمي املح�سل من جانبها« )...(«عدم ا�ستفادة املراأة ب�سكل كاٍف 
وعادل من �سبكات االأمان االجتماعي اأوما هومتاح منها« )...(« حتى حقها يف االإر�ساع ال 

ميكنها اأن متار�صه«. 

3.3.1.  العقبــــات التي تقف اأمــــام اإزالـــــة التمييــــز وحتقيــق امل�صـــاواة والتمكيــــن

عك�ست اآراء امل�ستجوبني/ات حيال ال�سعوبات التي تعرت�ض متكني املراأة ما هومعا�ض يف حميطهم، 
هذا وقد ق�سمت ال�سعوبات املذكورة من ِقبل امل�ستجوبني الى اأربعة م�ستويات، هي: 

امل�صتــــوى الجتمــــــــاعي 

اأتت يف املرتبة االأولى بن�سبة 46 % من املجموع، والتي كان جممل املجيبني من الن�ساء ومت الرتكيز 
اإلى ذلك  االإ�سارة  بالرجال، كما متت  اأكرث منها يف دورة حياتهن مقارنة  يعانني  الن�ساء  اأن  على 
مبرجع اإلى اأدوارهن املتعددة التي مازالت املراأة اأ�سرية لها والتي من �ساأنها احلد من تطورها وبالتايل 
ر�سدها الى اأ�سا�ض امل�سكالت التي تعرت�سها. ترى الن�ساء اأن االأهل واالإخوة يتدخلون يف �سوؤون 
املراأة ويرف�سون اأن تعمل املراأة كما يرجع هذا اإلى ظروف املنزل ويخ�سع اإلى مدى تفهم الزوج 
خلروج املراأة من البيت واإلى �سوق العمل. وتبني معظم اأجوبة ال�سيدات اأن لي�ض لديهن ُبعد نظر 
اقت�سادي والزالت املراأة مو�سوعة يف قوالب معينة، وباإطار وظائف معينة، نظرا للتعب اجل�سدي 
فيها... تنتظر  اإ�سافية  اأعباًء  املراأة  البيت، جتد  اإلى  عودتها  عند  واأن  العمل،  النف�سي يف  واجلهد 
وح�سب راأيهن، تعمل املراأة العاملة خارج املنزل، 4-3 وظائف ولي�ض وظيفة واحدة. تعمل من 

ال6 �سباحًا حتى 9 لياًل...باالإ�سارة الوا�سحة اإلى االأدوار املتعددة للمراأة.

اأما  اإلى »طغيان ال�سفة الذكورية على املجتمع اللبناين، فيقف الرجل بوجهها«.  وي�سري الرجال 
تتطلب  واأخرى  قوة ج�سدية،  تتطلب  الوظائف  بع�ض  املراأة  تواجه  فال  القوانني  نظر  من وجهة 
املراأة  و�سع  تطور  من  يحد  هذا  ذلك،  على  يوافقون  الرجال  كل  ولي�ض  املنزل،  خارج  وجود 
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املادي واملهني...وبالذات اأن »«اأمومة املراأة ال ميكن اأن يعو�صها اأحد، وبالتايل اأن هذا املو�صوع 
اأمام ا�ستغالل املجتمع لو�سعها«، واأن  اأنه »«ال يوجد حماية للمراأة  البع�ض  يقف عائقًا« ويرى 
املراأة الريفية )اأكرث من غريها( تعاين من التقاليد ال�سائدة يف حميطها، التي متنعها من ممار�سة العديد 
من املهن خارج املنطقة التي هي موجودة فيها وب�سبب عدم اإدراكها لو�سعها املدين وقلة الوعي 
و«طغيان التقاليد على القوانني. من االنتخابات والرت�سح البلدية واالختيارية و�سواًل الى العمل 

خارج القرية«. 

ترى  بينما  االقت�سادية  املراأة  م�ساهمة  اأمام  عراقيل  توجد  ال  اخلدمات  مقدمي  للرجال  وبالن�سبة 
مقدمات اخلدمات باأنه لي�ض للمراأة القدرة على العمل خارج املنزل ب�سبب االأعباء املنزلية والعائلية 
االأهل  علم  دون  يتم  فهذا  م�رسوع  وتنفيذ  التدريب  من  اال�ستفادة  الن�ساء  بع�ض  ا�ستطاعت  واإذا 
اأوالزوج وتنوه جمموعة ال�سابات باملواقف االجتماعية والتقليدية يف بع�ض القرى التي ينظر فيها 
اإلى عمل الفتاة كعيب، بينما يف املدينة يعترب عاديا مما يوؤكد الفرق بني املراأة يف الريف واملدينة حتي 
على هذا امل�ستوى اأي اأكرث انغالق واإعطاء االأولوية للعمل املنزيل ويرى ال�سبان اأن الدولة وال�سعب 
ال يثقان باملراأة وبعدم قدرتها على ت�سديد اال�ستحقاقات. ومتت االإ�سارة اأي�سا قلة الثقة بقدرات 

الن�ساء وكذلك املح�سوبيات والوا�سطة تعيق احل�سول على العمل اأوالرتقي فيه.

ال�صعوبـــــات القت�صـــــاديـــــــة 

تعترب جمموعة الن�ساء اأن 26 % من العقبات اقت�سادية واأنها اأول �سعوبة يف اأن املراأة عندما تطلب 
القرو�ض تكون بحاجة ل�سمان راتب اأواأي مورد اآخر... وخا�سة واأن قر�ض املوؤ�س�سة )اجلمعية( 
ال يكفي، واإذا كان االدخار منه ممكنا اإلى حد ما فهوحمدودا )اأي قر�ض اجلمعية( لتطوير العمل. 
اأقل لكن  اأن العمل اخلا�ض باملراأة متعب جدا مقارنة بالوظيفة التي ولوكان الراتب  كما اعتربن 
هناك اأمان اقت�سادي و�سمان عك�ض العمل اخلا�ض. وي�سكل العمل خارج املنزل عبئًا اإ�سافيًا على 
املراأة زيادة على ال�سعوبات املادية »والو�سع االقت�سادي ال�ساغط والعجلة االقت�سادية بطيئة جداً، 
وكذلك حركة البيع وال�رساء« و«تعاين املراأة املنتجة من هذا الو�سع اأكرث من زوجها الذي ي�سبح 
يتكل عليها اأكرث بدل اأن يجتهد«. وح�سب الرجال مقدمي خدمات وال�سبان وال�سبات ال توجد 
اأية عقبات اقت�سادية اأمام اإزالة التمييز وحتقيق امل�ساوة بينما ترى مقدمات اخلدمات اأن عمل املراأة 

قد ي�ساعد، اأما راتب الرجل يعترب هواالأ�سا�ض. 

امل�صاواة:  حتيقي  اأمام  امل�صتجوبني  معظم  عليها  اتفق  التي  االقت�صادية  العقبات  تلخي�ص  وميكن 
عف التمويل عائقًا اأمام ا�ستمرار  الو�سع االقت�سادي العام للبلد وحجم املوارد املادية وي�سكل �سُ
يف  وال�سعف  االقت�سادية  للم�ساريع  القرو�ض  تقدمي  يف  النق�ض  )املر�سد(،  املعنية  املوؤ�س�سات 
الن�صاط االقرا�صي للن�صاء اللواتي يعملن حل�صابهن اخلا�ص )اأو�صاحبات اأعمال(، ب�صبب الو�صع 
االقت�سادي ال�ساغط، ال تبحث املراأة على التمكني االقت�سادي بل على عمل حتي ولوكان اأقل 
اأمانًا واأكرث جهداً الأن ما حتتاج اإليه هواملال، مو�سوع الت�سويق اإذ اأ�سبحت املنتوجات مت�سابهة 
وتكون املراأة اأ�سرية الدائرة االقت�سادية مع قلة فر�ض التدريب يف القطاعني العام واخلا�ض وكذلك 
�سعف م�ساركة املراأة يف موقع اتخاذ القرار االقت�سادي وال�سيا�سي مما ي�سكل حاجزارَ اإ�سافيًا اأمام 

طموح املراأة وحراكها.
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امل�صتــــــــوى القــــــــانــــــوين 

يتما�سى مع  لي�ض لديها حقوق مما  اأواأن  املراأة  القوانني جمحفة بحق  باأن   )266( الفئات  اعترب معظم 
اجلزء االأول الذي غطى حتليل ق�سايا امل�ساواة يف االإطار الت�رسيعي وراأت اأغلبية الن�ساء اأنهن غري 
اأوالدنا  كل  اأ�سا�سًا  االوالد.  وال  للرجل  وال  للمراأة  ال  ح�ساباتنا،  يف  لي�ست  »القوانني  معنيات 
اأ�سبحوا يف اخلارج«. واأتت العقبات القانونية بنتيجة 14 % ح�سب ردود ن�سف جمموعة مقدمي 
اخلدمة الذكور و�سيدة واحدة فقط من مقدمات اخلدمة، والتي ت�سغل من�سبًا اإداريًا مهمًا، اإ�سافة 
الى ثالث �سيدات من جمموعة امل�ستفيدات، �ساحبات م�ساريع ناجحة يف مناطقهن. جند هنا اأن 

عاملي املهنة وامل�ستوى العلمي لعبا دوراً اأ�سا�سيًا يف التعبري عن االآراء.

امل�صتـــــوى ال�صيــــا�صي والأمنــــــــي

باالأو�ساع  مرتبطة  العقبات  تكون  ما  غالبًا  باأن  املختلفة  الفئات  من  الرجال  طرح  اأن  حني  يف 
ال�سيا�سية وال�سيا�سات العامة والقانونية واالأمنية ترى الن�ساء مبا يف ذلك الن�ساء مقدمات اخلدمات 
وال�سبات اأنه ال يوجد عقبات �سيا�سية اأواأمنية اأمام اإزالة التمييز �سد املراأة اأوحتقيق امل�ساواة بينما 
راأى الرجال باأن االرادة ال�سيا�سية تلعب دوراً رئي�سيًا يف تطوير و�سع املراأة ولكن حتى الكوتا 
الن�سائية مل تقر زيادة على الو�سع االأمني غري امل�ستقر ويعترب مقدمواخلدمات باأنه ال يوجد �سيا�سة 
اقت�صادية ال للمراأة وال للرجل ويوؤكد ال�صباب الذكور باأن االإرادة ال�صيا�صية هي �رسط و�صول املراأة 

اإلى املراكز القيادية، واإال كانت و�سلت اإلى اأعلى املراكز.

وما يربز هواأن العقبات ال�سيا�سية ومن �سمنها عدم و�سوح االإرادة ال�سيا�سية واالأو�ساع االأمنية، 
حازت على اأقل ن�سبة من االإجابات حيث اأتى على ذكرها 14 % فقط من امل�ستجوبني وجميعهم 
االأ�سا�ض يف عملية  بالتايل عامل اجلن�ض هواملتغري  فيكون  الفئات)267(.  الذكور على اختالف  من 
االإجابة. ومن هنا ميكن طرح اإ�صكالية اأولى وهي خا�صة مب�صتوى وعي الن�صاء فيما يخ�ص العقبات 
بالن�سبة  العقبات االجتماعية والعك�ض  اإهمال  التي هيئ واقع ملمو�ض دون  ال�سيا�سية والقانونية 
التغيري  للرجال اأي �رسورة الوعي بالعراقيل االجتماعية وبالذات واأن للرجال فيها القدرة على 
�سواء يف احلياة العامة اأواحلياة اخلا�سة، اأما عن االإ�سكالية الثانية وهي حول غياب الن�ساء وعدم 
قدرتهن على املطالبة مب�ستحقاتهن االجتماعية واالقت�سادية وال�سيا�سية كعقبة اأ�سا�سية اأمام �سمان 

و�سول املواطنني واملواطنات الى مفهوم املواطنة يكون كامال و�سامال. 

�سعف   )1 يف:  امل�ستجوبون/ات  ر�سدها  التي  ال�سيا�سية/االأمنية  العقبات  تلخي�ض  املمكن  ومن 
اإلى اأكرث و�سوحا و�رسامة يف القرارات من اأجل التغيري واالأ�سباب  االإرادة ال�سيا�سية التي حتتاج 
كثرية ومنها ذهنية ومنظومة �سيا�سية مرتكزة على الو�سع املوؤ�س�ساتي احلايل وم�ستفيدة منه فهكذا 
اأي�سا على  �سيا�سية مبا يرتتب عن ذلك من مزايا ولكن  الذين ي�سلون هم من بيوت وموروثات 
امل�ستويات االأخرى اإذ اأن املركزية ت�سكل عائقًا وال زالت الدولة بعيدة عن عدد من االن�سغاالت 
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على امل�ستوى املحلي ومن ثم البد من التفكري يف تطبيق هذه امل�ساريع بعيد عن العا�سمة، على 
�سبيل املثال، مل ي�سدر مر�سوم »نوارة« اإلى حد االآن واإمنا مازال على �سكل برنامج، 2( عدم الثقة 
بقدرات املراأة مبا يف ذلك تطوير اأعمالها ب�سبب االأعباء االجتماعية والعائلية امللقاة على عاتقها، 
3( عدم  اخلا�ض، وكذلك،  تعمل حل�سابها  التي  املراأة  تواجه  التي  االأخرى  ال�سعوبات  هذه هي 
وهنا  القرو�ض...  على  وح�سولهن  وال�سمانات  كالتاأمينات  االأ�رس)268(  ربات  بحقوق  االهتمام 
جتدر االإ�سارة اإلى اأن جميع امل�ستجوبني )269( اعتربوا اأن املراأة الريفية تواجه �سعوبات اأكرث من املراأة 
املوارد  اإلى  العادات والتقاليد، ومن جهة �سعوبة و�سولها  الذكورية،  الذهنية  ب�سبب  املدينة  يف 

والتحكم فيها، خ�سو�سًا يف املناطق النائية ونظرا وجود املركزية االإدارية. 

4.1.  فل�صطيـــــــــن 

1.4.1.التمييز وامل�صاواة بني اجلن�صني

والرجل خمتلفني وهما  املراأة  اأن  فكرية واجتماعية خمتلفة  مواقع خمتلفة ومنابع  الرجال من  راأى 
مت�ساوون 

باحلقوق والواجبات كما حدد ذلك املجتمع والدين واالأعراف. واعترب �سباب و�سابات عاملني 
اأنه عند مطالبة الن�ساء بحقوقهن  وعاطلني عن العمل من املدن واالأرياف اأن التمييز موجود اإال 
التعلم يف اجلامعات،  اأوحق  الزواج،  اأمثلة على رف�ض  اإعطاء  ي�سبحن منبوذات من املجتمع )مت 
الخ(. كما اأ�سار �سبان اإلى اأن الفتيات يتعر�سن لال�ستغالل يف اأماكن عملهن واملنزل. واأ�سار اأحد 
امل�ساركني »اأنا، ك�ساب يف هذا املجتمع الفل�سطيني اأخاف من �سكوت الن�ساء كثريا...فهذا اأن 
دل على �سيء يدل على م�سائب كبرية تتعر�ض لها الن�ساء وال يتكلمن عنها والتي من �ساأنها تدمري 
املجتمع باأ�رسه اأن ا�ستمرت«. كما مت الت�ساوؤل عن ازدواجية القوانني »التنازل عن املرياث مقبول 
اأن املراأة تناف  اإقرا�ض فراأين  اأما امل�ستفيدات من م�ساريع  يف �سن 18 بينما الزواج يف �سن 15«. 
الرجل يف اأمور كثرية اإال اأن هناك اأعمال واأدوار تخ�ض املراأة واأخرى تخ�ض الرجل، وامل�سكلة 
ب�سفة  االإن�سانية  بحقوقها  تتمتع  املراأة ال  اأن  على  االأغلبية  واتفقت  يرحم.  الذي ال  املجتمع  يف 
اأن الثقافة املجتمعية حتد من هذه  اإال  كاملة، وعلى الرغم من موؤ�رسات الثقة بالنف�ض عند الن�ساء 
الثقة ومن متتعهن بحقوقهن، وتت�سح اأ�سكال التمييز بعدم وجود املراأة يف منا�سب �سنع القرار، 
ومب�ستوى العمل وتدين االأجور باالإ�سافة اإلى العنف االأ�رسي. كما راأت املجموعة ـاأنه يوجد متييز 
على املراأة -ال �صيما املراأة املعاقة- يف عدة جماالت فالثقافة املجتمعية وا�صتغالل الدين للتمييز �صد 
اإلى التعامل مع الن�ساء كتابعات وثانويات وحتدد لهن اأدوارا منطية  املراأة ب�سكل خاطئ، يوؤديان 
منا�سب  والتواجد يف  والعمل  كالتعليم  تطورهن ومتكينهن وح�سولهن على حقوقهن  من  حتد 
�سنع القرار؛ فنظرة املجتمع للمراأة وم�ساركتها يف االنتخابات ت�ساهم يف انتخاب الرجل، على 
الرغم من وجود ن�ساء قادرات على لعب اأدوار هامة يف العملية االنتخابية. واأ�سافت املجموعة 
اأن املراأة قد و�سلت ملراحل متقدمة يف التعليم، اإال اأن غالبية املنح الدرا�سية يح�سل عليها الذكور 
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بحجة اأن املراأة غري قادرة على ترك بيتها واأطفالها، اأواحلكم باأنها غري موؤهلة نتيجة عدم اكت�ساف 
قدراتها واإمكاناتها. وكذلك االأمر بالن�سبة للعمل؛ حيث ينظر اأ�سحاب العمل اإلى املراأة كمنِتج 
الوظائف،  طبيعة  يف  واملراأة  الرجل  بني  ومييز  االإناث،  على  الذكور  ويف�صل  كاإن�صان،  ولي�ص 
ويف الرتقيات، ومكافاآت نهاية اخلدمة، والتاأمني ال�سحي. ناهيك عن ت�سغيل الن�ساء بالوظائف 
وقد  ال�سخ�سية.  االأحوال  قانون  مثل  املراأة  حقوق  عام  ب�سكل  الت�رسيعات  تراعي  وال  املتدنية. 
ب�سبب  اأواخلا�ض،  العام  القطاع  �سيء، يف  املراأة يف كل  التمييز �سد  ا�سكال  املجموعة  خل�ست 
الثقافة املجتمعية التي تنعك�ض على ثقتها بنف�سها، وتقييد حركتها، وحرمانها من حرية االختيار 
اإلى م�ساركة  ينظر  انه حق لها، وال  املراأة على  اإلى عمل  ينظر من قبل املجتمع  امل�ساريع »ال  يف 
الرجل للمراأة يف املهام وامل�سوؤوليات داخل املنزل. فاملجتمع ال توجد لديه قناعة ب�رسورة عمل 
الن�ساء ويعترب اأن العمل هوفقط للح�سول على املال«. وي�رسح العديد باأن »املراأة تعمل يف منا�سب 
متدنية، وحت�سل على اأجر اأقل من الرجل عن نف�ض العمل، كما يتم التعامل مع الن�ساء العامالت يف 
االأر�ض كعابدات. وهناك متييز داخل الوزارات ويتواجد الرجال يف منا�سب �سنع القرار بينما 
تتواجد الن�ساء يف الواقع االأقل اأهمية كاأعمال ال�سكرتارية«. ومتت االإ�سارة اأي�سا اإلى اأن »يف بع�ض 
االأحيان فاإن تطبيق القانون يوؤدي اإلى التمييز بني املراأة والرجل؛ فاملراأة وب�سبب دورها االإجنابي 
ال تتمكن من العمل على تطوير نف�سها من الناحية املهنية وهذا يحد من تطورها وح�سولها على 

منا�سب خمتلفة اأواجر اأعلى وتقل فر�سها للتدريب وال�سفر«.

2.4.1. الو�صـــول الى املــــوارد والتحكــم بهــــــا

ب�سوق  املتعلقة  �سيما  املوارد، ال  والن�ساء على  الرجال  اإمكانية ح�سول  اأمام  متفاوتة  قيوداً  هناك 
العمل والفقر. وتو�سح الدرا�سات اإن ما ن�سبته )47 %( من االإناث مل ياأخذن قرار الزواج ب�سكل 
م�ستقل، واأن ن�سبة )68 %( من الن�ساء ممن ي�ستحققن االإرث، مل يح�سلن على ذلك، عالوة على 
اأن ما ن�سبته )72 %( من الن�ساء ال يعتقدن بقدرتهن على الت�رسف مبلكيتهن ب�سكل م�ستقل )270(. 
كما ويتبني اأنه حتى احلقوق املحدودة تخ�سع ملزيد من التاآكل بفعل املمار�سات، وخ�سو�سًا تلك 
املمار�سة املتمثلة يف قيام الن�ساء بالتخلي عن ن�سيبهن من املرياث كي يك�سنب اأخوتهن اأواأبنائهن 
الدعم االجتماعي واحلماية،  لهن  يوفروا  اأن  فيهم  يفرت�ض  الذين  الذكور  االأقارب  اأوغريهم من 

اأورمبا يقمن بذلك ب�صبب �صغوط عائلية )271(.

من  املراأة  مكنت/مُتكن  املو�سوعة  واالآليات  والقوانني  ال�سيا�سات  اأن  بتنوعاتهم  الرجال  راأى 
احل�سول على املوارد والتحكم فيها. فالكل يتعلم االآن وي�سمح بتعليم املراأة مثل الرجل والتف�سيل 
يف حالة حمدودية الدخل على اأ�صا�ص التفوق االأكادميي لكالهما. امل�صاركة ال�صيا�صية �صكلية وتابعة 
الأجندة الدول املانحة. اأما عن القدرة على الدفاع عن حقوقها فح�سب راأيهم »اإن املراأة بحاجة 
القرار فهي  اأوقريب. وبخ�سو�ض اتخاذ  اأب، زوج،  ابن،  اأخ،  دائمة مل�ساندة الرجل �سواء كان 
ت�سارك الرجل ب�سناعة القرار، اإال اأن الرجل يجب اأن ياأخذ القرار خا�سة باملوا�سيع التي توؤثر على 
االأ�رسة، اأما بق�سايا اإدارة املنزل فاملراأة لها حرية القرار. ويجب اأن تاأخذ املراأة الرجل »بامل�ساي�سة« 

فالرجل يف املنزل م�ض رجل كر�سي«. 

�لت�سريعات و�ل�سيا�سات و�لآليات �لوطنية �ملوؤثرة على �لتمكني �لقت�سادي للمر�أة

270 - رجب أبوسرية، المرأة الفلسطينية: جردة حساب، قضايا فلسطينية، 1995، ص. 313.
271 - محمود عطايا )تحرير(، ندوة المرأة الفقر والعمل، رام هللا, وزارة التخطيط والتعاون الدولي، 2006، ص. 16
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واأجاب �سباب و�سابات عاملني وعاطلني عن العمل من املدن واالأرياف، باأنهم يعلمون القليل 
عن ال�صيا�صات ولكن من خالل روؤيتهم للم�صاريع التي تنفذ ميكن االإجابة بنعم اأوح�صب احلالة 
ولكنها تبقى حاالت فردية » اإعطاء منح للبدء مب�ساريع للن�ساء مدرو�سة وتوفري الدعم الالزم من 
متابعة وتدريب« ولكن »جهد املراأة نف�سها يبقى يحتم جناحها يف احل�سول على موارد وحتكمها 
بها. فتبقى املراأة تعاين من عوائق مادية للبدء مب�ساريعها والو�سول اإلى ال�سوق وتغري البنية التحتية 
اب�سط  اإحداث  الدوالرات دون  امل�ساريع ت�رسف ماليني  العديد من  اأن  الالزمة. كما  واملعدات 
م�ساريع  من  م�ستفيدات  اأما  اأوالن�ساء«.  القرى  احتياجات  مع  امل�ساريع  تتنا�سب  فال  التغيريات. 
اإقرا�ض، فراأين »اإن التعليم واملراكز ال�سحية متوفرة للجميع، ولكن هناك م�سكلة يف القدرة على 
الو�سول خا�سة يف االأرياف اإذا كانت مدر�سة االإناث يف قرية اأخرى اأوبعيدة عن مكان ال�سكن، 
كذلك اإذا كانت العيادة بعيدة، وعادة ما تطلب املراأة اإذن زوجها للذهاب اإلى العيادة«. اأما عن 
امل�ساركة ال�سيا�سية فهي �سكلية ولكن يف ال�سنوات االأخرية برزت مناذج ن�سوية �ساركت بفاعلية 
يف املجال�ض املحلية. اأما عن امل�ساركة االقت�سادية »ال يوجد متييز بني املراأة والرجل يف احل�سول 
على متويل وحت�سل املراأة على القرو�ض كالرجل، اإال اأن ال�سمانات التي تطلبها البنوك جتعل املراأة 
ال�سغرية  للم�ساريع  االإقرا�ض  كلفة  واأن  كما  رجل.  يكون  ما  وغالبا  اأومالك  كفيل  اإلى  بحاجة 
واحتاجت  اأ�سكال  اأي  اإذا حدث  الرجل حتى  با�سم  القر�ض  يكون  اأن  الن�ساء  وتف�سل  مرتفعة، 
املراأة تدخل املحكمة  النا�ض ما برتحم عند روؤية  اإلى حماكم فيكون الرجل موجودا الأن  الق�سية 

يجرمون املراأة اجتماعيا وعدة ما تربط بق�سايا خلقية )يقولون اأب�رس �سويف(«. 

واأكد البع�ض من امل�ستجوبني/ات باأنه »على الرغم من اأن الدين االإ�سالمي قد �رسع حق املراأة يف 
التملك، اإال اأن النظرة املجتمعية مللكية املراأة ما زالت �سيقة جدا مثل احلق يف املرياث، وال زال 
اإحدى  االجتماعية  النظرة  وتعترب  اأوالعقار،  كالراتب  ومبواردها  العاملة  املراأة  باأجر  التحكم  يتم 

معيقات حتكم املراأة مبواردها.

وي�صاهم حق املراأة يف امللكية وال�صيطرة على اأمالكها يف متكينها اقت�صاديا فهناك ن�صاء ميلكن مثال 
فيها،  الت�رسف  بها وال ميلكن احلق يف  يتحكمن  لكنهن ال  اأوحتى رواتبهن  اأواأرا�صي  عقارات 
ويدعوالبع�ض اإلى اأن تكون االأمالك الزوجية م�سرتكة. ولكي تتمتع املراأة بحقها يف امللكية يجب 

اأن تطالب بهذا احلق، ويعترب خروجها اإلى العمل اأحد عوامل متكينها«.

كما اعتربت املجموعة اأن اجلهود املبذولة ب�سكل عام غري كافية، حيث اأن من املهم توفري خدمات 
ت�ساعد الن�ساء على التواجد يف �سوق العمل. ومن اجلهود البارزة يف متكني املراأة اقت�ساديا اإن�ساء 
�سندوق النفقة ووجود بع�ض ال�سيا�سات التي تدعم ت�سغيل ن�سبة من الن�ساء باالإ�سافة اإلى وجود 5 
وزيرات يف منا�سب �سنع القرار، اإال اأن هذه اجلهود تبقى غري كافية. واعُترب باأن عدم تواجد املراأة 
يف منا�سب �سنع القرار قد اأدى اإلى احلد من ت�سمني احتياجات الن�ساء يف ال�سيا�سات والقوانني 
العمل،  نف�ض  عن  االأجور  يف  امل�ساواة  وعدم  للرجال،  العمل  يف  االأولوية  منح  واإلى  املختلفة، 
وا�ستغالل املراأة لـنها تقبل بالراتب االأقل من الرجل، وعدم وجود �سمان اجتماعي اإلى خف�ض 
م�ساركة املراأة. ولقد �ساهم عدم توفر اخلدمات كاحل�سانات واملوا�سالت العامة، وعدم وجود 
الوعي املجتمعي للدور التنموي الذي تقوم به الن�ساء يف امل�ساركة يف �سوق العمل ومواقع �سنع 

�لأردن ولبنان وفل�سطني وتون�س
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القرار، ويف نف�ض الوقت ان�سغال املراأة بدورها االإجنابي مع كل ما يرتتب عن ذلك من اأعباء على 
�سحتها وعراقيل اأمام م�ساركتها يف احلياة العامة �سواء كانت اقت�سادية اأو�سيا�سية.

وراأى البع�ض اأن القوانني وال�سيا�سات التي منحت الن�ساء حقوقا على اأ�سا�ض التمييز االإيجابي دون 
وجود �سمان اجتماعي اأوتاأمني �سحي من قبل احلكومة، قد اأثرت �سلبا على م�ساركة املراأة يف 
اإليهم  اأ�سحاب العمل عن ت�سغيل الن�ساء، الأن املراأة العاملة بالن�سبة  اإلى عزوف  اأدت  اإذ  العمل. 

�سترتك العمل ب�ساعات مبكرة كما اأن املراأة العاملة املتزوجة �ستح�سل على اإجازة والدة...

وراأى البع�ض باأن بع�ض ال�سيا�سات اأدت اإلى �سون كرامة املراأة ومتكينها اقت�ساديا و�سمان حقها 
على  الرقابة  وبرامج  واملجتمع،  للمراأة  التوعية  برامج  زيادة  االآمنة،  البيوت  وتوفري  التعليم،  يف 
للم�سادر  الو�سول  كيفية  على  الن�ساء  وتدريب  الن�ساء،  لدى  منها  اال�ستفادة  وكيفية  القرو�ض 
والتحكم فيها وملكيتها للم�ساريع، وتوعية الكوادر التي تعمل مع الن�ساء ليحملوا مفاهيم داعمة 
للن�ساء. واأخريا، متت اإلشارة كذلك اإلى تطبيق مت�صاوي من طرف اجلمعيات والبنوك ل�رسوط 
القرو�ض نف�سها بالن�سبة للجن�سني اإال اأن الرجل ي�ستطيع توفري ال�سمانات املطلوبة ب�سكل اأ�سهل 
من املراأة، من جهة، واإذا كان القر�ض كبريا فاإن البنوك تطلب �سمان راتب، من جهة اأخرى، فاإذا 

كانت املراأة غري عاملة اأوغري موظفة فاإن هذا يحد من اإمكانية ح�سولها على قر�ض. 

3.4.1.العقبات التي تقف اأمام اإزالة التمييز وحتقيق امل�صاواة

ترى الن�ساء امل�ستفيدات وغري امل�ستفيدات اأن اأكرب العقبات التي تواجه املراأة يف متكينها اقت�ساديا 
هي العقبات االجتماعية، بينما يوازي الرجال بني العقبات االجتماعية واالقت�سادية، يف حني يرى 
الرجال اأن العقبات ال�سيا�سية واالأمنية اأكرب من العقبات االقت�سادية واالجتماعية. وتعترب جمموعة 
مقدمي اخلدمات من الذكور اكرث جمموعة ترى معيقات التمكني االقت�سادي القانونية. وت�سكل 
العقبات االجتماعية ما ن�سبته 46 % من معيقات التمكني للمراأة، تليها املعيقات االقت�سادية، ثم 

بالت�ساوي العقبات القانونية وال�سيا�سية.

العقبــــــــات الجتمــــــاعية 

اأكدته  ما  وهذا  التثقيف«.  اإلى  يحتاجون  الرجال  واأن  يرحم  ال  »املجتمع  اأن  الرجال  اعترب 
اأن هناك م�سكلة اجتماعية ت�سكل اإحدى معيقات التمكني االقت�سادي،  املجموعات ككل اأي 
وهي »خ�سية الرجال من فقدان مكانتهم االجتماعية واالقت�سادية، ويف كون العرف ال�سائد اأقوى 
من القوانني، وبالتايل فهناك حاجة اإلى تثقيف الرجال وتوعيتهم باأهمية عمل املراأة وم�ساركتها 

االقت�سادية«. 

ميكن ت�صنيف العقبات االجتماعية على ثالثة م�صتويات: 1( من منظور الثقافة املجتمعية واملوروث 
االجتماعي وال�سيا�سات واملمار�سات املوؤ�س�ساتية مبا يف ذلك القطاع اخلا�سة كالنظرة لعمل املراأة 
اأوت�سجيل  املراأة  النظرة لعمل  الذكور فان  اأولوية لعمل  اإعطاء  اإلى  التي توؤدي يف بع�ض االأحيان 
م�ساريع الن�ساء باأ�سماء الذكور ذلك الأن الثقافة املجتمعية تعتمد باالأ�سا�ض على مفهوم اأن العمل 
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236



خارج املنزل هوحكر على الذكور، واإذا عملت املراأة خارج املنزل فيجب اأن تعمل �سمن مهن 
املراأة من احل�سول على املرياث وتقييد حرية حركة  امتدادا لدورها االإجنابي، منع  تقليدية تعترب 
للمراأة، ازدياد الفجوة بني املراأة والرجل نتيجة للعمل على توعية املراأة دون دمج الرجل، وهناك 
عدم اهتمام املجتمع بق�سايا النوع االجتماعي معزز بتغييب االإعالم لق�سايا النوع االجتماعي مع 
املعتقدات املتعلقة بحرمة القرو�ض ب�سبب كون الفوائد حرام، ما يحرم بع�ض الن�ساء من احل�سول 
قبل  من  زائدة  تكلفة  اأنه  على  االإجنابي  ودورها  املنزلية  املراأة  التزامات  اعتبار  القرو�ض،  على 
اأ�سحاب العمل ال �سيما يف القطاع اخلا�ض واأخريا، اعتبار اأن املوؤ�س�سات تنفذ �سيا�سات خارجية، 
2( خا�سة بالرجل وعدم وعيه بق�سايا النوع االجتماعي واأهمية دجمه ك�رسيك يف العملية من اأجل 
حتمل م�سوؤوليات البيت وتربية االأطفال مع املراأة وذلك حتى لوا�ستفاد من موارد املراأة االقت�سادية 
اإن مل يكن يتحكم يف املوارد املالية للمراأة، 3( خا�سة باملراأة ب�سبب و�سعها داخل اال�رسة واملجتمع 
والدولة وما ينجر عن ذلك: حتمل املراأة م�سوؤولية املنزل وتن�سئة االأطفال واجلهد الذي تبذله يف 
االأ�رسة يعيق املراأة من االنخراط يف العمل االقت�صادي واإذا ا�صطرت اأن تتواجد يف �صوق العمل 
العمل، حمدودية روؤية  قانون  املراأة بحقوقها وخ�سو�سا يف  املتعددة، جهل  االأدوار  اأعباء  تواجه 
اإلى العمل يف القطاعات التي تراعي  املراأة نف�سها يف العملية االقت�سادية وتوجهها املراأة نف�سها 
دورها االإجنابي )ال�سحة والتعليم(، زيادة على ذلك فعلى الرغم من اأن ن�سبة تعليم االإناث عالية، 
بالرجل  املهارات مقارنة  امتالكهن  ب�سبب عدم  العمل �سئيلة،  ن�سبة تواجدهن يف �سوق  اأن  اإال 

الذي ال يوجد قيود على حركته. 

املعيقــــــات القـــــــانونيـــة

على الرغم من وجود بع�ض االأحكام التي ت�ساوي بني املراأة والرجل اإال اأن هناك متييزا يف تطبيق 
القانون كما اأن خروج املراأة التي تتواجد يف امل�ساريع ال�سغرية والعمل غري املنظم من اإطار حماية 
قانون العمل يعترب معيقا. وقد اعترب البع�ض اأن �سيا�سات التمييز االإيجابي يف القوانني ل�سالح املراأة 

يف حاالت احلمل والوالدة و�ساعات الر�ساعة، ت�رس بالتمكني االقت�سادي للمراأة.

امل�صتـــــوى القت�صـــــادي 

من بني ال�سعوبات االقت�سادية مت ذكر عدم ن�سج اجلانب االقت�سادي من العمل التعاوين، ونق�ض 
الربامج  من  الكثري  ا�ستدامة  وعدم  االقت�سادية،  للم�ساريع  الت�سغيلية  للعمليات  املالية  املوارد 
اأن  وامل�ساريع، واعتماد املوؤ�س�سات على املمولني ل�سمان وجودها وا�ستمراريتها، باالإ�سافة الى 
اأوتنمويا )ردة فعل(.  اأكرث من ا�سرتاتيجيا  اإغاثيا  ياأخذ طابعا  التعامل مع متكني املراأة االقت�سادي 
الفل�سطيني،  املجتمع  ففي  املوارد؛  على  وال�سيطرة  التحكم  االقت�سادي  التمكني  معيقات  ومن 
تعترب املوارد ب�سيطة، ويتحكم فيها اأ�سحاب امل�سانع، كما اأن الرجال يتحكمون باملنا�سب العليا 
الرجال  م�سالح  يراعون  الرجال  فاإن  وبالتايل  الفل�سطيني.  اال�ستثمار  و�سندوق  الوزارات،  يف 
واحتياجاتهم ب�سكل اكرب. كما ذكرت قلة اخلدمات للن�ساء وبالذات اخلدمات ال�سحية، وعدم 
توفري خدمات ذوي االأمرا�ض املزمنة واالإعاقات مل�ساعدتهم على اال�ستمرار بالعمل، وعدم وجود 
ح�سانات االأطفال للن�ساء، فاملراأة العاملة ت�سطر اإلى ترك العمل للعناية بطفلها عندما تنجب اإذا مل 

يكن هناك ح�سانات اأطفال.
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ومن املعيقات كذلك ت�سويق املنتجات وعدم ت�سجيل م�ساريع الن�ساء يف الغرف التجارية ونق�ض 
ال�سمانات لدى املراأة مما يوؤثر على اإمكانية ح�سولها على القرو�ض اإ�سافة اإلى عدم وعي �سناع 
القرار لالحتياجات التي �سوف ت�سمح تلبيتها بالتمكني االقت�سادي للن�ساء ومت التنويه بعدم و�سول 
الن�ساء للمعلومات خا�سة يف الريف واملناطق البعيدة عن املركز، حيث تكون املعلومات حمدودة، 
وعدم اإملام املراأة باالإجراءات والقوانني، وعدم معرفتها باملوا�سفات واملقايي�ض املطلوبة للم�ساريع 

زيادة على افتقار اجليل اجلديد للثقافة واجهل باملفاهيم التنموية والن�سوية.

امل�صتــــوى ال�صيــــا�صي والأمنـــي 

بالن�سبة لغالبية امل�ستجوبني/ات اإن عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي وممار�سات االحتالل ت�سكل اإحدى 
معيقات التمكني االقت�سادي كما اأنهما يعيقان ت�رسيع االهتمام بعمل املراأة وم�ساركتها االقت�سادية. 
يف  والدتهن  حد  غلى  الن�ساء  حركة  �سعوبة  احلواجز،  غزة،  )حرب  ال�سيا�سي  الو�سع  ويعترب 
ال�سارع...( اأبرز معيقات التمكني االقت�سادي والذي اأدى اإلى احلد من عمل املراأة، واحلد من 

تعليم الفتيات، وخ�سارة الن�ساء للعديد من امل�ساريع.
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الت�سريعات وال�سيا�سات 
والآليات ال�طنية امل�ؤثرة

على التمكني القت�سادي للمراأة
الأردن ولبنان وفل�سطني وت�ن�س

�جلــــــــزء �لر�بـــــــع

�ل�ستنتاجات و�لتو�سيات



�جلزء �لر�بع: �ل�ستنتاجات و�لتو�سيات

روؤيـــــــــة عـــــــــــامة 

�سمحت املراجعة املكتبية باالرتكاز على املعلومات املتوفرة على م�ستوى كل بلد معني بالدرا�سة 
ولكن عرب نظرة �سمولية للمنطقة ككل بتحليل الو�سع وحتديد عدد من املوؤ�رسات الكمية والنوعية 
)اجلزء االأول واجلزء الثاين(. و�سمحت نتائج هذا التحليل بتو�سيح اإلى اأي مدى اجلهود املبذولة 
على م�ستوى القوانني وال�سيا�سات والربامج وااللتزامات الدولية �ساهمت، اأم ال، يف اإزالة اأ�سكال 
العربيات  والن�ساء  ب�سفة خا�سة  بالدرا�سة  املعنية  اأوالبلدان  عامة  ب�سفة  العربية  املراأة  �سد  التمييز 
واقت�ساديا  عامة  ب�سفة  وال�سيا�سية...ومتكينهن  واالجتماعية  والثقافية  اجلغرافية  بخ�سو�سياتهن 
على وجه اخل�سو�ض ولكن هنا اأي�سا دون جتزئة نظرا لرتابط عنا�رس التمكني والعمل على تقلي�ض 

الفجوات من اأجل حتقيق امل�ساواة بني الرجال والن�ساء.

واالأنظمة  القوانني  �سمن  ال�سامل  باملعنى  املراأة  متكني  جمال  يف  تقدمًا  البلدان  حققت  لقد 
والت�رسيعات، كما حققت تقدم اأكرب ولون�سبيا يف جماالت التنمية وال�سيما التعليم وال�سحة ويف 
املجاالت االجتماعية وال�سيا�سية واالقت�سادية. ولقد مت عر�ض املوؤ�رسات الكمية والنوعية املتوفرة 
والتي مت جمعها للداللة عن التقدم الذي اأحرزته اجلهود ال�سيا�سية الرامية اإلى تقلي�ض الفجوات 
اال�ستثمارات ذات مغزى ويف  البع�ض من  اإلى  اأي�سا  االإ�سارة  املراأة ومتت  قدرات  تطور  وحتقيق 

نف�ض الوقت الفر�ض املتاحة لتمكني املراأة وحتقيق امل�ساواة. 

املركزة  املجموعات  من  عدد  طريق  عن  بامل�ساركة  �رسيع  تقييم  اإجراء  مت  هواأنه  بالذكر  واجلزيل 
من  مقدمواخلدمات  م�ستفيدات،  غري  ون�ساء  اقت�سادية  برامج  من  م�ستفيدات  ن�ساء  فيها  �سارك 
رجال ون�ساء و�سباب من �سبان و�سبات زيادة على عدد من املقابالت اأجريت مع ما �سمي بفئة 
التي  اأوال�سيا�سات  الربامج  القرار وم�سوؤولني عن  متخذي  انتقاءهم �سمن  مت  امل�سلحة  اأ�سحاب 

ت�ساهم يف متكني املراأة وحتقيق امل�ساواة.

ومن املهم االإ�سارة اإلى اأن اأجوبة املجموعة االأولى واأجوبة املجموعة الثانية كانت مت�سقة مع بع�سها 
البع�ض ومع نتائج املراجعة املكتبية رغم نوع من التنويع كما ونوعا. وكان ملواقف واآراء امل�ستجوبني 
امل�ستجوبات اإذ كانت مبنية على معا�ض يف اأغلب االأوقات »ُمر« يف مواجهة ال�سعوبات والعراقيل 
اأوالنجاح حتى الن�سبي يف بع�ض االأحيان )الن�ساء امل�ستفيدات وغري امل�ستفيدات والن�ساء ال�سبات وحتى 
اخلدمات  مقدمو/ات   ( ال�سخ�سية  والتجربة  املهنية  اخلربة  اأوعلى  اخلدمات(،  مقدمات  من  البع�ض 

واأ�صحاب امل�صلحة(، التجربة ال�صخ�صية )الرجال وال�صباب( وميكن تلخي�ص االأجوبة فيما ياأتي:

• جيوب متييز عديدة �سد املراأة يف حياتها العامة واخلا�سة والقوانني جمحفة بالن�سبة للمراأة،	
• �سعف االإجراءات وال�سيا�سات موؤ�رس �سعف االإرادة ال�سيا�سية،	
• قلة الوعي فيما يخ�ض و�سع املراأة من جهة ولكن اأي�سا فيما يخ�ض حقوقها حتى من 	

طرفها هي،
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ومواقفهم  املطروحة  الق�سايا  حول  امل�سلحة  اأ�سحاب  وعي  مل�ستوى  االنتباه  اإلفات  من  البد 
االإيجابية فيما يخ�ض �رسورة تغيري الو�سع وتطوير واقع املراأة واإزالة جميع اأ�سكال التمييز واإجراء 
اإ�سالحات �ساملة من اأجل متكينها ومتتعها بحقوقها االإن�سانية وحتقيق امل�ساواة واإذا كانت هذه 

حقيقة اأ�سحاب امل�سلحة فلماذا مل يحدث التغيري؟

والبد من االإ�سارة اإلى اأن عندما كان العمل جاريا يف الب�سعة اأ�سهر القليلة ال�سابقة، اإن العزل عما 
املنطقة  فيه  »تطبخ«  كانت  الذي  الغليان  اأمام  م�ستحيال وخا�سة  نقل  مل  اأن  �سعب  يجري  كان 
والذي جعل الت�ساوؤل حول التمكني االقت�سادي ياأخذ اأبعاد اأو�سع بكثري حتى بالن�سبة للتعريف 
بامل�ساركة الذي  ال�رسيع  الذي اعتمده �رسكاء امل�رسوع ولذا زيادة على املراجعة املكتبية والتقييم 
والتطورات  للمحيط  املبا�رسة  املالحظة  اأخذت  املتدخلة  واجلهات  الفئات  من  العديد  ا�ستهدف 

ال�رسيعة املختلفة ن�سيبها من التحليل من النتائج من منظور انرثوبولوجي. 

العاملي يف دافو�ض تك�سف  املنتدى االقت�سادي  اأن تقارير  الواقع خمتلف. ففي حني  يف احلقيقة، 
عن وجود ارتباط قوي بني امل�صاواة بني املراأة والرجل من جهة، واالزدهار االقت�صادي والقدرة 
التناف�سية الأي بلد، من جهة اأخرى، فاإن العديد من بلدان املنطقة اإن مل نقل جميعها ت�سهد انتهاكا 
ملبداأ امل�ساواة. وقد ات�سعت الهوة التي تف�سل بني الرجال والن�ساء من حيث اال�ستفادة من احلق 
واالقت�سادية.  واالجتماعية  ال�سيا�سية  العامة،  احلياة  يف  وامل�ساركة  وال�سحة  والدخل  التعليم  يف 
التو�سيات  انتقاء عدد من  اأجل  اال�ستنتاجات من  اأهم  اإبراز  و�سوف حتتوي هذه اخلال�سة على 

واقعية وقابلة لالإعمال عرب تدخالت ا�سرتاتيجية من اأجل حت�سني الو�سع والتغيري.
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�ل�ستنتـــــاجـــــــــات  .I

1. �ملدخــــــــــــــــل 

لقد بذلت دول املنطقة جهود معتربة يف تنفيذ ال�سيا�سات والربامج التي تركز على احلكم الر�سيد، 
الالمركزية، وخلق  ال�سمان االجتماعي، والعمل على  نظم  النوع االجتماعي، حت�سني  واإدماج 
واحتياجات  م�سالح  باأهمية  واأقرت  اخلا�ض  القطاع  وموؤ�س�سات  املجتمع  منظمات  مع  �رساكة 
اإلى  الرامية  املبادرات  اأخذت ونفذت الكثري من  العملية واال�سرتاتيجية، كما  النوع االجتماعي 

متكني املراأة وزيادة فر�ض و�سولها اإلى املوارد وال�سيطرة عليها من هذا املنظور. 

ومع ذلك، �سكلت ق�سايا االحتالل وال�رساع الداخلي، واالإرهاب يف العقدين االأخرين حتديات 
واجلزائر  وال�سودان،  والعراق  املحتلة  الفل�سطينية  االأرا�سي  مثل  البلدان،  من  عدد  يف  خطرية 
اآخر  من  انطالقا  موازية  �سبه  ب�سفة  انطلق  التي  اجلديدة  العربية  »الثورات«  وال�سومال وجاءت 
عقد االألفينيات من تون�ض اإلى م�رس وليبيا واليمن والبحرين و�سوريا مع تنوعات من بلد اإلى اآخر 
البلدان  ال�سعوب واملراأة. ولقد واجهت هذه  بالن�سبة مل�سري  التحديات جلوانبها املجهولة  بنف�ض 
العدوان وعدم اال�ستقرار ال�سيا�سي، وتهديد االأمن العام واخلا�ض، وال�رساع اأوحاالت الطوارئ 
التي تعطل اخلدمات االأ�سا�سية، وخلع املجتمعات واالأو�ساع االقت�سادية، وهنا اأي�سا بتنوع من 
اأثرت هذه الظروف �سلبا والزالت توؤثر على حقوق االإن�سان ونوعية احلياة  اإلى اآخر. وقد  بلد 

ملواطني هذه البلدان، وال �سيما الن�ساء واالأطفال.

التقليدية  املمار�سات  الزالت  واملواقف  املراأة،  بحقوق  الت�رسيعي  االعرتاف  من  الرغم  وعلى 
التمييز م�ستمرا يف احلياة  الن�ساء االن�سانية، وال زال  و«تديني« ق�سية املراأة تعزز تقوي�ض حقوق 
القرار فيما يخ�ض املراأة هي  اخلا�سة والعامة: تعدد الزوجات، مبداأ الطاعة الزوج، عدم اتخاذ 
نف�سها و�سوؤونها اأوفيما يتعلق باأطفالها... ورغم االإ�سالحات الزالت تتعار�ض قوانني االأ�رسة مع 
االتفاقات الدولية ب�ساأن ق�سايا ترتاوح بني احلد االأدنى ل�سن زواج االإناث، عدم التمتع بحقوق 
البع�ض من املمار�سات االجتماعية والثقافية والقانونية،  القانونية وال�رسعية،،، هذه هي  املرياث 
واالجتماعية  املدنية  باحلقوق  والتمتع  ومزدهرة  متوازنة  اأ�رسة  يف  العي�ض  من  الن�ساء  متنع  التي 

واالقت�سادية املن�سو�ض عليها ر�سميا.

يف احلقيقة، ميكن اأن يكون اإ�صقاط الهيمنة االأبوية اأكرث �صعوبة من االإطاحة بالدكتاتورية اإذ اأنه من 
اجللي اأن االإطاحة بالديكتاتور ال تغيري املواقف يف بلد ما ومن املمكن اأن تاأتي بدكتاتورية اأخطر 

ولي�ض فقط بالن�سبة للن�ساء الأن حقوق االإن�سان ال تتجزاأ ال فيما بينها وال بني الفئات االإن�سانية. 

للن�ساء االآن القدرة على اال�ستيالء على اأجهزة الكمبيوتر املحمولة والهواتف الذكية اخلا�سة بهن 
)املوارد الفنية واملعلوماتية(، ولهن القدرة يف زيارة مواقع ال�سبكات االجتماعية، وو�سع خماوفهن 
اخلا�سة على راأ�ض جدول االأعمال. وتطلق الن�ساء موجة القرن 21 اجلديدة للحركة الن�سائية يف 
جميع اأنحاء العامل واأكرث من اأي وقت م�سى يف املنطقة العربية، وتنظم مطالبة التغيري الذي طال 
التغيري واملطالبة  اأجل  العربيات من  للن�ساء  نافذة  املرة، قد يكون هناك  انتظاره. ولهذا لعل هذه 
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مبزيد من احلقوق املت�صاوية: الدميقراطية وحقوق املراأة من نف�ص الطراز وينبغي اأن ت�صري جنبا اإلى 
جنب. ولذلك، تقدم املراأة يتوقف على اأي نوع من التقدم الذي تريده احلركة الدميقراطية برمتها 

واإذا كانت الدميقراطية فال وجود لها بدون حقوق املراأة.

2. �أيـــن نحــــــن �ليـــــــــــوم؟

يف نواح كثرية، فقد كان عام 2011 عام املراأة العربية. من االأيام االأولى للثورة التي بداأت يف تون�ض 
يف دي�سمرب كانون االول 2010، والتي كانت الن�صاء يف اخلطوط االأمامية من االحتجاج، بقيادة 
املظاهرات العامة، العمل على مدونات )272( االنرتنت بحما�ض، وتغطية االأحداث واال�سطرابات 
ك�سحفيات، واإطالق احلمالت االإعالمية االجتماعية )في�ض بوك وتويرت(، وتهريب الذخائر يف 
بع�ض البلدان ورعاية اجلرحى،،. و�سهدت تون�ض وم�رس وليبيا واليمن والبحرين احتجاجات مل 
ي�سبق لها مثيال، ومن تون�ض اإلى اليمن لعبت الن�ساء دورا اأ�سا�سيا كما كان احلال يف اجلزائر �سواء 
الفل�سطينية  بالن�سبة للمراأة  اأوكما هواحلال  الت�سعينات  اأومكافحة االإرهاب يف  التحرير  يف ثورة 
يف حماربتها اليومية لالحتالل منذ اأكرث من �ستني �سنة. وُكتب الكثري عن كل هذا وقد يرى البع�ض 
اأنه البد من العناية بدور املراأة يف هذه التغيريات »الثورية« التي حتدث  اإال  اأنه ال داعي للتكرار 
يف العامل العربي ويف نف�ض الوقت اإيالء االهتمام ملدى تاأثريها )اأي التغيريات( على املراأة وعلى 

حقوقها كي ال ُي�سمح للتاريخ اإن يعيد نف�سه. 

العام  نف�ض  لل�سالم يف  نوبل  جائزة  ذهبت  بحيث  ال�سيا�سية حا�سما  التعبئة  املراأة يف  دور  وكان 
اإلى ن�ساء من اأفريقيا واليمن. وتوجت توكل كرمان اليمنية، احلا�سلة على جائزة نوبل، لن�سالها 
امليداين من اأجل حماية حقوق االإن�سان يف �ساحة مدينتها وبلدها اإلى حد النتيجة التي اأدت اإلى 
نوبل،  اجلائزة  لقبول هذه  امراأة عربية  اأول  اأ�سبحت  الرئي�سية والزالت... وعندما  االنتخابات 
�رسحت والفرحة يف مالمح وجهها كله يف اجتاه اأخواتها العربيات اإن مل نقل �رسخت للعديد من 

اللواتي نا�سلن من اأجل »ك�سب حقوقهن يف جمتمع ت�سيطر عليه �سيادة الرجال.«

وما هومهم مالحظته، اأوال، هواأن دور املراأة يف التعبئة ال�سيا�سية يف هذه املجتمعات التي تهيمن 
عليها الرجال و�سد ديكتاتورية الرجال، وثانيا، مرة اأخرة، �سمحت االأحداث بتحطيم اأ�سطورة 
املراأة العربية ال�سعيفة واملحكوم على اأمرها واملاكثة بالبيت ولي�ست »�سيئا« ي�ستحق اأكرث اهتمام 
غري اأنها عاملة يف املنازل وقد ثبت اأن العديد من الن�ساء يف تون�ض وم�رس كان لهن القدرة على 
البلدين كن  الن�ساء يف  العديد من  املثري لالنتباه هواأن  باأكرث كفاءة وا�ستهداف. ومن  النا�ض  تعبئة 
نا�سطات جدا يف االحتادات والنقابات املهنية وو�سعن خرباتهن املكت�سبة يف االأن�سطة النقابية على 

اال�ستخدام ال�سليم الإحداث تغيري يف الهياكل ال�سيا�سية لبلدانهن.

ولكن يف مرحلة ما بعد الثورة، اأ�سبح ظالل من ال�سك يخيم على روؤو�سهن وعلى جمتمعاتهن 
ككل. وال�صوؤال هو: ماذا �صيكون لهذه الثورة الدميقراطية )اأوعلى االأقل با�صمها( اأن توفره لهن 
من حيث احلريات االجتماعية واملدنية وال�سيا�سية والتي ال متكينا اقت�ساديا من غريها؟ هل تلغى 

بع�ض احلقوق التي اكت�سبناها يف ظل االأنظمة الديكتاتورية؟
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وهناك بع�ض احلقيقة يف هذه التخوفات اإذا ما راأينا اإلى نتائج االنتخابات الربملانية يف املنطقة العربية 
)تون�ض، م�رس واملغرب(. وكما جاء يف تقرير لالأمم املتحدة قدم يف 2 مار�ض 2012 اإثر اأ�سغال جلنة 
تواجد  معدل  ي�سل  الدويل، مل  الربملانات  بني  ما  االحتاد  وفرها  التي  البيانات  املراأة وح�سب  و�سع 
 .2011 %، �سنة   10.7 اأنه بقي جامدا يف  اإذ  اأنه مل يتحرك  % كما   30 املراأة يف كل الربملانات العربية 
ولقد انخف�ض عدد الربملانيات مبقعدين يف تون�ض رغم قانون التنا�سف وانخف�ض معدل امل�رسيات 
ح�سب نتائج يناير 2012 من 12 % �سابقا اإلى 2 % يف انتخابات الثورة التعددية مع العلم اأن التقدم يف 
املناطق االأخرى والربملانات الوطنية فيها حتى ولواعتربه االحتاد بطيئا كان 19 % يف 2010 و19.5 % 
يف 2011. واأكدت مي�سال با�سلي، املديرة التنفيذية ملنظمة االأمم املتحدة للمراأة هذا البطء وعلى اأنه 
البد على قادة العامل والدول اأن يعززوا م�ساهمة املراأة يف احلياة العامة الأنها �سوف تعزز بدورها 
م�صار الدميقراطية. ومن التخوفات اأي�صا واالحتماالت القوية هواأن تاأتي االإ�صالحات الد�صتورية 
والقانونية بانتكا�ض ب�سبب القراءة اخلا�سة لل�رسيعة االإ�سالمية من طرف بع�ض التيارات ال�سيا�سية 
التي تتمتع باالأغلبية يف الربملانات وخا�سة واأنها تريد تاأويلها لها )ال�رسيعة( املرجع االأ�سا�سي للت�رسيع 

بداية من القانون االأ�سا�سي للبلد. 

واإذا كان قادة حزب النه�سة يف تون�ض اأعلنوا قبل وبعد االنتخابات اأنه لن تكون هناك تغيريات 
يف القوانني التي تراعي الفوارق بني اجلن�سني واأن حقوق املراأة التون�سية حمفوظة، هناك مبادرات 
من تيارات اأخرى غام�سة التي تدعولتطبيق ال�رسيعة بروؤية خا�سة بها )اأي التيارات( وال عالقة لها 
بتون�ض وال بالتقاليد املذهبية املغاربية اإذ اأنها تنادي بختان االإناث وممار�سات متنوعة يف املنهجية 
دائما  ولي�ض  �سهرين،  من  اأكرث  خالل  اجلامعات  اإحدى  اعت�سام  فقط  املثال  �سبيل  وعلى  املتبعة 
بطريقة �سلمية فقط لل�سماح للطالبات ح�سور اجلل�سات التعليمية منقبات، وبع�ض اجلمعيات التي 
مت اإن�ساوؤها بعد 14 يناير، تعمل اأي�سا على جمموعة من القواعد واالآليات جديدة )اأي نظام احلرمي، 
تعدد الزوجات...( ولقد ح�سلت اإحداها موؤخرا على ترخي�ض وزارة الداخلية وهدفها »االأمر 
التي  الر�سمية  البيانات  اأي �سك يف  اأم عن م�رس، فلم يكن هناك  باملعروف والنهي عن املنكر«. 
املجتمع  فيما يخ�ض  االنتخابات  باالأغلبية يف  التي جنحت  الثالثة  ال�سيا�سية  االأحزاب  بها  اأدلت 
الذي يريدون بناوؤه ومكانة املراأة الالئقة فيه وما يجري لها يوميا ال يحتاج اإلى روؤية بل هوواقع 

مرير. فاأين املراأة اليوم واأين هي ذاهبة؟

3. �حلالة �لر�هنة �ملت�سلة بو�سع �لتمكني �لقت�سادي للمر�أة وحتقيق �مل�ساو�ة بني �جلن�سني 

ال �سك اأن البلدان العربية مبا يف ذلك تلك املعنية بالدرا�سة حققت يف العقود االأخرية اإجنازات 
ال باأ�ض بها ن�سبيا يف تطور مكانة املراأة يف جميع املجاالت، وذلك الأ�سباب عديدة منها االإرادة 
ال�سيا�سية بذلك، ف�ساًل عن املناخ الدويل امل�سجع الذي تبنته الدول املعنية وما نتج عن ذلك من 
اإ�سالحات قانونية وخطط وطنية وا�سرتاتيجية وبرامج للموؤ�س�سات الر�سمية املعنية بهذا االإطار 
التي تعنى بق�سايا  امل�ستمرة والهادفة لالآليات  اإلى اجلهود  باالإ�سافة  اأوغري مبا�رسة،  ب�سفة مبا�رسة 
الن�سائية،  الرجال والن�ساء وكذلك منظمات املجتمع املدين وبالذات  املراأة وامل�ساواة بني  متكني 
التي ت�سعى الإعداد لتعديل القوانني املتعلقة باإحقاق حقوق املراأة االإن�سانية واإزالة جميع اأ�سكال 

التمييز �سدها. 

�لت�سريعات و�ل�سيا�سات و�لآليات �لوطنية �ملوؤثرة على �لتمكني �لقت�سادي للمر�أة
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ويف هذا ال�صدد، ميكن ذكر توفري القرو�ص، على �صبيل املثال، التوجه الذي ظهر يف االأردن فيما 
يخ�ض زيادة املوارد املخ�س�سة للن�ساء مع وتوفر الطموح للرفع منها. وقد قامت املوؤ�س�سات الر�سمية 
اآليات للتعاون مع املوؤ�س�سات غري احلكومية، لتقوم بدور الو�سيط لتاأمني القرو�ض للن�ساء  باإيجاد 
اإال اأن ال زالت نتائج هذه اجلهود غري كافية نظرا الحتياجات الن�ساء وتوقعاتهن يف نف�ض الوقت.

وعمومًا، فاإن ال�سلطة ال�سيا�سية، واملتمثلة بربامج و�سيا�سات احلكومات تعمل على حتقيق امل�ساواة 
بني الرجل واملراأة يف جمال حقوق االإن�سان، ويف جمال حماية احلقوق االقت�سادية للمراأة، وحتقيق 
اإلى التزاماتها الدولية املنبثقة من اعتماد خطط املوؤمترات  متكينها االقت�سادي لها، وذلك ا�ستناداً 

الدولية وامل�سادقة على املواثيق واملعاهدات الدولية.

ويف الوقت نف�سه، تعاين بع�ض بلدان املنطقة العربية وجمتمعاتها من اأو�ساع تت�سم بعدم اال�ستقرار 
واالأمن ب�سبب التغيريات املرتتبة عن ما �سمي ب«الثورات« والربيع العربي الذي حمل معه كل 
بالن�سبة  هواحلال  كما  وممار�ساته  لالحتالل  اأي�سا  االأو�ساع  بع�ض  وتعود  واالأخطار  التحديات 
�سغوطات  املراأة  تواجه  العربية،  ال�ساحة  يف  احلياة  نواحي  جممل  على  تنعك�ض  والتي  لفل�سطني 
وم�ساكل م�ساعفة عن تلك التي يواجهها الرجل، وذلك كونها عر�سة النتهاك مربمج من اجتاهني 
معاك�سني يتمثالن؛ بالتيارات ال�سيا�سية امل�سادة واالحتالل وممار�ساتهما من جهة واملجتمع بقيمه 

الذكورية التي تفر�ض نف�سها على جميع نواحي احلياة، حتى ال�سيا�سية والقانونية منها. 

1.3.فيما يخ�س القوانني التي تغطي احلياة العامة واخلا�صة

لقد حتقق التطور يف جمال امل�ساواة، ابتداًء من التعديالت التي متت على قوانني متعددة، ت�سمنت 
القرار وم�ساركتها  اإلى مواقع �سنع  اإلى و�سولها  باالإ�سافة  املراأة  اأحكام جديدة خا�سة بحقوق 
الفاعلة يف احلياة العامة كما عدلت بع�ض البلدان د�ساتريها لرفع معدل م�ساركة املراأة ال�سيا�سية 
�ساملة  ب�سفة  البلدان  من  العديد  م�ست  التي  االإجنازات  اأهم  ومن  العراق(.  املغرب،  )اجلزائر، 
اأوجزئية �سواء كان ذلك خا�ض ببع�ض القوانني اأوبع�ض املواد يف نف�ض القانون، اأخذ االإجراءات 
االإيجابية على امل�ستوى الربملاين واملحلي، تعديل البع�ض من القوانني منها قانون االأ�رسة اأوالبع�ض 
من مواده، قانون العقوبات، قانون العمل، قانون اجلن�سية وقانون حماربة العنف االأ�رسي... ومن 
العنف  قانون احلماية من  اإ�سدار  املراأة،  للعنف �سد  الت�سدي  امللمو�سة والفاعلة يف  امل�ساهمات 
االأ�رسي يف االأردن واتخاذ التدابري الالزمة للت�سدي لهذه الق�سية من خالل اإن�ساء غرف خا�سة 
يف املحاكم لق�سايا االأ�رسة. واعتربت تون�ض كنموذج ا�ستثنائي باملنطقة العربية من حيث القوانني 
التي ا�سدرتها فيما يتعلق بحقوق املراأة بدءا مبجلة االأحوال ال�سخ�سية وو�سوال اإلى قانون اجلن�سية 
التمتع باحلقوق  وامللكية امل�سرتكة، الخ. وهوما يفرت�ض وجود م�ساواة حقيقية بني اجلن�سني يف 

والفر�ض باالإ�سافة اإلى اإجراءات اإيجابية ل�سد الفجوات يف عديد املجاالت.

1959 و2011، عدد من املكا�سب)273( ل�سالح متكني املراأة وامل�سي  لبنان يف الفرتة ما بني  و�ُسجل 
قدما نحوامل�صاواة بني الرجال والن�صاء، ميكن تلخي�صها فيما يلي: امل�صاواة يف االإرث بني الرجال 
والن�ساء لدى الطوائف امل�سيحية، اختيار اجلن�سية بعد الزواج، حرية التنقل دون اإذن من الزوج، 
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احلق يف تنظيم االأ�رسة، امل�ساواة يف �سن نهاية اخلدمة، االعرتاف ب�سهادة املراأة يف ال�سجل العقاري، 
متكني املراأة من ممار�سة التجارة دون اإذن الزوج، حق املوظفة املتزوجة من اأجنبي مبتابعة مهامها يف 
ال�سلك الدبلوما�سي، حق املراأة املتزوجة فيما يتعلق بعقود التاأمني على احلياة، اإلغاء العذر املحل 
واالإبقاء على العذر املخفف كمرحلة اأولى لتعديل املادة 562 من قانون العقوبات التي مت اإلغاوؤها 
اأغلب قوانني  القا�رس... كما ت�سمح  ائتماين ل�سالح ولدها  فيما بعد، حق االأم من فتح ح�ساب 
الزواج واالحتفاظ  قبل  املكت�سبة  االأ�سول  للزوجة االحتفاظ بكافة  اللبنانية  ال�سخ�سية  االأحوال 

مبلكية م�ستقلة. 

القوانني  �سمن  ال�سامل  باملعنى  املراأة  متكني  جمال  يف  تقدم  حتقيق  الفل�سطينية  ال�سلطة  حاولت 
االجتماعية  املجاالت  ويف  وال�سحة  كالتعليم  التنمية  جماالت  ويف  والت�رسيعات،  واالأنظمة 
وال�سيا�سية واالقت�سادية اإال اأن القوانني املعمول بها يف فل�سطني وبع�سها تركة مركبة معقدة تعود 
يف جذورها لدول اأخرى غري فل�سطني، كاالأردن وم�رس وحتى االنتداب الربيطاين اأواالحتالل 
االإ�رسائيلي، ما يجعل منها قوانني غري �ساحلة لهذا الزمن وال تتما�سى مع طموحات وت�سحيات 

ال�سعب الفل�سطيني خا�سة الن�ساء. 

التمييز بني  اأن امل�رسع الفل�سطيني ينتهج من حيث املبداأ مبادئ امل�ساواة وعدم  وعلى الرغم من 
اجلن�سني، وعلى الرغم من الغاء املواد املتعلقة بالعذر املحل يف قانون العقوبات، اإال ذلك ال ينفي 
اأ�سا�ض النوع االجتماعي، مع وجود اأخرى حتمل  وجود ن�سو�ض تت�سمن متييزاً �سد املراأة على 
العقوبات  قانون  النوع يف  اأ�سا�ض  على  التمييز  معنى  واإن مل حتمل  املراأة  بحقوق  مبا�رساً  م�سا�سا 

وقوانني االحوال ال�سخ�سية.

ويف اخلال�سة، تت�سم القوانني والد�ساتري املتبناة يف الدول العربية بالعادة باإحدى �سمتني: االأولى، 
باأنها قد تكون ذات طبيعة جمحفة بحق املواطن ب�سكل عام اأيارَ كان جن�سه، وبحق املراأة ب�سكل 
وقرارات  بنود  من  ورد  ما  مع  متطابقة  طبيعة  ذات  تكون  قد  فاإنها  الثانية،  ال�سمة  ا  اأمرَ خا�ض. 
يف املواثيق واملعاهدات الدولية املعنية يف حقوق االإن�سان وامل�ساواة، اإال اأن توفر هذه الن�سو�ض 
ال  فالقوانني  لها.  تنفيذية  اآليات  خلق  دون  الورق  على  حرباً  االأحوال  اأغلب  يف  يبقى  املتقدمة 
البلدان  من  العديد  يف  الت�رسيعات  بع�ض  لتعديل  قائمة  احلاجة  وتبقى  احلال  واقع  دائما  تعك�ض 
العربية الإزالة العديد من اأ�سكال التمييز �سد املراأة، ومن ذلك قانون العمل، قانون اجلن�سية وقانون 

االأحوال ال�سخ�سية.

2.3.  فيما يخ�ص القوانني التي تغطي العمل والن�صاط االقت�صادي 

اإن العوامل االجتماعية والدينية والثقافية توؤثر على م�ستوى التمكني االقت�سادي الذي بلغته املراأة 
التي  الن�سب  بني  الفوارق  يف�رس  وهوما  التعليمي  امل�ستوى  عن  اأوحتى  القوانني  عن  النظر  بقطع 
التعليم  يف  ذلك  يف  مبا  الذكور  على  تفوقهم  ون�صب  الدرا�صة  يف  االإناث  بني  مالحظتها  ميكن 
العايل والعديد من التخ�س�سات ويف املقابل تاأخر موقعهن على م�ستوى املواقع الهامة مبوؤ�س�سات 
الدولة اواملوؤ�س�سات اخلا�سة اأواحل�سول على املوارد والتحكم فيها بالن�سبة للغالبية من الن�ساء اأين 

ما وجدن اأوكانت قدراتهن.
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املراأة  بتمكني  املبادرات اخلا�سة  بتعزيز  القوانني  التي متت على بع�ض  التعديالت  ولقد �سمحت 
يف املجال االقت�سادي �سواء تلك التي تغطي احلياة اخلا�سة والتي متت االإ�سارة اإليها اأعاله اأومن 
العمل،  كقانون  واالجتماعي  االقت�سادي  احلقلني  مبا�رسة  اأوغري  مبا�رسة  ب�سفة  تغطي  التي  تلك 
قانون �رسيبة الدخل، قانون ال�سمان االجتماعي، قانون التقاعد ونظام اخلدمة املدنية، اإال اأنه تبقى 
احلاجة قائمة الإزالة التمييز �صد املراأة يف هذا املجال. وال ميكن لذلك اأن يتم ذلك اإذا ذكرنا فقط 
مثل االأردن اإال من خالل ا�ستكمال التعديالت على القوانني املتعلقة بهذا ال�سدد، ومن ذلك مثاًل 
قانون التقاعد وقانون ال�سمان االجتماعي ونظام اخلدمة املدنية اأوالقوانني واالإجراءات اخلا�سة 
باالإقرا�ض وبالذات عندما تخ�ض برامج وم�ساريع املراأة التي غالبا ما يبقى حجمها حمددا وحمدودا 
لهذه االأ�سباب مبا يف ذلك تلك التي تنفذها املوؤ�س�سات احلكومية يف اإطار �سيا�ساتها وبراجمها ومن 

ذلك املوازنات التي يتم تخ�سي�سها لتمويل برامج وم�ساريع واأن�سطة خا�سة باملراأة.

وما ميكن مالحظته هواأن حتقيق امل�صاواة بني اجلن�صني اأ�صبح من الغايات التي تطمح الدول يف 
اإدماجها يف تدخالتها اال�سرتاتيجية املختلفة واأن العديد منها بادر باإدماج واإعمال وتنفيذ النوع 
اإجنازه �سمن  بالن�سبة لالأردن على غرار ما مت  االجتماعي يف خططها وموازناتها كما هواحلال 
وزارة التخطيط والتعاون الدويل اأواملغرب )وزارة املالية( اأوم�رس)املجل�ض القومي للمراأة( على 

�سبيل املثال اإال اأنه تبقى احلاجة قائمة لدعم موارد وقدرات الدولة. 

ومن جانب اآخر، ولتنفيذ االأجندة الوطنية الهادفة تعزيز م�ساركة املراأة يف ال�سيا�سات ويف املجال 
االقت�سادي، فاإن هناك تفعيل وا�سح ملبداأ الت�سبيك والربامج امل�سرتكة بني املوؤ�س�سات احلكومية 
وموؤ�س�سات املجتمع املدين، من خالل و�سع اخلطط للق�سايا املطروحة وتنفيذ الربامج امل�سرتكة، 
ذلك  يف  مبا  االأردن  يف  هواحلال  كما  القوانني  يف  الثغرات  لتعديل  الالزمة  االقرتاحات  وتقدمي 
فيما يخ�ض توفري القرو�ض، اإذ ظهر توجه يف زيادة املوارد املخ�س�سة للن�ساء مع وتوفر الطموح 
اآليات للتعاون مع املوؤ�س�سات غري احلكومية،  للرفع منها وقد قامت املوؤ�س�سات الر�سمية باإيجاد 
لتقوم بدور الو�سيط لتاأمني القرو�ض للن�ساء اإال اأنه ال زالت نتائج اجلهود املتخذة غري كافية نظرا 
للطموحات والتوقعات يف نف�ض الوقت كما اأن التعديالت التي متت على القوانني ل�سالح املراأة 
االأردنية غري كافية وتبقى هناك �رسورة الإجراء تعديالت اأخرى مبا ين�سجم مع االتفاقيات الدولية، 
كما يلزم اتخاذ تدابري منا�سبة باإطار التحفظات القائمة على مواد يف اتفاقية �سيداومن اأجل تو�سيع 

جماالت تدخل املراأة مبا يف ذلك االقت�سادية.

و�سهدت تون�ض تغريات عميقة يف التنمية االقت�سادية واالجتماعية، ومن اأهم املح�سالت حت�سني 
ظروف املعي�صة واحلد من الفقر، وتنويع االقت�صاد مع ظهور قطاعات جديدة للن�صاط ال�صناعي 
احل�رسية وحت�سن  التنمية  وبخا�سة عن طريق  املجتمعية،  احلياة  ومتديد  الزراعة،  ن�سيب  وتراجع 
كبري يف متو�سط العمر املتوقع عند الوالدة.)274( اأما على م�ستوى انتفاع املراأة التون�سية فرغم كل 
الن�صو�ص القانونية املت�صاوية بني الرجال والن�صاء، يف احلقل العام ويف احلقل اخلا�ص، ما يالحظ 
هوق�سور يف ا�ستهداف املراأة اقت�ساديا الأ�سباب عدة منها انعدام الربامج اخل�سو�سية التي ت�ستهدفها 
ومنها  االقت�سادي  التمكني  تبني  التي  القطاعات  يف  امل�سجلة  الفجوات  تقلي�ض  بهدف  مبا�رسة 
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ال  التي  ال�سعوبات  من  والبع�ض  االقت�سادية  االأن�سطة  من  والن�ساء يف عدد  الرجال  بني  الفوارق 
زالت تعوق اقتحام املراأة ل�سوق ال�سغل كباعثة م�رسوع التي ترجع اإلى املمار�سات املوؤ�س�ساتية اأكرث 
من القوانني. فهكذا، توا�سل تديّن ن�سبة املراأة يف مواقع القرار وامل�سوؤولية يف الوظيفة العمومية 
بالرغم من تطّورها اإذ ال تتعّدى هذه الن�سبة 13.4 % يف خطة كاتب عام اأومدير عام وزارة و22 
% يف خطة مدير وزارة. مع العلم اأن ن�سبة تواجد املراأة يف الوظيفة العمومية )275( تبلغ 44.3 %. 
ولقد ارتفعت ن�سبة املعيالت العائلية يف جمموع العامالت يف تون�ض حيث بلغت 8 % �سنة 2011 
يف حني ال تتعّدى هذه الن�سبة 3.2 % لدى الرجال. كما توا�سل ارتفاع تواجد املراأة يف قطاعي 
الفالحة والن�سيج اللذان ي�ستقطبان ما ال يقّل عن 42 % من جمموع امل�ستغالت مقابل 20 % ال غري 
لدى الرجال زيادة على م�ساكل ت�سويق ودخول ال�سوق ملنتوجات امل�ساريع ال�سغرى ال �سيما اأمام 
نق�ض الدعم العمومي يف هذا املجال و�سعوبات متويل امل�ساريع وال �سيما منها املتو�سطة والكربى 

جّراء تعّدد ال�سمانات املطلوبة وخا�سة منها �سهادة امللكية. 

وهذا يعني باأن املمار�سات التمييزية على اأ�سا�ض النوع االجتماعي ال زالت قائمة لتعيق امل�ساركة 
الكاملة للمراأة يف احلياة االقت�سادية وحتد من و�سولها اإلى مراكز �سنع القرار. ويعزى ذلك اإلى 
عدم قدرة الدولة على �سمان امل�ساواة يف العمل وخا�سة يف القطاع اخلا�ض. وقد ي�سبح الو�سع 
اأكرث تعقيداً نتيجة التاأثريات ال�سلبية للعوملة على عمل املراأة، ال�سيما يف القطاعات املهددة وخا�سة 
 %  22 ون�سبة  العاملة  اليد  % من   71 من  اأكرث  الن�ساء  متثل  واالألب�سة واجللود حيث  الن�سيج  قطاع 
من االإناث العامالت. وهكذا يتعنّي على الدولة التون�سية مواجهة التحديات التي متثلها العوملة 
وانفتاح االأ�سواق وحترير االقت�ساد، بتكييف اقت�سادها مع متطلبات الواقع الدويل. كما اأن اإعادة 
ن�رس اليد العاملة الن�سائية من �ساأنه اأن ي�سكل مو�سوع خمطط لتدخل ال�سلطات العامة حتت اإ�رساف 
وزارة �صوؤون املراأة و�رسكائها وال ميكن اإهمال ما اأتى به ما �صمي »بالربيع العربي« اأو�صياأتي به من 
انعكا�سات على املجتمع ككل وعلى املراأة ب�سفة خا�سة. يف احلقيقة، بالرغم من م�ساهمة املراأة 

يف الثورة وبعدها فان الفرتة االنتقالية مل تفرد املراأة مب�ساريع خ�سو�سية. 

وهوما يف�رس ه�سا�سة الو�سع االقت�سادي للمراأة التي تتاأثر اكرث من الرجل مبفعول االزمات، حيث 
تفيد االرقام التي افرزها امل�سح حول الت�سغيل املجرى يف الثالثية الثانية من �سنة 2011 باأن معدل 
البطالة يف تون�ض قد ارتفع من 13 % يف ماي �سنة 2010 اإلى 18.3 % يف ماي 2011 اأي بزيادة قدرها 
5.3 نقطة. ونظرا الى ان البطالة مت�ض الن�ساء اأكرث من الرجال فقد �سجل امل�سح ن�سبة بطالة تقدر بـ 
27.4 % لدى املراأة مقابل 15 % ،لدى الرجل، اي بزيادة 4.9 نقطة للرجل و8.5 للمراأة. وتتكون 
يف  الن�ساء  كل  مثل  مثلها  التون�سية  للمراأة  االقت�سادي  التمكني  دون  حتول  التي  العوائق  كذلك 
املنطقة العربية اأوخارجها من العنا�رس التالية: �سعف م�ستوى االأجر واملداخيل، �سعوبة التوفيق 
بني العمل وبني امل�سوؤوليات املحمولة عليها داخل االأ�رسة، تعدد االأدوار وما يرتتب عن ذلك مبا 
يف ذلك االأعباء املنزلية، عدم بلوغ املراأة اإلى مراكز هامة تبوئها �سلطة امل�ساهمة يف القرار املوؤثر يف 
اجلوانب املتعلقة بها اإذ اأن املالحظ من خالل ما عا�صته البالد قبل اندالع الثورة اأن ح�صور املراأة 
كان �سعيفا �سواء يف ال�سلطة الت�رسيعية اوالتنفيذية وبعد ذلك عدم مواكبة �سيا�سة البالد مل�ستوى 
الت�ساريع التي تعترب تقدمية يف جوهرها والتهديد باإزالة لي�ض التمييز بل امل�ساواة زيادة على بع�ض 
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املمار�سات االأخرى مثل العنف امل�سلط على املراأة...ورغم �سعي قادة بع�ض هذه االأحزاب اإلى 
التاأكيد على التم�سك بالثوابت والنجاحات املحققة فالواقع يثبت العك�ض ومن بني االأمثلة على 
ذلك ما تقرر �صلب الهيئة العليا لتحقيق اأهداف الثورة واالنتقال الدميوقراطي من ا�صرتاط مبداأ 
التاأ�سي�سي وما تبعه من الرت�سحات للهيئة  القوائم املرت�سحة للمجل�ض  التنا�سف والتداول �سلب 
امل�ستقلة لالنتخابات والتي اأفرزت عند عر�سها على الت�سويت من قبل نف�ض الهيئة تر�سيح امراأتني 

واأربعة ع�رس رجال.

وال مييز القانون يف لبنان بني املراأة والرجل فيما يخ�ص احلق يف العمل، الفر�ص اأو�رسوط العمل، 
املتعلقة  للن�ساء جمموعة من احلماية  اللبنانية  العمل  قوانني  توفر  العمل، كما  اأوا�ستمرارية  الراتب 
باجلن�ض يف مكان العمل)276( وهناك العديد من االإجراءات العامة املعززة للم�ساواة وعدم التمييز 
يف العمل بني املوظفني واملوظفات والعمال والعامالت اإال اأنه يوجد اأي�سا اإجراءات تكر�ض التمييز 
االجتماعي  ال�سمان  وقانون  العمل)277(  قانون  ي�سمل  ال  فهكذا،  العمال،  فئات  وبني  العمل  يف 
العاملني يف القطاع الزراعي مع كل ما يرتتب عن ذلك على متتع املراأة الريفية بحقوقها االأ�سا�سية 
اأنظمة القرو�ض امل�رسفية  وح�سولها على املوارد والتحكم فيها. وال متييز بني املراأة والرجل يف 
والرهون العقارية. ويف هذا ال�سدد، با�ستثناء بع�ض املبادرات التي قامت بها الدولة اللبنانية مبا يف 
ذلك ت�رسيحات احلكومة فيما يخ�ص حتقيق امل�صاواة، ما ميكن ا�صتنتاجه هواأنه وحتى هذه املرحلة، 
العامة  ال�سيا�سات  يف  للمراأة  االقت�سادي  التمكني  لق�سية  اأومبا�رسة  وا�سحة  اإ�سارة  اأي  يوجد  ال 
�سيا�سات وا�سرتاتيجيات  يتم جت�سيدها بعد يف  التي مل  املوؤ�رسات االأخرى  العديد من  كما يوجد 
رغم تركيز احلكومة يف اأكرث من منا�سبة وبيان على اأهمية الت�سديق على االتفاقيات واملواثيق...

والتي من �ساأنها حت�سني املناخ االجتماعي واالقت�سادي، و�سمان احلماية االجتماعية وتنفيذ ما 
الق�سايا  ملعاجلة  اأموال عامة  التزامات وطنية ودولية، وعلى �رسورة تخ�سي�ض  تنفيذه من  يجب 
احلد من هذه  والعمل على  والهجرة  والبطالة  الفقر،  الأ�سباب  اأهمية  واإعطاء  امللحة  االجتماعية 

الظواهر مع الرتكيز على الفئات االأكرث احتياج مبا يف ذلك الن�ساء. 

واقع االأمر هواأن القانون االأ�سا�سي يف فل�سطني يكر�ض مبداأ امل�ساواة جلميع املواطنني اأمام القانون، 
ويكفل لهم جملة من احلريات االأ�سا�سية كاحلرية ال�سخ�سية، امل�ساواة يف فر�ض العمل يف الوظائف 
العامة وحريات وواجبات اأخرى، اإال اأن »امل�ساواة« لي�ست جمرد ن�سو�ض فقط، بل ال بّد اأن تظهر 
يف تطبيق تلك الن�سو�ض، من خالل متّتع املراأة باحلقوق املت�سّمنة يف الن�ض القانوين، وممار�ستها 
حلقوقها دون متييز بينها وبني الرجل على اأر�ض الواقع يف القوانني الوطنية التي يجب اأن تتوافق 

مع القانون االأ�سا�سي. 

واإذا كان القانون الفل�صطيني ال مييز بني املراأة والرجل فيما يخ�ص احلق يف العمل، الفر�ص اأو�رسوط 
العمل، اإال اأنه، زيادة على التمييز يف القوانني التي تغطي احلياة اخلا�سة)278(، تتمركز اأوجه التمييز 
�صد املراأة يف بع�ص القوانني االأخرى مثل قانون العمل وقانون التقاعد اللذان مييزان بني الفئات 
االجتماعية مما يوؤثر �سلبا على الن�ساء االأكرث عر�سة للفقر وقلة التمكني كما هواحلال بالن�سبة للمراأة 
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276 -   راجع الجزء الثاني، سياق الحقوق االقتصادية وتمكين المرأة 
277 -    تستثني المادة 7 من قانون العمل العاملين في القطاع الزراعي ومن بينهم المرأة الريفية، وكذلك الخدم في المنازل )ومعظمهم نساء(

278 -   كقانون االحوال الشخصية وقانون العقوبات مثال والتي يتجسد فيه التمييز والالمساواة في النص وفي شروط التطبيق وإثبات الجرم وفي العقوبة 
            بين الرجل والمرأة.
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يف القطاع الزراعي ويف الريف. فهكذا، وكما هواحلال يف لبنان مثال، ال ي�سمل قانون العمل 
الفل�سطيني باأحكامه العاملني يف القطاع الزراعي مع كل ما يرتتب عن ذلك على متتع املراأة الريفية 
بحقوقها االأ�سا�سية وح�سولها على املوارد والتحكم فيها. اما بخ�سو�ض امل�ساواة يف االأجر عن 
باإجازة  اإلى االأحكام متعلقة  باالإ�سافة  العمل بذلك  اأ�سحاب  يلزم  العمل، فال يوجد ن�ض  نف�ض 
االأمومة، وبحماية املراأة من التحر�ض اجلن�سي يف اأماكن العمل اأوغريها، واالأحكام املتعلقة با�ستثناء 

اخلدم يف املنازل واملراأة العاملة يف القطاع الزراعي وما اإلى ذلك... 

وتقع املراأة الفل�سطينية حتت تاأثري التقاليد واالأعراف التي ت�سع الرجل يف املرتبة االأولى كمعيل 
و�سند العائلة بينما تاأتي الن�ساء يف الدرجة الثانية على اأ�سا�ض اأنهن غري قادرات وبحاجة اإلى اإعالة 
الن�ساء  ا�ستطاعت  والثقافية،  واالجتماعية  القانونية  العقبات  كل  ورغم  الرجل  و�سلطة  وحماية 
يف فل�سطني احل�سول على البع�ض حقوقهن القانونية نتيجة ت�سافر جهود اجلمعيات واملنظمات 

العاملة يف جمال حقوق املراأة.

4. �لمتثال ملبادئ �مل�ساو�ة و�لإن�ساف بني �جلن�سني ومتكني �ملر�أة

يف احلقيقة، تختلف حتديات اإحقاق امل�ساواة باختالف املوا�سيع املطروحة. فمن املمكن و�سف 
املعوقات التي تعرت�ص امل�صاواة يف التعليم وال�صحة وتقدمي اخلدمات والبيئة وحتى العمل والن�صاط 
االقت�صادي...وهي موا�صيع مل تتحفظ على جماالتها الدولة عند اإبرام االتفاقيات مبا فيها �صيداومن 
على  باعرتا�سات  ت�سطدم  ال  هنا  ومن  اأخرى،  جهة  من  للجدل،  خا�سعة  غري  هي  كما  جهة، 
�سعيد املجتمع ومن ال�سهل تربير عدم حتقيق احلقوق يف هذه املجاالت، يف اأغلب االأحيان، على 
اأنها معوقات مادية ترتبط بحجم املوارد املتوفرة وباحلاكمة الر�سيدة حتي ولوكانت عند التحليل 

مرتبطة بعدم التوزيع املت�ساوي والعادل للموارد.

وهناك موا�صيع تتحفظ ب�صاأنها الدولة )اأم ال( عند اإبرام االتفاقيات اأو�صن القوانني الوطنية واإمنا 
هنا اأي�سا يكون التربير للتحفظات اأوللفجوات املوجودة والتي تدل على عدم امل�ساواة والتمييز 
باأنها تعرت�سها ممار�سات اجتماعية وذهنية ذكورية را�سخة، مثل ق�سايا احلقوق االإن�سانية للمراأة 
وق�سايا العنف املبني على النوع االجتماعي وق�سايا م�ساركة املراأة يف �سنع القرار، فاإن حتديات 
ن�سا وقاعدة ونظام  القانون،  لتطبيق  اإطار  اأوال و�سع  ب�رسورة  تتمثل  �ساأنها  امل�ساواة يف  اإحقاق 
م�ساءلة وثانيا، اإي�سال ر�سالة امل�ساواة املن�سودة ب�ساأنها اإلى املجتمع عرب عمل دوؤوب مبني هواالآخر 
على حماربة التمييز ومعاقبته. ولقد مت حتليل امتثال الدول ملبادئ امل�ساواة بني اجلن�سني واالإن�ساف 
ومتكني املراأة والتقدم املحرز يف تنفيذ االتفاقيات عن طريق �سمها يف الت�رسيعات الوطنية اأواأخذ 
بع�ض االإجراءات لرتجمتها اإلى واقع يتمتع به املواطنون ب�سفة عامة واملواطنات ب�سفة خا�سة. وما 
ميكن ا�صتنتاجه هواأنه رغم تنوع بلدان املنطقة فهناك عنا�رس م�صرتكة بالن�صبة لتلك التي �صادقت 
على املعاهدات الدولية معربة عن التزاماتها يف كل جمال حقوقي تت�سمنها اأوفئة ت�ستهدفها وهي 
تلك التي تخ�ض التحفظات على بع�ض املبادئ اأواملواد اجلوهرية من جهة وعدم ترجمة االلتزامات 
الدولية اإلى التزامات وطنية حتى يف حالة عدم التحفظ وذلك بالن�صبة ملعظم الدول و�صواء خ�صت 
احلياة العامة اأواحلياة اخلا�صة اأوركزت على العمل والن�صاط االقت�صادي كما تربزه االأمثلة التالية. 
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1.4.فيما يخ�س احلياة العامة واحلياة اخلا�صة 

�ست  املراأة  �سد  التمييز  اأ�سكال  الإزالة جميع  الدولية  االتفاقية  تنفيد  متابعة  للجنة  تون�ض  قدمت 
)6( تقارير. وقد اثنت اللجنة عند تقدمي التقريرين 3 و4 و5 و6 جممعني على ما اأجنزته تون�ض يف 
جمال تعزيز حقوق املراأة. كما اأنها تقدمت ببع�ض املالحظات للدولة التون�سية ق�سد تعديل بع�ض 
اجلوانب املتعلقة بف�سول االتفاقية، ال �سيما يف جمال االإعالن �رساحة عن عدم التمييز يف الد�ستور 
وعن ا�سدار قانون ملنع العنف �سد املراأة. كما ان تو�سيات اللجنة تعلقت برفع التحفظات على 
االتفاقية. وقد ورد ما يلي يف وثيقة مالحظات اللجنة على التقريرين5 و6 املجمعني والتي قدرت 
عزم الدولة الطرف الثابت يف حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني ومواءمة االإطار الت�رسيعي مع املعايري 
الدولية كما اأنها اعتربت اأن تون�ض منوذجا من قبل العديد من الدول االأخرى العربية واال�سالمية 
اإال اأن جلنة �سيداوعربت عن اأ�سفها وذلك بالرغم من اأن املادة 6 من الد�ستور)279( تن�ض على امل�ساواة 
اأمام القانون لكون الد�ستور ال يقر �رساحة مببداأ امل�ساواة بني املراأة والرجل واأنه ال يت�سمن تعريفا 
للتمييز �سد املراأة وفقا للمادة 1 من االتفاقية. ويف هذا االطار دعت اللجنة الدولة التون�سية الى اأن 
يدرج ب�سورة وا�سحة و�رسيحة يف الد�ستور اأوالت�رسيعات الوطنية املنا�سبة االأخرى مبداأ امل�ساواة 
اأ�سا�ض اجلن�ض  2 )اأ( من االتفاقية، ف�سال عن تعريف للتمييز على  بني املراأة والرجل وفقا للمادة 
ت�سدر عن  التي  التمييزية  الظواهر  الدولة عن  م�سوؤولية  االتفاقية، وتو�سيع  1 من  املادة  مع  مت�سيا 
اجلهات العامة واخلا�سة وفقا للمادة 2 )ه( من االتفاقية، بغية حتقيق امل�ساواة ال�سكلية واملو�سوعية 

بني املراأة والرجل.

ان�سم لبنان اإلى �ست من اتفاقيات االأمم املتحدة الرئي�سية ال�سبع املعنية بحقوق االإن�سان )280(. وال 
ميكن اإنكار التقدم املحرز يف تنفيذها ال�صيما ب�صاأن التدابري الت�رسيعية والق�صائية واالإدارية اأوغريها 
مثل التي مت اعتمادها واملوؤ�رسات التي تدل على حت�سني م�ساركة املراأة يف جميع املجاالت مبا يف 
ال�سيا�سية ويف  احلياة  وامل�ساركة يف  االأ�رسة واملجتمع  اخلا�سة وتعزيز مكانتها داخل  احلياة  ذلك 
الن�صاط االقت�صادي ولكن البد من االإ�صارة اإلى اجلهود التي التزال م�صتحقة الإزالة جميع اأ�صكال 
التمييز وحتقيق امل�ساواة ب�سبب التحفظات على البع�ض من اأحكام هذه االتفاقيات كما هواحلال 
وعلى �سبيل املثال فقط بالن�سبة لعدد من اأحكام ومواد اتفاقية اإزالة جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة 
االأ�رسة  الزوجني وداخل  بني  العالقات  تنظم  التي   16 واملادة  باجلن�سية  اخلا�سة   9 املادة  وبالذات 

زيادة على املادة 19 التي تخ�ض حل النزاعات. 

واإذا كانت التزامات لبنان الوطنية واالإقليمية اأوالدولية ال �سك فيها ويف م�سداقيتها واأنها اآليات 
قابلة للفعالية ولالإجناز في�سعب ذلك يف الو�سع الراهن اإن مل نقل ي�ستحيل اأن ت�ساهم هذه االآليات 
يف جعل حقوق املراأة االإن�سانية اأوامل�ساواة بني اجلن�سني على االأقل واقعا ُيبنى الأن احلكم الد�ستوري 
اخلا�ض ب�سيادة القوانني الطائفية التي تدير حياة وحريات املواطنني ُيلغي يف نف�ض الوقت االأحكام 
ب�سيادة  الدولية  لبنان  التزامات  واحرتام  بامل�ساواة  اخلا�سة  تلك  ذلك  يف  مبا  االأخرى  الد�ستورية 
االتفاقيات امل�سادق عليها ويفرغ مهام املجل�ض الد�ستوري من فحواها اإذ ي�سبح املبدئ ال�سامي 

هواالنت�ساب الطائفي ولي�ض امل�ساواة اأوحقوق االإن�سان. 

�لأردن ولبنان وفل�سطني وتون�س

279 - 25.3 % في عام 2008
280 -  لم يصادق لبنان أيضا على نظام المحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات أخرى ذات عالقة بالتمكين االقتصادي)راجع الجزء الثاني( 
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ما  بني  كبري  بتباعٍد  يّت�سم  املراأة  �سد  والعنف  التمييز  جمال  يف  اللبناين  الت�رسيع  واقع  اإن  فهكذا، 
يوؤكد عليه الد�ستور من حيث التزام لبنان مواثيق االأمم املتحدة واالإعالن العاملي حلقوق االإن�سان 
وجت�سيد هذه املبادئ يف جميع احلقول واملجاالت دون ا�ستثناء، وبني ما تت�سّمنه بع�ض القوانني، 
تتمّتع  اأن  دون  حتول  متييزية  اأحكام  من  العقوبات،  وقانون  ال�سخ�سية  االأحوال  قوانني  بخا�سٍة 
املراأة بحقوقها االإن�سانية وحرياتها االأ�سا�سية، ال بل تبيح ممار�سة العنف �سدها وتهدد حقها يف 
احلماية ويف االأمن وبالتايل يف احلياة. وهذه هي العقبة االأ�سا�ض يف اإقرار قانون اأحوال �سخ�سية 
الزواج واالإرث والطالق  الذي ميار�ص �صدهن يف  التمييز  الن�صاء من  اإن�صاف  ت�صهم يف  مدنية، 
ومنح اجلن�سية الأوالدهن واأزواجهن، واأي�سارَ حماية الن�ساء من العنف املنزيل اأواأ�سكال اأخرى كقتل 

الن�ساء بحجة حماية ال�رسف.

مبوجب اأنظمة االأمم املتحدة، فاإن ال�سلطة الوطنية يف فل�سطني، لي�ست بدولة طرف ومن هنا غري 
ملزمة قانونا بالتوقيع وامل�سادقة على االتفاقيات الدولية حلقوق االإن�سان مبا فيها اتفاقية �سيداو، 
الرغم من  االتفاقيات. وعلى  املعنية مبراقبة  الدولية  اللجان  اإلى  التقارير  بتقدمي  وهي غري مطالبة 
القانون  اأحكام  مع  ين�سجم  �سيداومبا  اتفاقية  على  توقيعه  عبا�ض  حممود  الرئي�ض  اأعلن  فقد  ذلك 
التزام  عن  املنا�سبات  من  العديد  يف  الوزراء  ورئي�ض  الرئي�ض  اأعلن  كما  الفل�سطيني،  االأ�سا�سي 
ال�سلطة الفل�سطينية باالتفاقيات واملواثيق الدولية املتعلقة بحقوق االن�سان كمرجع واإطار لو�سع 
التي  الفل�صطيني احلايل  الو�صع  االإيجابية يف  النقاط  ال�صيا�صات والقوانني والربامج. ومن �صمن 
تت�سابه مع اتفاقية �سيداوما يخ�ض و�سع امل�ساواة يف امل�سائل القانونية واملدنية بني املراأة والرجل. 
امل�صائل  بالرجل يف كافة  املراأة  م�صاواة  �صيداوعلى  اتفاقية  اأ-ب-ج( من   15( املادة  تن�ض  حيث 
القانونية واملدنية، وعلى م�سوؤولية الدول ب�سمان امل�ساواة للمراأة يف القانون املدين يف املجاالت 
اأ�سكال مثل  التاأكيد عدة  القانون. وياأخذ هذا  اأمام  املختلفة. وتوؤكد على م�ساواة املراأة بالرجل 
امل�ساواة يف اإبرام العقود، امل�ساواة يف حيازة واإدارة االأمالك، وتعترب هذه املادة جميع ال�سكوك 

والعقود التي لها اأثر قانوين يحد ويقيد االأهلية القانونية للمراأة الغية.

والبد من التنويه باأن الدولة املحتلة مطالبة من طرف جلان متابعة تنفيذ االتفاقيات الدولية حلقوق 
الفل�سطينية  املراأة  بو�سع  اخلا�سة  التقارير  �سيداوبعر�ض  جلنة  اإلى  بالن�سبة  هواحلال  كما  االإن�سان 
وتو�سيح اأ�سباب انتهاك حقوقها اأوعدم التمتع بها فاإن مت ذلك فعال ال ت�سعر اإ�رسائيل ال ب�رسورة 

حتقيق احلقوق بل بالعك�ض وال بواجب الرد عن مدى اأوعدم حتقيقها.

2.4. فيما يخ�ص املعايري الدولية للعمل والن�صاط االقت�صادي

اأما يف جمال العمل، اإذا هناأت اللجنة تون�ض على اتخاذ تدابري يف ا�سرتاتيجية العمالة الوطنية لتعزيز 
امل�ساواة بني اجلن�سني يف �سوق العمل، عربت اللجنة عن اأ�سفها لعدم وجود معلومات عن التنفيذ 
الفعلي لت�رسيعات العمل واالتفاقات اجلماعية وتنفيذها من قبل تفقدية العمل كما تاأ�سفت اأي�سا 
لعدم وجود تدابري حمددة وملمو�سة يف الت�رسيع لتنفيذ التعهد بامل�ساواة العامة بني اجلن�سني واأعربت 
يف نف�ض الوقت عن قلقها اإزاء املعدل املنخف�ض مل�ساركة املراأة يف القوى العاملة وارتفاع معدالت 
البطالة املتف�سية بني الن�ساء على الرغم من ارتفاع م�ستوى التعليم، ف�سال عن العزل املهني االأفقي 
تتطلب مهارات منخف�سة مع  التي  الوظائف  الن�ساء يف  بتمركز  اللجنة  والعمودي. كما نوهت 

�لت�سريعات و�ل�سيا�سات و�لآليات �لوطنية �ملوؤثرة على �لتمكني �لقت�سادي للمر�أة

252



تدين االأجور و�سوء ظروف العمل يف جماالت املن�سوجات واملالب�ض والقطاع غري الر�سمي زيادة 
عن الفجوة يف االأجور منذ فرتة طويلة بني الن�ساء والرجال واأن اتفاقات االأجور ال تعك�ض مبداأ 
امل�ساواة يف االأجور بني الن�ساء والرجال عن العمل ذي القيمة املت�ساوية. حيث تتقا�سى املراأة 78 
% يف املائة مما يك�سبه الرجال، ف�سال عن تدين ن�سبة متثيل الن�ساء يف املنا�سب االإدارية العليا ويف 
باإجازة  العمل واإن تعرتف  التي تغطي  العامة  القوانني  اأن  ال�رسكات اخلا�سة مع مالحظة  جمال�ض 
اإجازة  مدة  طول  واأن   89 رقم  الدولية  العمل  منظمة  اتفاقية  مع  متاما  تتما�سى  ال  فهي  االأمومة، 
االأمومة تختلف بني القطاع العام والقطاع اخلا�ض. نوهت اللجنة بالفر�ض التي اأدخلها القانون 
ن�سف  للعمل  اأواملعوقني  ال�سغار  االأطفال  ذوات  لالأمهات  ال�سماح  خالل  من   2006-58 رقم 
الوقت مع احل�سول على ثلثي االأجر واحلفاظ على احلقوق الكاملة للتغطية االجتماعية والرتقية 
لالآباء.  االإمكانية  هذه  توفري  لعدم  تاأ�سفت  لكنها  االجتماعية،  واحليطة  والتقاعد  واالجازات، 
العام كمقدم  للقطاع  التدريجي  اأن ندرة خدمات رعاية االأطفال واالن�سحاب  اللجنة  وت�سيف 
للخدمة، قد ت�ساهم يف ا�ستبعاد االأ�رس الفقرية وخا�سة الريفية من هذه اخلدمات. فذلك اإلى جانب 
وعربت  العمل.  �سوق  يف  املراأة  م�ساركة  اأمام  عائقا  ت�سكل  قد  �ساملة  دعم  �سيا�سة  وجود  عدم 
اللجنة عن قلقها لكون امل�سوؤوليات املنزلية والعائلية متثل عاتقا للن�ساء بالدرجة االأولى. ودعت 
الى تكثيف اجلهود مل�ساعدة الن�ساء والرجال يف حتقيق توازن االأ�رسة وتقا�سم االدوار، من خالل 
االأطفال،  لرعاية  تقا�سم كاف  ب�ساأن  معا  والرجال  الن�ساء  امل�ستهدفة  والتثقيف  التوعية  مبادرات 

ف�سال عن توفري اإمكانية منح احلوافز حتى يتولوا العمل بدوام جزئي... 

التي  وبراجمها  �سيا�ساتها  موا�سلة  على  تون�ض  �سجعت  اللجنة  فان  الريفية،  املراأة  الى  بالن�سبة  اأما 
ال�سحية  الرعاية  الريفية و�سمان ح�سولها على خدمات  للمراأة  التمكني االقت�سادي  اإلى  تهدف 
والتعليم واخلدمات االجتماعية اإال اأنها طلبت باأن تدرج يف تقريرها املقبل معلومات وبيانات عن 
حالة املراأة الريفية، والن�ساء الريفيات امل�سنات ب�سكل خا�ض، وعن نتائج �سيا�ستها الرامية اإلى متكني 
املراأة اقت�ساديا ف�سال عن ح�سولها على التعليم وخدمات الرعاية ال�سحية وحول مدى اأثر القوانني 

والقواعد واالجراءات على حتقيق التمكني االقت�سادي والو�سول الى املوارد وال�سيطرة عليها.

�سادق لبنان على 50 من اتفاقيات منظمة العمل الدولية، منها 48 حيز التنفيذ )281( وهناك قوانني 
مت �صنها يف لبنان نتيجة �صغوط دولية، مثل قانون معاقبة جرائم االجتار بالب�رس الذي مل يتم اتخاذ 
اإجراءات مرافقة اأوجهد ت�رسيعي من �ساأنه اإعادة النظر بالتنظيمات التي ت�سمح باالإجتار )282( اإال اأنه 

مل ي�سادق على عدد من االتفاقيات الأخرى منها االتفاقية رقم 103 املتعلقة باإجازة االأمومة.

فيما  التفرقة ب�سبب اجلن�ض  العمل واخلا�سة بحظر  قانون  التي متت يف  التعديالت  فهكذا، رغم 
ا�ستفادة  يخ�ض  فيما  االجتماعي  ال�سمان  قانون  وتعديل  والتوظيف  واالأجر  العمل  نوع  يخ�ض 
25 �سنة، الزالت بع�ض التحفظات تعرقل �سريورة االإ�سالحات  اإلى حد  اأواأنثى(  امل�سمون)ذكر 
يف احلياة العامة واحلياة اخلا�سة نظرا لرتابطها ال�سيق وعالقاتها املتبادلة وبناء على ما �سلف من 
حتليل للو�سع وحتليل لنتائج الت�سخي�ض باأن مدى تاأثري القوانني والقواعد واالإجراءات مبا يف ذلك 

�لأردن ولبنان وفل�سطني وتون�س

281 -  http://webfusion.ilo.org/public/applis/appl-byCtry.cfm?lang=EN&CTYCHOICE=1650&hdroff=1
282 - نتيجة ضغوط دولية بفرض عقوبات مالية على لبنان وأيضاً بهدف المحافظة على صورة لبنان وسمعته في الخارج ومن دون أي اهتمام 

         أولفتة لضحايا االتجار
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الربامج واالجراءات املالية واال�سرتاتيجيات و/اأواملبادرات امل�ستجيبة للنوع االجتماعي حمدد جدا 
وباأن اإعمال حقوق االإن�سان للمراأة، فهكذا، رغم التعديالت التي متت يف قانون العمل واخلا�سة 
بحظر التفرقة ب�سبب اجلن�ض فيما يخ�ض نوع العمل واالأجر والتوظيف وتعديل قانون ال�سمان 
االجتماعي فيما يخ�ض ا�ستفادة امل�سمون)ذكر اأواأنثى( اإلى حد 25 �سنة، الزالت بع�ض التحفظات 
تعرقل �سريورة االإ�سالحات يف احلياة العامة واحلياة اخلا�سة نظرا لرتابطها ال�سيق وعالقاتها املتبادلة 
وبناء على ما �سلف من حتليل للو�سع وحتليل لنتائج الت�سخي�ض باأن مدى تاأثري القوانني والقواعد 
امل�ستجيبة  و/اأواملبادرات  واال�سرتاتيجيات  املالية  واالجراءات  الربامج  ذلك  يف  مبا  واالإجراءات 
التمكني االقت�سادي  اإعمال حقوق االإن�سان للمراأة، وحتقيق  للنوع االجتماعي حمدد جدا وباأن 
يحتاج اإلى تدخالت اأكرث فعالية من اأجل ال�سماح للمراأة بالو�سول اإلى املوارد وال�سيطرة عليها مبا 
يف ذلك عملية �سنع القرار واال�ستقاللية مما ي�ساهم بدوره يف تقلي�ض الفجوات بني املراأة والرجل 
يف جميع جماالت التنمية عن طريق اإجراءات اإيجابية الإزالة جميع اأ�سكال التمييز اأين ما وجدت 

من اأجل جعل امل�ساواة هدفا �سيا�سيا واجتماعيا واقت�ساديا واقعيا وقابال للتحقيق.

يظهر جليا ان امل�رسع يف فل�سطني قد بذل جهودا كبرية الإدماج املعايري الدولية للعمل يف قانون 
العمل، وذلك على الرغم من اأن ال�سلطة الفل�سطينية غري ملزمة بالتوقيع على االتفاقيات واملواثيق 
الدولية. فقد مت اال�سرت�ساد باملواثيق الدولية املتعلقة بعدم ال�سماح للمراأة بالعمل خالل االأ�سابيع 
ال�ستة بعد الو�سع )م/103 من قانون العمل(، ومنحها اجازة مدفوعة الراتب وحتديد عمل املراأة 
اال�ستخدام  يف  املعاملة  يف  وامل�ساواة  الفر�ض،  تكافوؤ  على  والن�ض  اخلطرة،  االأعمال  ويف  ليال 
والتدريب املهني اإال اأن القانون الفل�سطيني مل يت�سمن بع�ض االأحكام الهامة املتعلقة ب�رسيان اأحكامه 
على عمال الزراعة وخدم املنازل وقل�ض اجازة االأمومة اإلى 10 اأ�سابيع بدال من 14 اأ�سبوعا كما 
هومن�سو�ض عليه يف اتفاقية منظمة العمل الدولية ب�ساأن مراجعة اتفاقية حماية االأمومة )مراجعة(، 

2000. كذلك مل يحدد القانون امل�ستويات الدنيا لالأجور.

3.4.فيـــمــــا يخــــ�س ال�صيـــــا�صــــات والآليــــــات

1.3.4.ال�صيـــــا�صـــــــات 

وقد اأيدت واعتمدت جميع البلدان املعنية اإعالن االألفية والتزمت بتحقيق االأهداف االإمنائية لالألفية 
يف االآجال املحددة اأي 2015. ومع ذلك، فالهدف الثالث الذي يدعولتعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني 
ومتكني املراأة ال تاأخذه هده البلدان اإال من زاوية الق�ساء على التفاوت بني اجلن�سني يف التعليم االبتدائي 
والثانوي رغم اأثر هيكلية النوع االجتماعي على االأهداف االأخرى من الفقر اإلى وفيات االأطفال 

واالأمهات اإلى فريو�ص نق�ص املناعة واالإيدز. اإال اأنه ما ميكن مالحظته على م�صتوى ال�صيا�صات:

• عدم تنفيذ برامج العمل الدولية )فيينا، القاهرة، بيجينغ وقمة االألفية( التي اأقرتها الدول 	
العربية حلجة ندرة االإمكانيات،

• تطوير �سيا�سات وا�سرتاتيجيات خا�سة باملراأة ومتكينها مبا يف ذلك املهم�سة منها كاملراأة 	
الريفية كتون�ض مثال اأومت�ض ق�سايا ح�سا�سة كالعنف باأ�سكاله املختلفة يف �سياق ال�سالم 
اأووقت النزاعات اإال اأن هذا االإنتاج الهائل الذي غالبا ما يكون بدعم مايل وفني من 

�لت�سريعات و�ل�سيا�سات و�لآليات �لوطنية �ملوؤثرة على �لتمكني �لقت�سادي للمر�أة
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جدا  ونادرا  )امل�رسوع(  الدعم  هذا  بوقف  يتوقف  ما  غالبا  الدولية  املنظمات  طرف 
جميع  من  توافقية  ب�سفة  املر�سومة  النتائج  لتحقيق  وا�سحة  ب�سفة  الدولة  ت�ستثمر  اأن 

االأطراف، مبا يف ذلك فئات الن�ساء،
• ا�سرتاتيجية 	 اإلى  املا�سة  احلاجة  لتجاهل  كذريعة  لالألفية  االإمنائية  االأهداف  ا�ستعمال 

اقت�ساديا و�سيا�سيا ومدنيا مبا يف ذلك يف احلقل اخلا�ض و�سمان  املراأة �ساملة  لتمكني 
التمتع الكامل بحقوقهن االإن�سانية اخلا�سة بها، رغم اأن ق�سية النوع االجتماعي ت�سمل 

كل االأهداف.
• مغزى 	 ذات  ميزانية  الوطنية  واال�سرتاتيجيات  واخلطط  املوؤ�س�ساتية  االإجراءات  تتبع  ال 

الب�رسية)283(  املوارد  النتائج مبا يف ذلك  التنفيذ وحتقيق  اأجل  احتياجاتها من  تغطي كل 
وبا�ستثناء بع�ض البلدان ما هي اإال وثائق تفتقر للتما�سك واالعرتاف،

• يت�سمن 	 اأواإعالن  تدريب  على  اإما  يا  حتتوي  التي  النادرة  التجارب  بع�ض  با�ستثناء 
موؤ�رسات النوع االجتماعي فجواته، مل تتبنى اأية حكومة عربية املوازنة احل�سا�سة للنوع 
هواحلال  كما  املتخ�س�سة  تلك  يف  وال  اأوالقطاعية  العامة  خططها  يف  ال  االجتماعي 

با�سرتاتيجيات حماربة الفقر...

2.3.4.الآليـــــــــــــــات 

• وحتى 	 االجتماعي  للنوع  البوؤرية  والنقاط  للمراأة  الوطنية  والهيئات  للهياكل  لي�ص 
الوزارات امل�سوؤولة عن �سوؤون املراأة واالأ�رسة القدرة وال�سالحيات الكافية للقيام مبهامها 
يف جمال اإدماج النوع االجتماعي والتدقيق والتخطيط اال�سرتاتيجي واملتابعة والتقييم 
الطابع  واإ�سفاء  االجتماعي  للنوع  ح�سا�سة  موازنة  وو�سع  وحتليل  املنظور  هذا  من 
املوؤ�س�ساتي اإ�سافة لعدم القدرة يف ر�سد عدم تطبيق حقوق املراأة القانونية واالإن�سانية، 
وبالذات االقت�سادية التي تتطلب متويال وقدرة تنفيذية وهذا لي�ض و�سع هذه الهياكل، 

• اأدوات مراقبة فعالة وملمو�سة لتنفيذ االأطر القانونية الدولية والوطنية، لتو�سيع 	 غياب 
االفق اأمام املراأة مبا يف ذلك املنا�سب غري التقليدية التي هي »م�سجونة« فيها يف اأغلب 

احلاالت )ال�سوؤون االأ�رسية واالجتماعية واملعاقني واالأطفال...(.
• انعدام مفهوم امل�ساءلة يف نظام حكامة يحتاج هواالآخر اإلى االهتمام والتقوية،	

4.4. ال�صيـــــاق القت�صـــــادي والـمـــــايل

• الناجمة عن 	 االقت�سادية  لالأزمة  واملتزايدة  امل�ستمرة  واالآثار  ال�سيا�سي،  اال�ستقرار  عدم 
ذلك ومن بينها تاأنيث الفقر،

• لقد 	 الريفية.  املناطق  ا�ستفادتها خا�سة يف  عف  للمراأة و�سُ ال�سعيفة  االقت�سادية  امل�ساركة 
منوا  اأقل  تعترب  التي  العربية  البلدان  الزراعية يف  العمالة غري  املراأة يف  م�ساركة  انخف�ست 
الدول بن�سبة 5 % تقريبا بني عامي 1990 و2004. يف املتو�سط، بلغت ن�سبة الن�ساء يف املنطقة 
فقط 18.3 % من اإجمايل التوظيف املدفوع يف القطاع ال�سناعي واخلدمات يف عام 2004.

�لأردن ولبنان وفل�سطني وتون�س

283 -  هناك وزارات مرأة تشتغل بفريق عدده أقل من عشرة أشخاص
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• تركز الن�ساء يف القطاعات غري الر�سمية، يف املناطق الريفية وقطاعات الكفاف، زيادة 	
على عدم توافر اآليات مالية،

• املدرة 	 امل�ساريع  اإدارة  على  املدين  املجتمع  قدرة  و�سعف  التنظيمية،  القدرات  حدود 
للدخل واالأعمال، وامل�ساركة املنخف�سة يف الهياكل االجتماعية واملهنية،

• قلة خطوط االئتمان وندرة املوؤ�ص�صات املالية للتمويل ال�صغري،	
• وال�سعف 	 والفقر  املوارد،  توزيع  وحت�سني  رفع  ويف  املدخرات  تعبئة  يف  �سعوبة 

االقت�سادي للمراأة يف تعبئة املوارد من اأجل تطوير حقيقي لالأن�سطة املقررة، واأخريا،
• ا�ستثمار حمدود يف االإنتاج الزراعي ويف التنويع ومنها �سعف اإ�رساك املراأة كفئة م�ستهدفة 	

لتعزيز االأمن الغذائي على م�ستوى االأ�رسة والتنمية ككل رغم دورها احلقيقي يف هذا 
العامل،  يف  العمل  �ساعات  ثلثي  يعادل  ما  الن�ساء  تعمل  اإذ  دوليا  به  واملعرتف  املجال 
وينتجن ن�سف الغذاء العاملي، وال يك�سنب اإال 10 % من اإيراد العامل وميلكن اأقل من 1 % 

من اأمالك العامل )284(. 

  II.  �أولويــــات و�إ�سالحـــــات

1.   �لفـــــــــــــر�س 

تناول املبحوثون/ات من اأ�سحاب امل�سلحة و�سناع القرار يف التقييم ال�رسيع بامل�ساركة مو�سوع 
تلك  وبالذات  املراأة  اجلن�سني ومتكني  امل�ساواة واالإن�ساف بني  لتحقيق  انتهازها  املمكن  الفر�ض 
املرتبطة مبا حتقق من مكا�سب وحت�سينات يف واقع املراأة اليوم بالبلدان العربية عامة والبلدان املعنية 
بالدرا�صة ب�صفة خا�صة، كنقاط قوة حت�صب للمجتمع يف االأردن ويف تون�ص ولبنان وفل�صطني على 

�سبيل املثال فقط، وتلك الفر�ض الداعمة لها، ومن اأهمها مت ذكر:

• اإنه الزم 	 االإرادة ال�سيا�سية الداعمة لق�سايا املراأة » يف دعم �سيا�سي للتغيري... يف قرار 
ندعم املراأة«)285(، املرونة الن�سبية للبيئة الت�رسيعية)286(، 

• القوانني »يف قراءة م�ستمرة للقوانني وتعديل، الأنه اإنت مع املمار�سة، فالقوانني هي م�ض 	
منزلة « واإن كانت عملية تعديل القوانني حتتاج لوقت اأطول وجهود اأكرب،

• اال�ستفادة من االنت�سار الكمي والنوعي الوا�سع للموؤ�س�سات احلكومية وغري احلكومية، 	
ومنظمات املجتمع املدين ذات امل�سداقية والثقة عند املواطنني يف املجتمعات املحلية.

• م�ستوى 	 على  �سواء  للمراأة،  االقت�سادي  التمكني  جمال  يف  النجاح  ق�س�ض  ا�ستثمار 
املوؤ�س�سات واأهمية حتفيز التناف�ض ال�سحي واالإبداع بينها، اأوعلى م�ستوى االأفراد واأثره 

يف تغيري الثقافة ال�سائدة،
• اال�ستثمار يف ق�س�ض جناح الن�ساء واإبراز مدى جدوى التعامل معهن، خا�سة يف جمال 	

خدمات التدريب والقرو�ض، حيث اأثبتت املراأة جديتها يف ذلك » املراأة عندها جدية 
بال�سداد، وجدية حتى باإن�ساء امل�رسوع اأكرث من الرجال... وكانوا يعطوا اأهمية حل�سور 

�لت�سريعات و�ل�سيا�سات و�لآليات �لوطنية �ملوؤثرة على �لتمكني �لقت�سادي للمر�أة
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الدورات التدريبية اأكرث من الرجال، هاي اأعطتنا موؤ�رس حتى نزيد ونركز على مو�سوع 
متكني املراأة، متكني ال�ستات يف جمالنا مع م�ساريع �سغرية ومتو�سطة ومتناهية ال�سغر«)287(؛ 
وهويعتقد اأن ال�سبب يف ذلك الأ�سباب عدة »اأول �سيء اأخالقيًا هي البداية، عند املراأة 
بيكون التزام، وبدها ت�سدد، ثاين اإ�سي، اإنه يف خوف من االإجراءات القانونية« موؤكداً 

بعد ذلك باأن» ن�سبة جناح املراأة اأعلى طبعًا من الرجل«
• ت�سنيف 	 عند  االجتماعية  امل�سوؤولية  معايري  باعتماد  ودولية،  وطنية  توجهات  وجود 

�سيا�سات  قيا�ض  ي�سمل  الذي  االجتماعي  لالأداء  وموؤ�رسات  وال�رسكات،  املوؤ�س�سات 
النوع االجتماعي وتطبيقها،

• نحوحتقيق 	 دافعة  قوة  ت�سكل  التي  الدولية،  واالتفاقيات  باملواثيق  البلدان  التزامات 
بنرتجمها  عم   « اأنه  حيث  من  اجلن�سني،  بني  وامل�ساواة  للمراأة  االإن�سان  حقوق 
اإدماج  على  حري�صني  بيكونوا  داميا  القانوين  العمل  وال�صيا�صات...فريق  بالت�رسيعات 
االتفاقيات الدولية، وخا�صة البنود املتفق عليها وما عليها اأي حتفظ، بيتم اإدماجها يف 
عملية حتديث الت�رسيعات ويتم التوعية بها، والتدريب عليها«)288(؛ باالإ�سافة اإلى حر�ض 
االأردن على اأن يحقق تقدم واإجنازات ت�سطر يف تقارير االأمم املتحدة الدورية، ويعك�ض 
التزاماته بها؛ » اإحنا بنعتمد اإنه مطلوب من االأردن تقارير دولية... بع�ض االتفاقيات 
اإنه ي�سري  باجتاه  تقارير دورية الزم تطلع، هاي تدفع وت�سغط  �سيداووغريها، يف  مثل 

تغيري يف املو�سوع« )289( 
• والنوع 	 املراأة  بق�سايا  اأوالدويل  الثنائي  التعاون  اإطار  يف  املانحة  املوؤ�س�سات  اهتمام 

االجتماعي، التي جتعل من اإدراجها يف الربامج وامل�ساريع �رسطًا للتمويل،
• التي 	 االأحكام  بع�ض  اأوكموؤجرة وحتى  كاأجرية  �سواء  الرجل  للمراأة مع  العمل  تكافوؤ 

اإلغاوؤها على غرار ما كانت تت�سمنه جملة االلتزامات  كانت حتّد من هذا التكافوؤ وقع 
والعقود من �رسوط ر�صا الزوج على �صغل زوجته واحل�صول على اإذن الزوج اإذا جتاوزت 
كفالة املراأة ثلث مالها اأوحتي فيما يخ�ض حرية تنقل املراأة )جواز ال�سفر، ال�سفر...(،

• توفري اأكرث ما ميكن من ال�صمانات القانونية للمحافظة على �صالمة املراأة ولي�صت حرمانا 	
لها من تكافوؤ فر�سها يف الت�سغيل مع الرجل)290(،

• بالت�سغيل 	 النهو�ض  اآليات  مبختلف  االنتفاع  خالل  من  الت�سغيل  يف  الفر�ض  تكافوؤ 
وخا�سة منها االآليات املتعلقة بالتاأهيل واالإدماج املهني زيادة على احلق يف امل�ساواة يف 

االأجر اأوتلك املت�سلة بتمويل امل�ساريع ال�سيما امل�ساريع املتو�سطة وال�سغرى،
• تعزيز الطاقة االقت�سادية للمراأة وال�سبكات التجارية املي�رّسة لرتويج اإنتاج املراأة خا�سة 	

احلرفيات حتت  الن�ساء  لفائدة  املعار�ض جمانية  تنظيم  مع  التقليدية  ال�سناعات  يف جمال 
�سعار »منتدى حرفيات )291(« ، البزار)292(،

• اال�سرتاتيجيات الوطنية اخلا�سة بتمكني املراأة �سواء كانت �ساملة اأومتخ�س�سة اأوقطاعية...	

�لأردن ولبنان وفل�سطني وتون�س

287 -  مساعد مدير/ مؤسسة حكومية/تدريب وإقراض
288 -  مستشارة/ مؤسسة حكومية
289 -  مسؤولة/ مؤسسة حكومية

290 -  االستثناءات من تشغيل المرأة مهما كان سنّها على غرار األعمال تحت األرض، في المناجم والمقاطع والعمل بالليل إال في صور محّددة
291 -  بداية من سنة 2006 أصبح هذا المعرض في تونسيتم بمعّدل 3 إلى 5 دورات باألقاليم الراجعة بالنظر إلى الوزارة المكلفة بشؤون المرأة. كما تّم 

 www.souk-artisanes.org.tn : إحداث موقع على االنترنات لتسويق منتوجات الحرفيات          
292 -  االردن
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2.  �لعقبـــــــــــات 

ف�سال عن عدد من مهارات التمكني الذاتي التي اكت�سبتها املراأة منها الثقة يف النف�ض وحرية اختيار 
جمرى حياتها اخلا�سة والعامة وامل�ساهمة يف �سنع القرار على م�ستوى االأ�رسة التي لوحظت يف 
كل البلدان املعنية بالدرا�سة اأم ال، ولوكانت متوا�سعة اأومتنوعة ح�سب ال�سياق والظروف، فال 
باإمكانها  املعنية والتي كان  البلدان  ننفي كليا وجود فر�ص وعوامل تراكمت يف  اأن  اأي�صا  ميكن 
القوانني  ذلك  مبا يف  عليها  وال�سيطرة  ملوارد  اإلى  املراأة وو�سولها  لتمكني  اأكرب  ُتكون حافزا  اأن 
وال�سيا�سات والربامج ذات البعد االجتماعي واالقت�سادي لتعزز دور املراأة على م�ستوى املجتمع 
حتي ولوف�سلت يف و�سع حد بدون رجعة للثغرات املتبقية اأوب�سبب �سعف التطبيق واملمار�سات 
املوؤ�س�ساتية والتي حدت والزالت حتد من التقدم امللفت يف بلوغ امل�ساواة فيما يتعلق بالتمكني 

االقت�سادي. ومن بني هذه الثغرات نذكر:

• املجال 	 يف  الفر�ض  ولتكافوؤ  اجلن�سني  بني  التمييز  لعدم  و�رسيح  وا�سح  ن�ض  انعدام 
االقت�سادي.

• ما 	 غرار  على  االقت�سادي  املجال  يف  املراأة  ل�سالح  االيجابي  التمييز  اإجراءات  غياب 
هومعمول به يف املجال ال�سيا�سي حيث اأن نظام احل�س�ض مكن من رفع معدل ح�سور 
العربية  البلدان  من  العديد  يف  البلدية  املجال�ض  يف  وكذلك  بغرفتيه  الربملان  يف  املراأة 

)املغرب، اجلزائر، االأردن، ليبيا، فل�سطني...(.
• ويف 	 التنموي  التخطيط  يف  االجتماعي  النوع  اإدماج  منهجية  تنفيذ  يف  الدولة  تعرث 

املوازنات وماأ�ص�صتها ل�صعف االإرادة ال�صيا�صية وانخراط ال�رسكاء املعنيني من وزارات 
وهيئات حكومية ولي�ض فقط املوؤ�س�سة التي تعنى ب�سوؤون املراأة،

• ارتفاع ن�سبة االمية عامة ولدى املراأة خا�سة الريفية منها وارتفاع ن�سبة االنقطاع املبكر 	
بالو�سط الريفي،

• قلة فر�ض التدريب والتكوين وبالذات يف الو�سط الريفي،	
• انح�سار التكوين املهني للفتيات يف املجاالت غري »م�سغلة«،	
• واأعباءها 	 املتعددة  اأدوارها  حتمل  يف  ودعمها  املراأة  لعمل  امل�ساحبة  االجراءات  �سحة 

كريا�ض االطفال،
• تر�سخ العقليات البالية وعدم توفر حمالت متوا�سلة الإجراء تغيري يف العقليات من �ساأنه 	

اأن يح�سن نظرة املجتمع اإلى الدور االقت�سادي للمراأة وين�رس فكرة تقا�سم االأدوار يف 
االأ�رسة واالعرتاف باالأدوار الثالثة للمراأة واأهمية التوازن يف حتمل االأعباء وامل�سوؤوليات 

داخل وخارج البيت.

كل هذه العراقيل حدت من التمكني االقت�سادي للمراأة ومن و�سولها اإلى املوارد وال�سيطرة عليها 
وبالتايل البد اأن تكون مرجعا بالن�سبة الأولويات اال�سالح. 

�لت�سريعات و�ل�سيا�سات و�لآليات �لوطنية �ملوؤثرة على �لتمكني �لقت�سادي للمر�أة
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3. �ملبـــــادئ و�ملو�قــــــــف

للتجزئة وهي  قابلة  االإن�سان كما هذه االأخرية غري  التمييز وامل�ساواة من مبادئ حقوق  اإن عدم 
اأي�صا مرتبطة ببع�صها البع�ص ولهذا ال ميكن التمتع باحلقوق االقت�صادية ومتكينها يف غياب احلقوق 
املدنية وال�سيا�سية واالجتماعية والعك�ض �سحيح. ومن هذا املنطلق، اإن حت�سني و�سع املراأة اأي�سا 
ي�سمح  االإن�سان و�سوف  مبادئ حقوق  العن�رسان جزء من  واإدماجها وهذان  يتطلب م�ساركتها 
احرتام هذه املبادئ. ويتجلى منطقيا باأن اإدماج املراأة يف الن�صاط االقت�صادي ويف عملية التنمية 
يعني متكينها باملعنى ال�سامل ومتتع بحقوقها االإن�سانية كاملة، يف احلياة العامة ويف احلياة اخلا�سة، 

نظرا الرتباطها ال�سيق بع�سها البع�ض وتعدد العوامل املوؤثرة، �سواء كانت فر�ض اأوعقبات.

نحوحتقيق  االإ�سالح  اأولويات  حول  واآرائهم  امل�ساركات/ين  ومواقف  نظر  وجهات  تعددت 
متكني اقت�سادي فاعل للمراأة، بح�سب خرباتهم العملية واحلياتية، ولكنها تتمحور يف معظمها 

حول النقاط التالية:

• املراأة، 	 واقع  يف  وتفعيلها  حولها،  الوعي  ن�رس  خالل  من  املراأة  مكا�سب  على  احلفاظ 
قانون  يف  للمراأة  املمنوحة  بالت�سهيالت  البدء  ذلك  يف  مبا  الت�رسيعات  تطبيق  ومتابعة 

العمل من احل�سانات وغريها.
• اإدماج اأكرث للن�ساء يف مواقع �سنع القرار ور�سم ال�سيا�سات، وو�سع الربامج الوطنية، 	

من خالل نظام الكوتا مثل بع�ض الدول املتقدمة بح�سب اإحدى امل�ساركات التي ترى 
اأن من االأولوية البدء باالأ�سهل واالأ�رسع يف التحقيق، » بدها قرارات حكومية و�سهلة، 
م�ض تغيري ثقافة وال تغيري قوانني... ب�ض اإنه اأحط ال�ستات يف مواقع �سناعة القرار...
و�سعهم ولوبالكوتا، الأنه دول متقدمة جلاأت للكوتا يف جمال�ض اإدارة ال�رسكات« )293(.

• النظرة ال�سمولية عند التعامل مع التمكني االقت�سادي، الذي يعني بذل اجلهود ب�سكل 	
مواز مع التمكني الذاتي وال�سحي والقانوين واالجتماعي وال�سيا�سي، ويعني مراعاة 
كافة �رسائح الن�ساء يف كافة فئاتهن، ويف الريف واملدينة والبادية، املراأة املزارعة، املراأة 
 « الأن  وغريها  اأ�رسة،  تراأ�ض  التي  املراأة  املتعلمة،  وغري  املتعلمة  املراأة  �رسكة،  �ساحبة 
التمكني االقت�سادي م�ض حمور حلاله منفرد، بيتاأثر بالتمكني ال�سيا�سي، بيتاأثر بالتمكني 

االجتماعي، بيتاأثر بالتعليم...« )294(.
• وتاأهيلها يف �سوء 	 الب�رسية  املوارد  واأهمية تخطيط  التعليمي،  النظام  بتجديد  االهتمام 

امل�ستجدات؛ وا�ستحداث تخ�س�سات يف التعليم العايل واملهني، اأقرب اإلى واقع التطبيق 
وامليدان يف �سوق العمل. وت�سجيع املبادرات الوطنية، التي ت�سهم يف تعزيز خمرجات 

التعليم، من خالل عقد دورات متقدمة الإعادة تدريب وتاأهيل متخ�س�ض.
• حت�سني بيئة العمل وت�رسيعاته وحت�سني اآليات التفتي�ض الفعال.	
• املراأة 	 اأدوار  وتراعي  الوظيفي،  باالأمان  تتميز  التي  العمل،  لفر�ض  م�ستمر  ا�ستحداث 

املتعددة.

�لأردن ولبنان وفل�سطني وتون�س

293 -   مستشارة/ مؤسسة حكومية
294 -  مستشارة/ مؤسسة حكومية
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• تكثيف اجلهود البحثية واالإعالمية واملوؤ�س�سية يف �سبيل تنقية الثقافة واملوروثات املجتمعية، 	
من املقوالت واملعتقدات واالجتاهات ال�سلبية املوؤثرة يف اإعاقة حتقيق العدالة واالإن�ساف بني 
اجلن�سني ومتكني املراأة، ومن املفاهيم املغلوطة امل�ستندة اإلى فهم خاطئ لل�رسيعة االإ�سالمية.

• علمية 	 اأ�س�ض  والتقييم، وعلى  املتابعة  متخ�س�سة يف عمليات  م�ستقلة  هيئة  ا�ستحداث 
ومعايري وموؤ�رسات مدرو�سة، وذلك من اأجل:

• متابعة عمل املوؤ�س�سات التنموية املعنية بتمكني املراأة، وتقييم م�سارها واإجنازاتها، وخلق 	
املراأة  الوطنية حول متكني  االأهداف  والتقدم، نحوحتقيق  لالإبداع  جوتناف�سي �سحي 

اقت�ساديًا واجتماعيًا و�سيا�سيًارَ. 
• قيا�ض تاأثري الربامج وامل�ساريع واالإقرا�ض يف حتقيق املرجومنها، ومدى فاعليتها يف تغيري 	

و�سع املراأة امل�ستهدفة اإلى االأف�سل.
• امل�ساعدة يف تركيز اجلهود نحومزيد من التخ�س�ض يف تق�سيم العمل املوؤ�س�سي.	
• االإقرا�صي وتن�صيقه، 	 الن�صاط  االإقرا�ص، ومراقبة  لتنظيم قطاع  تخ�صي�ص هيئة م�صتقلة 

وكذلك املتابعة والتقييم الدوري العلمي له.
• ا�سطالع االإعالم بدوره يف ن�رس ق�س�ض جناح ال�سيدات يف كافة املواقع » اإبراز ال�سيدات 	

باأ�رسهن،  االرتقاء  جمال  يف  االقت�سادي،  التمكني  جمال  يف  اإجنازات  حققن  اللواتي 
واالرتقاء يف مهنتهن ك�سيدات اأعمال، ن�سلط ال�سوء عليهن)295(«. 

• تعزيز التعاون الن�سائي عرب ت�سبيك مهني اأي »... )ن�ساء لدعم الن�ساء(، ن�ساء يدعموا 	
تدعم  وهكذا  بع�ض،  يدعموا  املزارعات  بع�ض،  يدعموا  االأعمال  �سيدات  بع�ض، 

�ساحبات املهنة مهنتهن )296(«.
• البعيدة عن 	 ا�ستثمار القطاع اخلا�ض يف املحافظات واملناطق  التوجه نحوتعزيز فر�ض 

العا�سمة عمان، بعد ح�سول االإ�سباع يف �سعة التوظيف يف القطاع احلكومي.
• توفري قاعدة اح�ساءات ومعلومات عن القطاع غري املنظم، واآليات احت�ساب قيمته يف 	

االقت�ساد الوطني.
• توجيه اجلهود املوؤ�س�سية، توعوية وتدريبية، اإلى جعل الرجل �رسيكًا اأ�سا�سيًا يف التعامل مع 	

ق�سايا املراأة واالأ�رسة وحل م�سكالتهما، والعمل على متكني الرجل يف �سبيل تنمية اأ�رسته.

�لتو�سيات و�لتدخالت �ل�سرت�تيجية لل�سروع يف �لإ�سالحات و�لآفاق للمتابعة و�لتن�سيق  .III

ميكن تلخي�ص الو�صع الراهن للمراأة يف املنطقة العربية اأّيًا كان و�صعها التعليمي اأواملهني، ال�صيا�صي 
اأواالقت�سادي، االجتماعي اأواالأ�رسي، الثقايف اأوالديني، باأنها تقع حتت تاأثري التقاليد واالأعراف 
التي ت�سع الرجل يف املرتبة االأولى كمعيل و�سند العائلة بينما تاأتي املراأة يف الدرجة الثانية على 
�سد  التمييز  اأوجوه  وتتمركز  الرجل  و�سلطة  وحماية  اإعالة  اإلى  وبحاجة  قادرة  غري  اأنها  اأ�سا�ض 
املراأة يف بع�ض القوانني مثل قانون العمل واأنظمة ال�سمان االجتماعي التي تكر�ض توزيع االأدوار 
واأحكام  االأمومة،  باإجازة  متعلقة  واأحكام  االجتماعي،  النوع  اأ�سا�ض  على  والرجل  املراأة  بني 
من  املراأة  بحماية  متعلقة  واأحكام  وتوقيتها،  ومكانه  العمل  نوع  اختيار  املراأة يف  بحرية  متعلقة 
التحر�ض اجلن�سي، واأحكام متعلقة بالتعوي�ض العائلي وبنظام التقاعد وال�رسف، واأحكام متعلقة 

�لت�سريعات و�ل�سيا�سات و�لآليات �لوطنية �ملوؤثرة على �لتمكني �لقت�سادي للمر�أة
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بنظام الطبابة واال�ست�سفاء، واالأحكام متعلقة بفئتني م�ستثنيتني من هذين القانونني، وهما اخلدم 
اإلى  وما  فقط(  املثال  �سبيل  وفل�سطني على  )لبنان  الزراعي  القطاع  العاملة يف  واملراأة  املنازل  يف 
ذلك... ومن هنا، مييز قانون العمل والتعوي�صات وال�صمانات االجتماعية بني الفئات االجتماعية 
واملجموعات اجلغرافية واالقت�سادية مما يوؤثر �سلبا على الن�ساء االأكرث عر�سة للفقر وقلة التمكني 
كما هواحلال بالن�سبة للمراأة يف القطاع الزراعي ويف الريف. ولقد �سمح الت�سخي�ض والتحليل 
اأي�سا باإبراز ال�سعوبات والعقبات التي تقف اأمام املراأة ويف بع�ض االأحيان والتي لها القدرة على 

اإلغاء كل املكا�سب الوطنية وااللتزامات الدولية. 

وزيادة على ما �صلف، ميكن حتديد اأقوى اأوجوه التمييز �صد املراأة يف قوانني االأحوال ال�صخ�صية)297( 
تواجدهن  اأنف�سهن ح�سب  الن�ساء  بني  وفيما  عامة  ب�سفة  واملراأة  الرجل  بني  التمييز  تكر�ض  التي 
واملنطقة  الطبقة  نف�ض  يف  اأي�سا  ولكن  اأوالع�سائري...  اأوالطائفي  اأوالديني  اأواجلغرايف  الطبقي 
اإلى  مبرجع  والع�سائر  والطوائف  واملناطق،  الطبقات،  بني  وفيما  والع�سرية  والطائفة  اجلغرافية 

الفوارق التعليمية واالجتماعية واالقت�سادية...

ويف بع�ص البلدان، يتج�صد التمييز احلا�صل يف الالم�صاواة يف الن�ص ويف �رسوط التطبيق واإثبات 
اجلرم ويف العقوبة بني الرجل واملراأة ويف احل�سول على املوارد والتمتع بها والتحكم فيها مبا يف 
ذلك القدرة على اتخاذ القرار اأوامل�ساركة فيه داخل وخارج االأ�رسة اإال اأنه ورغم كل التناق�سات 
والعقبات القانونية واالجتماعية والثقافية والتمركز يف بع�ض احلقول اأوالطوائف اأوالع�سائر، لقد 
جهود  ت�سافر  نتيجة  القانونية  حقوقهن  من  البع�ض  على  احل�سول  املنطقة  يف  الن�ساء  ا�ستطاعت 
اجلمعيات واملنظمات العاملة يف جمال حقوق املراأة االإن�سانية والقانونية اإال اأنه زيادة على اأوجه 
التمييز �سد املراأة يف بع�ض القوانني والبع�ض من بنودها التي مت ذكرها، ال توجد �سيا�سات وا�سحة 
ذلك  يف  مبا  املراأة  لتمكني  الوطنية  لال�سرتاتيجيات  بالن�سبة  هواحلال  كما  وجدت  واإن  املالمح 
تخ�سي�ض البع�ض منها للمراأة الريفية فالدول ال تبذل اجلهود ال�رسورية من اأجل متويلها وتنفيذها 
للمبادرات  الدعم  ينعدم  كما  االقت�سادي  املراأة  بتمكني  اخلا�سة  تلك  وبالذات  نتائجها  وحتقيق 
اإذا وجد،  الن�ض  واملراأة �رسعية يف  الرجل  بني  والالم�ساواة  التمييز  اأ�سكال  قد جتعل  التي  القليلة 
زيادة على �سعف التطبيق للن�سو�ض امل�ساوية اأوعدمه وهذا رغم وجود موؤ�س�سات تعنى بق�سايا 
املراأة وحقوقها ومتكينها مبا يف ذلك االقت�سادي اإذ اأنها حتتاج هي نف�سها اأي االآليات/املوؤ�س�سات 
اإلى متكني و�صالحيات اأو�صح، زد على ذلك ال�صغط االجتماعي-ال�صيا�صي )احلزبي، الطائفي، 
الع�سائري...( ونزاع بني م�سالح الرجال يف ال�سلطة داخل االأ�رسة واملجتمع وموؤ�س�سات الدولة 

مع �رسورة متكني املراأة من حقوقها االإن�سانية ب�سفة مت�ساوية مع الرجل.

اإن املجاالت التي تواجه فيها امل�ساواة اعرتا�سات �سيا�سية واجتماعية هي التي ترتجم اإلى جميع 
اأ�صكال التمييز التي ميكن اأن جندها يف القوانني ويف ال�صيا�صات واملمار�صات والتي يكون متحفظا 
ب�ساأنها من جانب الدولة ومن ثم تكون حتديات اإبطال التمييز واإحقاق امل�ساواة فيها اأكرث تعقيداً 
وتتطلب ا�سرتاتيجية متعددة االأوجه ترمي اإلى رفع التحفظات اأمام االتفاقيات الدولية، وحتديث 
الت�رسيع واإحداث تطور يف البنى الذهنية ال�سائدة يف موؤ�س�سات الدولة واملجتمع: هذا هوالو�سع 
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االأحوال  بق�سايا  يتعلق  فيما  وبالذات  العربية  للمراأة  االإن�سان  حقوق  مو�سوع  اإلى  بالن�سبة 
ال�سخ�سية. والثقافة الذكورية ال�سائدة، ال�سيما على م�ستويي الت�سغيل واالأجور، وقوانني العمل 
عّدة  من  للمراأة  االقت�سادي  الو�سع  على  فعليًا  توؤثر  والزالت  اأثرت  التمييزية،  االأ�رسة  وقوانني 
جهات حيث اأّدت اإلى انحياز ال�سابات اإلى االأعمال احلّرة، اأواإن�ساء موؤ�س�ساتهن ال�سغرية احلجم 
 .)298( الن�ساء والرجال  اأقل متييزاً بني  اأواختيارهن العمل يف موؤ�س�سات دولية التي غالبًا ما تكون 

عندما يكون لهن احلظ والفر�صة وهذا لي�ص و�صع االأغلبية منهن.

ترتكز هذه التو�سيات على م�سدرين: تلك التي مت ا�ستنتاجها من املراجعة املكتبية وتلك الناجتة 
على  العمل  �رسورة  على  فيه  وامل�ساركات  امل�ساركون  اأكد  والتي  بامل�ساركة  ال�رسيع  التقييم  عن 
اإبرازها وو�سع اآليات ملتابعة تنفيذها. بينت خمرجات املراجعة املكتبية والبحث ال�رسيع بامل�ساركة 
واال�ستنتاجات االأخرية اأن املراأة لي�ست �سيدة م�سريها ال يف احلياة االجتماعية وال االقت�سادية وال 
ال�صيا�صية وال ميكن اأن تكون �رسيكة فاعلة يف عملية التنمية اإذا ما بقي موقعها داخل االأ�رسة �صعيفا 

ومرتب�سا حتت تقاليد واأعراف خمتلفة وال�سوؤال املطروح هو»من اأين نبداأ«؟ 

الوطنية  الهيئة  رئي�صة  االأولى،  لبنان  �صيدة  طرحته  الذي  بذلك  الهام  ال�صوؤال  هذا  على  الرد  وميكن 
القوانني الحقا  فتاأتي  الذهنيات،  تغيري  اأوال على  العمل  يرتكز  اأن  اللبنانية »هل يجب  املراأة  ل�سوؤون 
�ض هذا التغيري والتطور، اأم بالعك�ض، البد، اأوال، من العمل على تعديل القوانني التمييزية �سد  لتكِرّ
هذا  تغيري  احلقيقة، ال ميكن  )299(«. يف  اجلديد؟  الواقع  مع  متا�سيا  الوقت  مع  الذهنيات  فتتغري  املراأة، 
الو�سع اإال عن طريق عدد من االإجراءات واملبادرات هدفها تو�سيح االإرادة ال�سيا�سية وتقويتها من 
اأجل تغيري الذهنيات واملمار�صات وتعديل القوانني التمييزية التي ميكن تنظيمها على النحوالتايل بدون 
اأن يكون ذلك ترتيبيا الأهمية كل خطوة واإجراء. لقد كانت النتائج ثرية وهذا يوؤكد اأن ق�سية التمكني 
االقت�صادي للمراأة لي�ص بب�صيط واأنه ال يكفي باحل�صول على وظيفة وال احلظ بقر�ص لفتح م�رسوع 
مهما كان حجمه. و�ستغطي التو�سيات عدد من املجاالت التي مت تغطيتها يف الت�سخي�ض ويف التحليل 
لي�ست بجديدة و�سوف  املقرتحة  التغيريات  اأن  باال�ستنتاجات كما  وب�سفة خمت�رسة يف اجلزء اخلا�ض 
بني  امل�ساواة  حتقيق  باأن  اأخرى  مرة  التاأكيد  ويتم  اأي�سا.  هنا  التكرار  �سح  اإذا  التغيري  اإلى حد  تتكرر 

اجلن�سني ومتكني املراأة يتطلبان جهود لي�ض بب�سيطة ويف عدد من املجاالت وعلى جميع امل�ستويات.

1.  �لبيئـــة �ملو�تيــــة لتمكيــــن �ملــــر�أة و�مل�ســـــاو�ة بيــــن �جلن�سيــــن

1.1.  فيما يتعلق بالإطار القانوين وحقوق املراأة الإن�صانية يف احلياة اخلا�صة والعامة

يف الذكرى 30 )2009-1979( العتماد اجلمعية العامة لالأمم املتحدة التفاقية الق�ساء على جميع 
)300( نداء  االإقليمي لل«امل�صاواة دون حتفظ«  التحالف  اأطلق  املراأة )�صيداو(،  التمييز �صد  اأ�صكال 

الى روؤ�ساء الدول العربية من اأجل تعزيز امل�ساواة واملواطنة للمراأة العربية وعلى وجه اخل�سو�ض:

�لت�سريعات و�ل�سيا�سات و�لآليات �لوطنية �ملوؤثرة على �لتمكني �لقت�سادي للمر�أة

298 - دراسة للباحثة نهى بيومي تحت عنوان »تجربة النجاح المهني والمالي لدى الشابات اللبنانيات«)السفير 11 تشرين الثاني2011(
299 - وفاء سليمان في توقيع تعاون بين »الهيئة الوطنية« ونقابة المحامين: لتفعيل مسيرة المرأة ودعمها في الحياة الوطنية، 02-11-2011

300 - تكون االئتالف من أجل »المساواة دون تحفظ« في ختام المؤتمر اإلقليمي األول حول سحب التحفظات على سيداووالتصديق على البروتوكول 
          االختياري الملحق بها، الذي عقد في الرباط، المغرب في حزيران 2006، من منظمات حقوق المرأة واختصاصي منظمات حقوق اإلنسان في العالم 
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• كل 	 ت�سكل  التي  التمييزية  القوانني  واإ�سالح  االتفاقية،  على  التحفظات  جميع  رفع 
العقبات التي حتول دون اإعمال حقوق املراأة كمواطنة.

• اإدماج مبادئ امل�ساواة وعدم التمييز على اأ�سا�ض اجلن�ض والنوع االجتماعي يف القوانني 	
والد�ساتري وخطط العمل و�سمان تنفيذها.

• دعم جهود املنظمات غري احلكومية لزيادة الوعي وامل�ساهمة يف تنفيذ االتفاقية من اأجل 	
اإزالة جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة وتعزيز امل�ساواة املو�سوعية.

• ت�سجيع الدول العربية التي مل تفعل ذلك بعد على الت�سديق على اتفاقية �سيداو)ال�سودان وال�سومال(،	
• الت�سديق على الربوتوكول االختياري، يف حني مواءمة الت�رسيعات الوطنية مع اأحكام االتفاقية،	
• املتدخلة 	 اجلهات  مع  بالتعاون  وذلك  التقليدية  واملمار�سات  العرفية  القوانني  مراجعة 

املعنية، مثل ال�سلطات التقليدية والدينية، واجلماعات الن�سائية...ف�سال عن الت�رسيعات 
الوطنية ل�سمان تالوؤمها تدريجيا وان�سجامها مع املعاهدات االقليمية والدولية و�سمان 

تنفيذها واإنفاذها.

2.1. فيمــــا يتعلـــق باحلقــــوق القت�صـــــاديــــة 

1.2.1  احلــــــق يف العمــــل

من بني احللول التي ميكن اقرتاحها:

← التن�سي�ض �رساحة �سمن االأحكام العامة لقانون العمل على مبداأ امل�ساواة بني اجلن�سني 
يف  واملعاملة  االأجور   ( العالقة  ذات  املجاالت  جميع  يف  امل�ساواة  مبداأ  وعلى  العمل  يف 

تقييم نوعية العمل، العمل ذوالقيمة املت�ساوية...(،
← و�سع اأحكام �سمن قانون العمل تدابري »التمييز االإيجابي« ل�سالح املراأة ترمي اإلى اإزالة 

العوائق لت�سغيل الن�ساء،
← تعزيز احلماية القانونية للن�ساء العمالت يف املنازل ) املواطنات اأواالأجنبيات( واالإ�سارة 

بو�سوح اإلى حماية الن�ساء من التحر�ض اجلن�سي وامل�سايقة يف اأماكن العمل.
املراأة  �سّد  التمييز  اأ�سا�ض  على  متار�ض  التي  لالنتهاكات  بالن�سبة  م�ساءلة  نظام  و�سع   ←
التحر�ض  ذلك  يف  مبا  الق�ساة  بتنفيذها  يتعهد  النظام  لهذا  امل�ساحبة  االإجراءات  وحتديد 

اجلن�سي يف القطاع العام واخلا�ض.

2.2.1.امل�صاركــــة القت�صــــادية وحقـــــوق امللكيـــــــة

بناء على الدور الذي ت�سطلع به الن�ساء يف املجال االقت�سادي ونظرا ملا ورد يف ال�رسيعة االإ�سالمية 
من حقوق ل�سالح الن�ساء يف جمال امللكية، البد من و�سع االآليات حلماية حقوق امللكية ال�رسعية 
 15 املادة  2 من  للفقرة  اأواأر�سي( طبقا  والقانونية مبا يف ذلك حقها يف االإرث )نقدي، عقاري 
وعلى املادة 16 من اتفاقية الق�صاء على جميع اأ�صكال التمييز �صّد املراأة ورفع التحفظ من طرف 

دولة عربية واحدة )االإمارات(.
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3.2.1. احلـــــق فــــي اإجـــازة الو�صع والأمــــومــــة 

قوانينها  تراجع  اأن  املفرو�ض  من  الدولية  العمل  منظمة  يف  اأطراف  دول  العربية  الدول  باعتبار 
اأوتعدل املواد اخلا�سة بالعمل وبتنظيم عالقات العمل ذات العالقة وخا�سة فيما تت�سمنه من:

← حماية للمراأة العاملة خالل مدة حملها واإجازة الو�سع، 
← اجلور واالإعانات املرتبطة باإجازة الو�سع، 

← مدة اإجازة الو�سع، 
و�صع  اإجازة  على  احل�صول  يف  احلق  لفتح  الالزمة  باالأقدمية  املتعلقة  ال�رسوط  ← مراجعة 

)م�رس، االإمارات( 

 2000 لعام   183 4 و6 و9 من االتفاقية رقم  املواد  الواردة �سمن  الدولية  للمعايري  حتى ت�ستجيب 
اأ�سكال التمييز  واملتعلقة بحماية االأمومة و�سمن املادة 11 فقرة 2 من اتفاقية الق�ساء على جميع 

�سد املراأة وهذا يعني اأن املطلوب من البلدان:

← اال�ستجابة لالتفاقيات التي �سادقت عليها واملطلوب توطينها و،
← امل�سادقة على االتفاقيات التي مل ت�سادق عليها بعد لكي ت�ستطيع ذلك كحافز للتغيري 
لعام   171 االأمومة واالتفاقية رقم  2000 واملتعلقة بحماية  لعام   183 االتفاقية رقم  وبالذات 
1990 واملتعلقة بالعمل بالليل باعتبار اأنهما تت�سمنان اأحكاما حتمي حقوق الن�ساء مع االأخذ 

بعني االعتبار اأدوارهن يف اإطار االأ�رسة ويف اإطار العمل. 

4.2.1.العمـــــــل بالليــــــــــــل 

والتدرج  والرتقية  كاالأجور  بها  املرتبطة  واحلقوق  ومدتها  االأمومة  اإجازة  يف  احلق   ←
على  امل�سادقة  يتطلب  احلوامل  وغري  للحوامل  بالن�سبة  الليلي  العمل  يف  وحق  الوظيفي 
االتفاقيات الدولية اأوتطبيقها بتعديل القوانني الوطنية وو�سع االإجراءات املالئمة لتفعيلها 

وبالذات: 

• 	 1990 لعام   171 رقم  االتفاقية  من  )اأ(   1 املادة  وبالذات   1990 لعام   171 رقم  االتفاقية 
املتعلقة بالعمل بالليل واملادة 7 فقرة 3 فيما يخ�ض �رسورة تغطية حق العاملة خالل مدة 

اإجازة الو�سع باحلق يف الرتقية والتدرج الوظيفي طبق ما تقت�سيه، 
• اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة يف املادة 11 لفقرة )و( »لتحظري« 	

من  تع�ّسفي  ب�سكل  يحّد  مما  الن�ساء  على  املحظورة  لالأعمال  قائمة  حتدد  مادة  وجود 
اأية اإ�سارة وا�سحة اإلى املعايري الدولية يف  االإمكانيات املتاحة ومن خياراتهن من دون 

املجال والقوانني الدولية املتعلقة بحماية املراأة. 
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2.  �ل�سيـــا�ســــات و�خلطـط �لتنمــويـــة �لعـــــامــــة و�لقطــاعيـــــة

1.2.  التخطيــط علــى اأ�صــا�س النـــوع الجتمـــاعي واحلقـــــوق

← ال�رسوع يف التخطيط لتنفيذ االتفاقية على امل�ستوى الوطني بناء على املالحظات اخلتامية 
واال�سرتاتيجيات  االآليات  و�سع  اأجل  من  القدرات  �سيداووبناء  جلنة  طرف  من  املقدمة 

وتوفري ودعم امل�ستويات املختلفة من اأجل تن�سيق اجلهود الوطنية.
← الت�سديق على االتفاقية والربوتوكول االختياري االتفاقية، باعتبارها م�ساألة ذات اأولوية 

ملحة بالن�سبة للحكومات التي مل تفعل ذلك بعد،)20 دولة(،
← تبني ق�سايا املراأة احل�سا�سة والتي توؤثر على املراأة مثلما حددتها اتفاقية �سيداووالربوتوكول 
االختياري وت�سليط ال�سوء عليها واإدماجها يف اخلطط وال�سيا�سات من ي�سلط ال�سوء عليها 

يف و�سيداوواخلم�سني، وال�سكوك االإقليمية االأخرى؛
← اإدماج منهجي القائمني على النوع االجتماعي وحقوق االإن�سان يف جميع التدخالت 
االإن�سانية  بحقوقهن  املطالبة  على  الن�ساء  قدرة  لتاأكيد  والفتيات  الن�ساء  على  توؤثر  التي 

كذوات حقوق،
← دمج حقوق االإن�سان والرتبية وثقافة امل�ساواة يف املناهج الدرا�سية على م�ستوى التعليم 
اأعلى  اإدماجها ب�سكل كامل يف اال�ستقراء والتوجهات على م�ستويات  االأ�سا�سي و�سمان 

من التعليم،
الوطنية  التنمية  ا�سرتاتيجيات  جلميع  االجتماعي  اأبعاد  وتقييم  ومتابعة  وتدقيق  توثيق   ←

وموازناتها ب�سفة منتظمة،
← الدعوة اإلى تقدير وتقييم العمل غري ال�سوقي للمراأة من خالل خلق ح�سابات وميزانيات 

الوطنية ح�سا�سة للنوع االجتماعي،
← حتقيق زيادة م�ستهدفة يف تخ�سي�ض املوارد املالية، من خالل �سن الت�رسيعات املالئمة، 
وهذا، بدوره، �سوف يوؤدي اإلى مناخ موات )مبا يف ذلك احلكم الر�سيد، ومنع ال�رساعات 
وبناء ال�سالم(، التي من خاللها �سوف يتم حتقيق اأهداف ونتائج ال�سكوك الدولية املتعلقة 
عن  ف�صال  وميكن  والتنمية  وللمراأة  لل�صكان  الدويل  املوؤمتر  عن  ف�صال  االإن�صان،  بحقوق 

االأهداف االإمنائية لالألفية.

2.2. املــــــراأة والفقـــــر: حتـــــدي الألفيــــــــة

اإن الفقر هوم�ساألة نوع اجتماعي)301( وهذا الأن االختالفات يف الظروف املختلفة بني الرجل واملراأة 
ت�سبب اختالفات يف الطريقة التي يوؤثر بها الفقر على كل واحد منهما. وبناء على هذا، ف�سلت 
النوع االجتماعي)302( وهكذا،  الفقر باعتبارها ق�سية  التكيف الهيكلي يف معاجلة م�سكلة  برامج 

فاإن تنفيذ برامج التكيف الهيكلي ت�سببت يف العديد من امل�ساكل التي متت مناق�ستها فيما بعد.

�لأردن ولبنان وفل�سطني وتون�س

301 -    Commission on the Social Determinants of Health )2008(. Closing the gap in a generation: health equity through action on 
the social determinants of health. Final Report of the Commission on Social Determinants of Health. Geneva, World Health 
Organization. Relevant section p. 145. Retrieved from 

             http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241563703_eng.pdf
302 -    Anderson, J. )2008(. Gender, ’race’, poverty, health and discourses of health reform in the context of globalization: 
            a postcolonial feminist perspective in policy research. Nursing Inquiry, 7)4(, 220-229.
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اأتى مع اعتماد برامج التكيف الهيكلي ان�سحاب الدولة من االنفاق االجتماعي. واأتى انخفا�ض 
التمويل التعليم وال�سحة والرعاية االجتماعية، والبنى التحتية املحلية، باأعباء وثقل على ال�سكان 
مع م�سوؤوليات متزايدة لتوفري قراهم ومدنهم باخلدمات ال�رسورية ويف بع�ض االأحيان احليوية.  
عادة، تعترب اخلدمات ال�سحية املحلية، والرعاية االجتماعية، والبنية التحتية ،خا�سة املياه وال�رسف 
ال�سحي على اأنها »عمل املراأة«، وتقع مبا�رسة على عاتقها. ولقد اأثر �سحب الدعم احلكومي تاأثريا 
مبا�رسا على حجم العمل الذي من املتوقع اأن تقوم به املراأة، مما اأدى اإلى خف�ض م�ستوى ال�سحة 

والرفاه للن�ساء، بل وجميع اأفراد العائلة )303(. 

وباالإ�سافة اإلى ذلك، لقد اأدى فتح االأ�سواق اإلى ارتفاع عدد الوظائف يف املدن مما اأدى بالرجال يف 
املناطق الريفية للذهاب الى هذه الوظائف، وترك الن�ساء واالأطفال وراء، مع ازدياد م�سوؤوليتهن عن 

زوجات واأمهات مبفردهن يف تدبري �سوؤون االأ�رسة. وانطالقا من هذا ومما �سبق، يو�سى مبا يلي: 

← رفع م�ستوى الوعي وح�ض جميع اأ�سحاب امل�سلحة باأهمية حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني 
من  احلد  وبالذات  لالألفية،  االإمنائية  االأهداف  نحوحتقيق  القيادة  جمال  يف  الن�ساء  وخا�سة 

الفقر، ل�سمان التنمية امل�ستدامة،
التخطيط  عملية  يف  امل�ساهمة  على  قادرات  ليكن  القيادية  املنا�سب  يف  الن�ساء  اإ�رساك   ←
ال�سيا�سات  وتقييم  ور�سد  وتنفيذ  تدخالت  اأطر  اإن�ساء  اإلى  الت�سخي�ض  مرحلة  من 

واال�سرتاتيجيات يف �سياق احلد من الفقر، وتعزيز حماية البيئة ومكافحة الت�سحر؛
تاأثريها على احلد  ← تقييم ال�سيا�سات املراعية للنوع ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات لتحديد 

من تاأنيث الفقر،
← و�سع نهج اأكرث �سموال يتجاوز املخططات املالية اجلزئية

← ا�ستثمار يف برامج تتكيف مع الو�سع الناجت عن �سيا�سات التكيف الهيكلي بدعم الن�ساء 
تناف�سي  اإطار  املحلي يف  امل�ستوى  واإدارة م�ساريع خدماتية على  الريفيات خللق  وبالذات 

ي�سجع االبتكار واالإنتاج. 

3.2.   م�صــــــاركــة املــــــراأة القت�صــــــــاديــــــة والت�صغيـــــــــل

خالل  من  الوطنية  التنمية  تخطيط  عند  الن�ساء  من  واأفقرهم  الفقراء  ل�سالح  اال�ستثمار   ←
من  الن�ساء  �سيما  وال  وقدراتهم،  كامن  االعرتاف  على  بناء  ي�سمح  مبتكرة،  واآليات  نهج 

الفئات املحرومة والنظر لهن كموارد ولي�ض كحواجز التي تعوق النمواالقت�سادي،
تاأمني توزيع عادل للعمل املاأجور، وحقوق امل�ساواة يف املرياث يف بع�ض  ← العمل على 
االإنتاجية  واملوارد  واملمتلكات،  االأرا�سي  على  واحل�سول  الغذائي  واالأمن  البلدان، 

االأخرى، ف�سال عن تقدمي الدعم الكايف لالأعمال احلرة للن�ساء،
← بناء قدرات املراأة على حت�سني قدراتها للح�سول على فر�ض العمل، والتمكن مهارات اإدارة 
االأعمال ومهارات التمكني الذاتي )التفاو�ض، اتخاذ القرار، القيادة، القوانني واحلقوق...(، 

واآليات احلماية وغريها من كفاءات لرفع م�ص توى م�صاركتها يف الن�صاط االقت�صادية،
← ت�صجيع الن�صاء على االنخراط يف الغرف التجارية والنقابات والتعاونيات... 
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وما ميكن قوله يف اخلال�صة هواأن الن�صاء لهن القدرة على تاأكيد وتوطيد وظيفة املجتمع. لهن القدرة 
على اإدارة اأعمال و�رشكات، كبرية و�صغرية، يوفرن العمل الزراعي الذي يحافظ على الأ�رش وي�صمن 

ا�صتمراريتها.

واملنطقة  اأقوى.  عامة  وموؤ�ص�صات  بناء �رشكات  على  ت�صاعد  املراأة  م�صاركة  اأن  البحوث  بينت  ولقد 
يخ�س  فيما  اأف�صل  قرارات  تاأخذ  اأن  من  للتاأكد  ال�صيا�صية  احلياة  يف  الن�صاء  من  مزيد  الى  بحاجة 
ال�صيا�صات لكي ت�صتطيع الدول العربية بناء جمتمعات م�صتقرة و�صفافة. اإنها هذه هي التجربة، ف�صال 
عن جتربة عي�س حياة كامراأة، عر�صة للم�صايقات والتحر�س والعنف وعدم امل�صاواة يف املعاملة، هي 

التي يجب اأن تكون جزءا من بناء اأكرث اأمنا، وجمتمعات اأكرث ا�صتقرارا.

�لأردن ولبنان وفل�سطني وتون�س
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�ملالحـــــــــــــــق

 �لدول �لعربية و�تفاقية �سيد�و: �مل�سادقة و�لتحفظات

�لتحفظات �مل�سادقة �لإم�ساء �لدول
	•املادة 2: تعلن حكومة جمهورية اجلزائر الدميقراطية ال�صعبية على ا�صتعداد 

لتطبيق اأحكام هذه املادة ب�رسط عدم تعار�صها مع اأحكام قانون االأ�رسة اجلزائري.
	•الفقرة 4 من املادة 15 

	•املادة 16
	•الفقرة 1 من املادة 29

22 ماي

1996 
اجلزائر

يف حالة تناق�ض اأي حكم يف االتفاقية مع اأحكام ال�رسيعة االإ�سالمية، لي�ست اململكة 
العربية ال�سعودية ملزمة بالتقيد باالأحكام املتناق�سة يف االتفاقية.

	•الفقرة 2 من املادة 9 
	•الفقرة 1 من املادة 29

7 �سبتمرب 
2000

7 �سبتمرب 
2000

اململكة 
العربية 

ال�سعودية

	•املادة 2 ل�سمان تنفيذها يف حدود اأحكام ال�رسيعة االإ�سالمية
	•الفقرة 2 من املادة 9

	•الفقرة 4 من املادة 15
	•املادة 16 ، من حيث عدم توافقها مع اأحكام ال�رسيعة االإ�سالمية؛

	•الفقرة 1 من املادة 29

18 جوان 
2002 البحرين

31 اأكتوبر 
 1994 جزر القمر

2 دي�سمرب 
 1998 جيبوتي

اإن جمهورية م�رس العربية على ا�ستعداد لتنفيذ ما جاء يف فقرات هذه   :2 	•املادة 
املادة ب�رسط اأال يتعار�ص ذلك مع ال�رسيعة االإ�صالمية.

	•املادة 16
	•املادة 29

18 �سبتمرب 
1981

 16
يوليو1980 م�رس

	•الفقرة الفرعية )و( من املادة 2
	•املادة 9 

	•الفقرة 2 من املادة 15
	•املادة 16

	•الفقرة 1 من املادة 29 

6 اأكتوبر
2004 

االمارات 
العربية 
املتحدة

	•الفقرتني الفرعيتني )و( و)ز( من املادة 2
	•الفقرتني 1 و2 من املادة 9، واملادة 16 

	•الفقرة 1 من املادة 29 
13 اأوت
العراق 1986

يتم تطبيق املادة 2 من االتفاقية مع مراعاة االأحكام القطعية لل�رسيعة االإ�سالمية
املتعلقة بتحديد اأن�سبة الورثة يف تركة ال�سخ�ض املتوفى اأنثى كان اأم ذكرا.

يتم تطبيق الفقرتني الفرعيتني )ج( و)د( من الفقرة1 من املادة 16 من االتفاقية
دون امل�سا�ض باأية حقوق تكفلها ال�رسيعة االإ�سالمية للمراأة.

16 ماي
ليبيا 1989

	•الفقرة 2 من املادة 9 
	•الفقرة الفرعية 1)ج( من املادة 16 

	•الفقرتان الفرعيتان 1 )د( و)ز( من املادة 16
1 جويلية 

1992
3 دي�سمرب 

1980 االأردن

	•الفقرة 2 من املادة 9 
	•الفقرة 1 )و( من املادة 16 

	•الفقرة 1 من املادة 29 
2 �سبتمرب 

1994 الكويت

	•الفقرة 2 من املادة 9 
	•الفقرة 1 )ج( و)د( و)و( و)ز( من املادة 16 

	•الفقرة 2 من املادة 29
16 اأبريل 

1997 لبنان
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	•املادة 2:
تعرب حكومة اململكة املغربية عن ا�صتعدادها لتطبيق اأحكام هذه املادة ب�رسط:

- اأال مت�ص متطلبات الد�صتور التي تنظم قواعد وراثة عر�ص مملكة املغرب؛
- اأال تتعار�ص مع اأحكام ال�رسيعة االإ�صالمية وينبغي االإ�صارة اإلى اأن بع�ص االأحكام

التي تت�سمنها املدونة املغربية لالأحوال ال�سخ�سية والتي تعطي املراأة حقوقا تختلف 
عن احلقوق املمنوحة للرجل ال يجوز ا نتهاكها اأواإلغاوؤها الأنها م�ستمدة يف املقام 
حتقيق  اإلى  االأخرى،  اأغرا�سها  بني  من  ت�سعى،  التي  االإ�سالمية  ال�رسيعة  من  االأول 

توازن بني الزوجني بغية احلفاظ على متا�سك احلياة العائلية.
	•الفقرة 4 من املادة 15
	•الفقرة 1 من املادة 29

21 جوان 
1993 املغرب

اإن حكومة موريتانيا، بعد االطالع على اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز
�سد املراأة التي اعتمدتها اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف 18 كانون االأول /دي�سمرب 
ال  اأجزائها  من  جزء  كل  يف  عليها  وتوافق  عليها  وافقت  قد  ودرا�ستها،   1979

يتعار�ض مع ال�رسيعة االإ�سالمية ويتفق مع د�ستورنا.

10 ماي
2001 موريتانيا

والت�رسيعات  االإ�سالمية  ال�رسيعة  اأحكام  مع  تتفق  ال  التي  االتفاقية  اأحكام  جميع 
املعمول

بها يف �سلطنة عمان؛
	•الفقرة 2 من املادة 9 

	•الفقرة 4 من املادة 15
	•املادة 16 واملتعلقة مب�ساواة الرجل واملراأة وخا�سة يف الفقرات الفرعية )اأ( و)ج( 

و)و( من الفقرة 1) خا�سة بالتبني(
	•الفقرة 1 من املادة 29

7 اأفريل
2006 عمان

	•الفقرة الفرعية )اأ( من املادة 2
	•الفقرة 2 من املادة 9 

	•الفقرة 1 من املادة 15
	•الفقرة 4 من املادة 15 

	•الفقرة 1 )اأ( و)ب( و)و( من املادة 16 
	•الفقرة 2 من املادة 29

29 اأفريل 
2009 قطر

	•املادة 2
	•الفقرة 2 من املادة 9 ب�ساأن منح جن�سية املراأة الأطفالها والفقرة

	•الفقرة 4 من املادة 15 املتعلقة بحرية التنقل
احلقوق  يف  بامل�ساواة  املتعلقة   ،16 املادة  من  و)ز(  و)و(  و)د(  )ج(  	•الفقرات1 
وامل�سوؤوليات اأثناء الزواج وعند ف�سخه فيما يخ�ض الوالية والن�سب والنفقة والتبني

	•الفقرة 2 من املادة 16، املتعلقة باالأثر القانوين خلطوبة الطفل اأوزواجه لتعار�سها 
مع اأحكام ال�رسيعة االإ�سالمية؛ 

	•الفقرة 1 من املادة 29

28 مار�ض 
2003 �سوريا

	•اإعالن عام
تعلن حكومة تون�ض اأنها لن تتخذ اأي قرار تنظيمي اأوت�رسيعي طبقا ملقت�سيات هذه

االتفاقية من �ساأنه اأن يخالف اأحكام الف�سل االأول من الد�ستور التون�سي.
	•الفقرة 2 من املادة 9 

	•الفقرات 1 )ج( و)د( و)و( و)ز( و)ح( من املادة 16
	•الفقرة 1 من املادة 29

	•اإعالن ب�ساأن الفقرة 4 من املادة 15
طبقا الأحكام اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات املوؤرخة ٢٣ اأيار /مايو١٩٦٩، توؤكد 
الق�ساء على  اتفاقية  15 من  املادة  4 من  الفقرة  اأن مقت�سيات  حكومة تون�ض على 
جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة، وخا�سة منها ما يتعلق بحق املراأة يف اختيار مكان 
االأحوال  قانون  الأحكام  نحوخمالف  على  توؤول  اأال  يجب  ال�سكنى،  االإقامة وحمل 

ال�سخ�سية بهذا اخل�سو�ض واملن�سو�ض عليها بالف�سلني 23 و61 من القانون.

20 �سبتمرب 
1985

24 جويلية 
1980 تون�ض

تعلن حكومة جمهورية اليمن الدميقراطية ال�صعبية اأنها ال تعترب نف�صها ملزم ة بالفقرة
تن�ساأ  قد  التي  النزاعات  بت�سوية  واملتعلقة  املذكورة  االتفاقية  من   29 املادة  من   1

ب�ساأن
تطبيق االتفاقية اأوتف�سريها.

1984 30 ماي اليمن
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جيبوتي،  �سوريا،  لبنان،  ال�سعودية،  العربية  تون�ض،  املغرب،  م�رس، 
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)مراجعة(، 1948 89
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القمر
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1952 103
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م�رس، جيبوتي، جزر القمر، ال�سومال
اتفاقية اإلغاء العمل اجلربي، 1957 105
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