
  
  تمكـين المـرأة 

  
  

  :مقدمة
  

لقد تبىن عدد من املنظمات اإلمنائية منها منظمات غري حكومية ومنظمات تابعة لألمم املتحدة مبدأ متكني                
كذلك استحداث برنامج األمم املتحدة اإلمنائي برناجماً عن السياسات         . املرأة كهدف رئيسي يف براجمها    

رنامج يشجع متكني املرأة يف جمال اختـاذ القـرارات الـسياسية            اخلاصة باملرأة والرجل يف التنمية هو ب      
  .واالقتصادية على مجيع املستويات بدءاً من البيوت ووصوالً إىل احلكومة

  

 حيتوي على جدول أعمال لتمكني املرأة هبدف التغلب على شىت العقبـات             1995منهاج عمل بكيني    
نه املنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص على اختاذ        وحث احلكومات واجملتمع الدويل واجملتمع املدين وم      

  :اإلجراءات الالزمة بشأن عدد من القضايا احلامسة اليت تشمل ما يلي
  

 .العبء املتواصل واملتزايد الذي يلقيه الفقر على كاهل املرأة  .أ 
ـ                .ب  ن التفاوت وعدم املساواة بسبب االستفادة غري املتكافئة من الرعاية الصحية وما يتصل هبا م

 .خدمات
عدم املساواة يف اهلياكل السياسية واالقتصادية يف كل أشكال األنشطة اإلنتاجية واالستفادة مـن                .ج 

 .املوارد
 .عدم املساواة بني الرجل واملرأة يف تقاسم السلطة واختاذ القرار على كل املستويات  .د 
 .عدم كفاية اآلليات الالزمة للنهوض باملرأة على مجيع املستويات  .ه 

  

  :المفھوم
  

ميكن تعريف متكني املرأة بأنه تلك العملية اليت تصبح املرأة من خالهلا فردياً ومجاعياً واعية بالطريقة اليت                 
تؤثر من خالهلا عالمات القوة يف حياهتا فتكسب الثقة بالنفس والقدرة على التصدي لعدم املساواة بينها                

  .وبني الرجل
  

  :التمييز ضد املرأة
  

دى له عملية التمكني من خالل برامج واستراتيجيات تبين وتزيد من قدرات املرأة             التمييز ضد املرأة تتص   
ومن الفرص املتاحة هلا ومن فهمها ملا هلا من حقوق إنسانية كما تعطي العملية أولوية للمبادرات الـيت                  

ز كما ترك . تسعى إىل خلق ظروف جتعل املرأة مسؤولة عن تنمية نفسها وعن متكني نفسها وعن حقوقها              



عملية التمكني على قدرة التغيري الكافية يف مبادرات التنمية وتسلط الضوء على الطرق اليت تـستطيع                
  .املرأة من خالهلا أن ختلق بنفسها مبساحة جديدة للعمل والتحرك

  

  :العلم والتكنولوجيا والتمكني
  

قرار والتحكم يف املـوارد     توفري الوسائل الثقافية والتعليمية واملادية حىت تتمكن النساء من اختاذ ال          
هذا مع األخـذ بعـني      . اليت تعينهن على مواجهة ما يعترض دورهن يف تنمية أسرهن وجمتمعاهتن          

 إال بزيادة إنتاجيتها وتطويرها وذلك من خالل اإلدارة املتقدمـة           ناالعتبار أن متكني املرأة ال يكو     
  .ومن خالل االستفادة من العلم والتكنولوجيا

  
  :ما ھي التنمية

  
  

  "الزيادة والتوسع التحسني: " لغــوياً-
  

ات ومؤشرات حتتاج   هي تطور أفرزته السياسات الدولية املتبعة، ويعتمد على متغري        :  اصطالحاً -
  : للمراقبة واملراجعة ومن هذه املؤشرات ما يليباستمرار

  

 التغريات يف املفاهيم الفكرية والثقافية واالجتماعية. 
 قتصادي الذي يصاحبه تنمية بشرية واجتماعيةالتغريات يف النمو اال. 
 التغريات اليت جتعل النمو قابل لالستمرارية واالستدامة يفيد األجيال القادمة. 
 الدميقراطية/ حقوق االنسان/ التنمية السياسية. 

  

  :عناصر التنمية
  

 .إشراك املواطن يف زيادة اإلنتاج Productivity -اإلنتاجية .1
 .Social Equityجتماعية اإلنصاف أو العدالة اال .2
 .مأسسة التنمية Sustainabilityاالستدامة  .3
 .حبيث تكون التنمية نابعة من األفراد ال من أجلهم Empowerment التمكني .4

  
  :تعريف التنمية

  

عملية تتضمن السياسات االقتصادية واملالية والتجارية والزراعية والصناعية وسياسات الطاقة علـى            
ية هلا أثٌر باقٍ من النواحي االقتصادية واالجتماعية والبيئية، ومع ذلـك فليـست              حنوٍ يفضي إىل تنم   



ذكـوراً  (التنمية جمرد مصدر لتوفري اخلدمات املناسبة بل هي املشاركة اإلجيابية جلميع أفراد اجملتمع              
  ).وإناثاً

  
  :خصائص التنمية الناجحة

  

 .ر سياسات وبرامج التنميةاملشاركة الفاعلة للرجال والنساء معاً يف بلورة وتطوي .1
االعتراف بأمهية اجلنسني يف املسامهة يف التنمية والتأكيد على توزيع املـوارد والفـرص والفوائـد                 .2

 .بالتساوي بني اجلنسني
املسؤولية املشتركة من قبل اجملتمع يف تصميم وتنفيذ برامج التنمية وإشراك املخططـني واملنفـذين                .3

 . املتعلقة باملشاريع التنمويةواملستفيدين يف اختاذ القرارات
تنمية املوارد البشرية الالزمة الستمرار عملية التنمية وتوفري األدوات الالزمة املالية والبشرية لضمان              .4

 .استمرار املشروع التنموي
 .دعم القيادات الرمسية واألهلية للمشروع التنموي .5

  

  :التطور التاريخي للتنمية والتمكين
  

 التمكني هو تطور ملفهوم املرأة والتنمية الذي بدء يف الظهور منذ عدة عقود وذلـك                ميكن القول أن مفهوم   
أن دراسة قضية املرأة والتنمية قد مرت بعدة مراحل تغريت فيها املفاهيم واملنـاهج والـسياسات املتبعـة                  

  :للمعاجلة وتناولت هذه القضية وميكن إجيازها يف املداخل التنموية التالية
  

 Woman in Developmentيف التنمية مدخل املرأة  .1
 

وينطلق هذا املدخل من افتراض يقوم على أن املرأة غائبة عن تفكري املخططني يف جمال التنمية،                
أهنا مبعدة عن عمليات التنمية، وركز هذا املدخل على أدوار املرأة االنتاجية ولكن من خـالل           

اربة الفقر، ومشكلة هذا املدخل هو اعتبـار        توجيه مشاريع خاصة باملرأة ملواجهة مشاكلها وحم      
مشاريع تنمية املرأة جمال خاص ال يرتبط مبشروعات التنمية العامة، حيث تقوم هذا املشروعات              

. إخل..وعلى مشاريع تقنية كاحلياكة وحفظ األغذية وتربية الطيور       . على تقسيم العمل التقليدي   
تقليدي، وإبعاد النساء عن مـسار التنميـة   ومن شأن هذه املشروعات تقسيم العمل النوعي ال       

  .ككل، كما تظل الفجوات النوعية بني الذكور واإلناث على حاهلا دون تغيري
  

  Woman and Development مدخل املرأة والتنمية .2
 

ويتجه هذا املدخل إىل االرتفاع بالكفاءة اإلنتاجية للمرأة وحتسني مهاراهتا للعمل يف كل اجملـاالت               
 إىل مشاريع خاصة هبا ويهتم هذا املدخل بتطوير تكنولوجيا تسهم يف التخفيف مـن               دون اللجوء 

أعباء األسرة حىت يتوفر للمرأة وقت أطول يتم توجيهه إىل العمـل اإلنتـاجي، وقـد تركـزت                  
السلبيات يف هذا املدخل يف ظهور صراع الدور الذي جنم عن قيام املرأة بـأدوار متعـددة يف آن                   

 يف الوقت نفسه على االنتفاع من مثار عملها يف ضوء عالقات النوع الـسائدة               واحد وعدم قدرهتا  



واليت متيز بني الرجل واملرأة، لذلك فقد زادت أعباء املرأة داخل األسرة وخارجها دون أن يكون                
هناك مردود فعلي هلذا العبء بسبب سيادة عادات وتقاليد مل تستطع كثري من اجملتمعات خاصـة                

  .ص منهاالعربية التخل
  

  Gender Developmentمدخل النوع االجتماعي والتنمية  .3
  

ويركز هذا املدخل على أمهية إدراج مفهوم املساواة النوعية يف احلـصول علـى املـوارد                 
اإلنتاجية، يف ظل االعتراف بوجود مشكلة عدم مسواة بني اجلنسني، وفوارق بينهما تعوق             

 للتدليل علـى أن املـشكلة       Genderجتماعي  مسار التنمية وكان ظهور مفهوم النوع اال      
احلقيقية يف عالقة املرأة بالتنمية هي يف األساس مشكلة األدوار التقليدية وبتقـسيم العمـل              
التقليدي املؤسس على مفاهيم خاطئة خاصة بأدوار وإمكانات وصالحيات كل من الذكور            

ارهـا متـصلة باملمارسـات      ويشري إىل اختالف األدوار النوعية باعتب     . واإلناث يف اجملتمع  
االجتماعية، وليست نتاجاً للفوارق البيولوجية، ومن مث فإن حتقيق املـساواة يقتـضي أوالً              
تعديل هذه املمارسات، ويؤكد هذا املدخل على أن املكانة االجتماعية واالقتصادية األنقـى             

  .دراهتنللنساء ما هي إال نتاج لنظام اجتماعي مييز بني املرأة والرجل وحيد من ق
  
  

 Empowermentمدخل التمكني  .4
 

والتمكني مفهوم حديث ظهر يف هناية تسعينات القرن العشرين وأصبح األكثر اسـتخداماً يف              
سياسات وبرامج معظم املنظمات غري احلكومية، وهو أكثر املفاهيم اعترافاً باملرأة كعنصر فاعل             

لتمييز ضدها من خالل اآلليات الـيت       يف التنمية، وبالتايل فهو يسعى للقضاء على كل مظاهر ا         
وتكشف األدبيات حول املفهوم من أنه رغـم التبـاين يف           . تعينها على االعتماد على الذات    

توسيع أو تضييق جماالت تطبيقه إال أنه يلتقي عند مفهوم القوة من حيث مـصادرها وأمنـاط                 
اعية اليت أصبحت تعمل    توزيعها باعتبار أن ذلك أمٌر ضروري إلدراك طبيعة التحوالت االجتم         

لذلك تتحقق قوة املرأة بتمكينـها      . لصاحل الفئات احملرومة واملهشمة والبعيدة عن مصادر القوة       
  .من ظروفها وفرصها وممارسة حقها يف االختيار، ومبدى توافر فرص اعتمادها على نفسها

النساء، ومـن مث ال  وهلذا فإن مدخل التمكني جيعل التنمية أكثر تفامهية ومشاركة بني الرجال و    
تكون التنمية جمرد رعاية اجتماعية للنساء وإمنا تكون التنمية اجتماعية هتدف إىل متكني النساء              
من امتالك عناصر القوة االقتصادية واالجتماعية متكنهن من االعتماد على الذات يف حتـسني              

ارات اليت متـس مجيـع      أوضاعهن املعيشية واملادية على حنو متواصل، واملشاركة يف اختاذ القر         
جوانب حياهتن، فالتمكني يهدف إىل خلق سياق تنموي مواٍت للمشاركة والتفاعل يعتمد على             

كما أنه يعتمد أيضاً على تطوير العالقـات        . تطوير املهارات والقدرات وفرص التطوير احلريف     
. اً عـن التمييـز    االجتماعية يف اجتاه مزيد من التوازن واالستقرار، وتعزيز عالقات النوع بعيد          



واالهتمام األساسي بالتمكني االقتصادي الذي يعد مقدمة ضـرورية للـتمكني يف اجملـاالت              
  .األخرى

  

  مؤشرات التمكين
  

 :التمكني السياسي .1
  

 نسبة النساء يف اجملالس احمللية ومراكز اختاذ القرار. 
 نسبة النساء يف اخلدمة املدنية. 
 نتخاب للتصويت واالن سجللوايتنسبة النساء ال. 
 التصويت من اجلنسنين حيق هللوايتنسبة النساء ال . 
 نسبة النساء يف جمالس النواب واألعيان. 

  

 :التمكني االقتصادي .2
  

 التغري يف نسبة معدالت التوظيف. 
 مشاركة أفراد األسرة يف أعمال البيت ورعاية األطفال. 
 الفرق يف املرتبات واألجور بني النساء والرجال. 
 ة للملكيةالنسبة املئوي. 
 النسبة املئوية للمصروفات على الصحة والتعليم. 
           النسبة املئوية للفرص املتوفرة للمرأة لتطوير قدراهتا التقنية كاخلدمات الفنية

 .املقدمة من قبل احلكومة أو املصادر غري احلكومية
  

 :التمكني االجتماعي .3
  

 عدد النساء يف منظمات اجملتمع املدين. 
   ايت يف مواقع اختاذ القرار بالعـدد الكلـي لألفـراد يف            مقارنة النساء اللو

 .املشاريع والدوائر الرمسية وغري الرمسية
 حرية اختاذ القرار فيما يتعلق باإلجناب. 
 حرية احلركة داخلياً وخارجياً باملقارنة مع الرجال.  

  
  
  

  خليل النعيمات    
االحتاد العام للجمعيلت / مدرب 

  اخلريية
  


