
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
ريا حفار احلسنريا حفار احلسن/ / السيدةالسيدة: : إعدادإعداد   

      
تقدمها

ّ ُ
تقدمها

ّ ُ
ملياء املبيض بساطملياء املبيض بساط/ / السيدةالسيدة: :    

 

      

  
  

  

"العربية التنمية يف والشباب املرأة "حول التاسع الدويل املؤمتر  
)العربية مصر مجهورية ، القاهرة ،2010 مارس 24- 22(  

  
  أة يف جمالأة يف جمالالتمكني السياسي للمرالتمكني السياسي للمر

   حتقيق أهداف التنمية حتقيق أهداف التنمية
 



  

  

  2  
 

"العربية التنمية يف والشباب املرأة "حول التاسع الدويل املؤمتر  
)العربية مصر مجهورية ، القاهرة ،2010 مارس 22-24(  

   "التنميةالتمكني السياسي للمرأة يف جمال حتقيق أهداف "
  

11  ريا حفار احلسنريا حفار احلسن: : إعدادإعداد

  ملياء املبيضملياء املبيض: : تقديمتقديم
  

   : مقدمة  - أوال
  

 اهتمام املعنيني والعاملني يف جمال التنمية وحقوق يشكّل موضوع التمكني السياسي للمرأة العربية حمور
بدل أن " لنصف املهمّش والتابعا"فالنساء اللواتي يشكّلن �صف اجملتمع بقني على مدى سنواتٍ طوال . اإل�سان

ومع ازدياد الوعي .   يف إمناء اجملتمع واختيار �وعية احلياة اليت يطمح إليها"النصف املشارك والفاعل"يكنّ 
ات هذا الوضع على عملية التنمية مبختلف أوجهها أدرجت األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة كما لسلبي

 2.املنظمات اإلقليمية هدف إحقاق املساواة بني املرأة والرجل ومتكني املرأة على الئحة األهداف اإلمنائية لأللفيّة

  : اهلدف حيث �صّ على ضرورة العمل على التأكيد على هذا2009ولقد أعاد إعالن الكويت الصادر يف يناير 
  
متكني املرأة واالرتقاء بأوضاعها االقتصادية واالجتماعية والقا�و�ية، وتعزيز دورها يف احلياة العامة، " 

3".حتقيقاً ملبدأ املساواة وتأكيداً ملبادئ العدل واإل�صاف يف اجملتمع

  
وم التمكني واملؤشرات اليت جيب اعتمادها ويف حني تشهد الساحة األكادميية جدالً حول حتديد مفه

لقياسه، جند إمجاعاً بني املنظّرين والعاملني يف حقل التنمية على كو�ه ينطوي على ضمان املشاركة الفاعلة للمرأة 
  .4يف صنع القرارات السياسية واالقتصادية واالجتماعية اليت تنعكس على حياهتا اليومية وعلى جمتمعها ككل

جتماعية �تها االاضية ديناميكية تتأثر وتؤثر حباعاً على كون التمكني السياسي للمرأة عملكذلك جند إمج
حمو اجلهل ) 1( ولضمان جناح هذه العملية ينبغي توفّر شروط أساسية يأتي يف طليعتها .والسياسية واالقتصادية

                                                 
ت جنـان  مراجعة وتنسيق السيدا. شارك يف إعداد هذه الورقة كل من السيدة ملياء املبيض بساط، السيدة  سوزان أبو شقرا، والدكتورة مارغريت حلو  1

  .الدويهي، �سرين الرتياقي ورا�يا أبي حبيب
  

داف 2   القــضاء علــى الفقــر واجلــوع، حمــو األميــة، املــساواة اجلندريــة، صــحة الطفــل واألم، حماربــة اإليــدز، واحلفــاظ علــى البيئــة  :  اإلمنائيــة لأللفيــة هــياألھ
  .واستدامتها والشراكة العاملية

  2009 كا�ون الثا�ي 20-29صادية واالجتماعية والتنموية، الكويت توصيات مؤمتر القمة العربية االقت   3
4  Malhotra A, S.R. sehuler, C. Boender "Measuring Women's Empowerment as a variable in International Development 

",  Background paper prepared for the World Bank workshop on poverty and gender: New Perspectives,  June 28-2002. 
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ء الوعي بأمهية وضرورة ممارسة وإرسا) 4(وضمان احلق باالختيار ) 3(توفّر الفرص واخليارات، ) 2(واألمية، 
  .هذا احلق
   

فكيف يبدو وضع املرأة العربية اليوم؟  وهل متكّنت الدول العربية بعد مضي عقد على تبنّيها أهداف 
األلفيّة من أن حترز تقدماً حنو متكني املرأة يف خمتلف اجملاالت؟  وأين حنن اليوم من إحقاق هدف متكني املرأة 

  وما هي العقبات اليت تعرتض حتقيق هذا اهلدف؟  وما هي السُبُل الكفيلة بتذليلها؟العربية سياسياً؟  
  

ًثانيا 
ًهل يشكل أرضا خصبة للتمكني السياسي؟:  واقع املرأة العربية اليوم– ُ

  
  

تشري اإلحصاءات والدراسات الصادرة عن اهليئات واملنظمات الدولية واإلقليمية، احلكومية منها وغري 
  . ىل إحراز بعض التقدّم يف وضع املرأة العربية خالل العقدَين املاضيَني السيما بعد مؤمتر بيجينغاحلكومية، إ
  

  : ملموساً يف مستويات تعلّم وصحة النساءتقدمافي بداية األلفية، حققت الدول العربية ف
 املائة عام  يف89 إىل 1990 يف املائة عام 77ارتفعت معدالت إمتام التعليم االبتدائي الشامل من  •

2004.  

   يف االزديادةحصة املرأة يف جمموع عدد الطالب يف مجيع مستويات التعليم آخذ •
   1994 و 1970صف تقريبا بني عامي معدل األمية بني اإل�اث البالغات اخنفض مبقدار الن •
 سنة يف 5.5 إىل 1965 سنوات يف عام 1.7زيادة يف متوسط عدد سنوات التعليم لكل عامل من  •

 5 .1985عام 

  
خطابـات   كـست ع يف التعاطي بقضايا املـرأة، خاصـة يف اخللـيج العربـي، حيـث      اً هذا الوضع �شهد تغيري أمام

 وتـذويب املعوقـات الثقافيـة هبـدف     قادة البالد تغيريات ملموسة واجيابية حـول دور املـرأة كقـوّة مـشاركة يف احليـاة             
تطـور االجيـابي يف املوقـف مـن املـرأة مـا جـاء يف تـصريح                   لعـل أفـضل تعـبري عـن هـذا ال           .النهوض باملرأة وتشجيعها  

إن للمـرأة احلـق يف العمـل يف    : " ملؤسس ورئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة، الشيخ زايد رمحه اهلل، حيـث قـال         
                                                 

، الـذي يعـرض ألثـر األزمـة     2009تقرير االمني العام لألمم املتحدة للعام : حول العقبات اليت تعرتض حتقيق اهداف االلفية بشكل عام راجع    5-
  .املالية واالقتصادية العاملية على مسامهات الدول يف عملية التنمية

Keeping  the promise : Forward – Rethinking to Promote an Agreed Action Plan to Achieve The Millennium 
Development Goals by 2015,  daccess –dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/238/02/pdf/1 
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كــل مكــان، اإلســالم أعطــى املــرأة وضــعها الــشرعي، وشــجعها علــى العمــل يف مجيــع القطاعــات طاملــا أهنــا تّمــنح  
 و فوق ذلك، الدعم كله ملن ختتار منهن أن          ,إن الدور األساسي للمرأة هو منشئة األطفال، ولكن       . الالئقاالحرتام  

  ".تؤدي وظائف أخرى
  

 هو منح احلكومات يف الكويت وقطر وسلطنة عمان، يف االتوقّف عندهاالجنازات واليت تستوجب أهم ومن 
   .ال�تخابات العامةل بشكل أو بآخر ، املرأة حقّ التصويت والرتشّحلبيجنيالفرتة التالية 

  
 أصبحتاملرأة العربية اليوم للدور الذي تلعبه يف اجملتمع ومسامهاهتا يف جوا�ب احلياة العامة   �ظرة والواقع أن

  .كا�ت منربا هلذا التغيري فبيجني… وضوحا مما كا�ت عليه يف الثما�يات أكثر
  

 يشري التقرير الشامل حول ردم إذ. متدنٍلعامل العربي ال يزال  بني اجلنسني يف ا"مؤشر الفجوة"ومع ذلك، فإن 
 105 الكويت حصلت على املرتبة أن والصادر عن القمة االقتصادية العاملية 2009الفجوة بني اجلنسني للعام 

 إدراجه بينما لبنان مل يتم 134 مرتبة يف التصنيف باملركز أد�ى وجاءت اليمن يف 126 و مصر 113 واألردن
  . ن هذا التقرير لنقص يف توفر املؤشراتضم

2009:6 لسد الفجوة بني اجلنسني العاملي األداءمؤشر ): 1(جدول رقم 

  

املعدلاملنطقةاملعدلاملنطقة
%67أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب%58 اافر يقي ومشال األوسطالشرق 

%70 أمريكامشال %65اافر يقيالصحراء الكربى 
%68أوقيا�وسيا%65 آسيا

%70 الغربية أوروبا%67 الشرقية أوروبا

  

                                                 
6   Source: Global Gender Gap Index: 2009  
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  :  على الصعيد الرتبوي  - أ   :  على الصعيد الرتبوي  - أ 
 إذ متكنت معظم الدول العربية من ردم ،على الصعيد الرتبوي، تظهر الصورة اإلمجالية إحراز تقدّم ملموس
الشباب من وداخل فئة ور واإل�اث، كما  اهلوّة كلياً أو بشكل كبري بني �سب االلتحاق بالتعليم االبتدائي بني الذك

  . اجلنسَني ويف املستويات العلمية املختلفة

 إذ متكنت معظم الدول العربية من ردم ،على الصعيد الرتبوي، تظهر الصورة اإلمجالية إحراز تقدّم ملموس
الشباب من وداخل فئة ور واإل�اث، كما  اهلوّة كلياً أو بشكل كبري بني �سب االلتحاق بالتعليم االبتدائي بني الذك

  . اجلنسَني ويف املستويات العلمية املختلفة
    

معدالت االلتحاق ف .مثال أحرز تقدّماً ملحوظاً يف حتقيق املساواة بني اجلنسني يف التحصيل العلميلبنان  •
أن وكما  ، 2006-2005لإل�اث يف العام % 92,8 للذكور و% 98,82 مرتفعة فيه وصلت إىلاملدرسي 

كما يشار إىل غياب أي متييز على أساس . شبه معمّم) 14-10 و9-5(لفئتني العمريتني لالتعليم االبتدائي 
 .اجلندر يف فرص النفاذ إىل التعليم وذلك يف كافة املراحل

معدالت االلتحاق ف .مثال أحرز تقدّماً ملحوظاً يف حتقيق املساواة بني اجلنسني يف التحصيل العلميلبنان  •
أن وكما  ، 2006-2005لإل�اث يف العام % 92,8 للذكور و% 98,82 مرتفعة فيه وصلت إىلاملدرسي 

كما يشار إىل غياب أي متييز على أساس . شبه معمّم) 14-10 و9-5(لفئتني العمريتني لالتعليم االبتدائي 
 .اجلندر يف فرص النفاذ إىل التعليم وذلك يف كافة املراحل

كز لكن معدالت التحصيل العلمي املرتفعة لإل�اث ال تُرتجم بنفاذ أفضل للمرأة إىل النشاط االقتصادي أو مرا
من إمجايل السكان، وتصل �سبة �شاطها % 32.2تشكّل القوى العاملة . اختاذ القرار على املستوى الوطين

 الفئة العمرية( ميثّل األفراد العاملون ). 2004-  سنة و ما فوق 15:الفئة العمرية % (44االقتصادي إىل 
%) 22.3(لحوظ لدى اإل�اث من السكان، و تتد�ى هذه النسبة بشكل م% 47.1ما �سبته )  سنة15-65

  .يف الفئة العمرية �فسها%) 73.4(مقار�ة بالذكور 

كز لكن معدالت التحصيل العلمي املرتفعة لإل�اث ال تُرتجم بنفاذ أفضل للمرأة إىل النشاط االقتصادي أو مرا
من إمجايل السكان، وتصل �سبة �شاطها % 32.2تشكّل القوى العاملة . اختاذ القرار على املستوى الوطين

 الفئة العمرية( ميثّل األفراد العاملون ). 2004-  سنة و ما فوق 15:الفئة العمرية % (44االقتصادي إىل 
%) 22.3(لحوظ لدى اإل�اث من السكان، و تتد�ى هذه النسبة بشكل م% 47.1ما �سبته )  سنة15-65

  .يف الفئة العمرية �فسها%) 73.4(مقار�ة بالذكور 
    

يف املقابل جند أنّ اهلوّة ال زالت واسعة يف بعض الدول العربية وخباصة العراق واليمن وموريتا�يا ودجيبوتي  •
 . واملغرب

يف املقابل جند أنّ اهلوّة ال زالت واسعة يف بعض الدول العربية وخباصة العراق واليمن وموريتا�يا ودجيبوتي  •
 . واملغرب

كذلك جند أنّ �ِسَب األميّة بني اإل�اث يف بعض  •
 وموريتا�يا واملغرب الدول العربية كمصر والعراق

واليمن ال زالت أعلى من معدل األميّة يف الدول 
 .  اليت حتل آخراً على سلّم النمو

كذلك جند أنّ �ِسَب األميّة بني اإل�اث يف بعض  •
 وموريتا�يا واملغرب الدول العربية كمصر والعراق

واليمن ال زالت أعلى من معدل األميّة يف الدول 
 .  اليت حتل آخراً على سلّم النمو

  :  والالفت يف اإلحصاءات ملعظم الدول العربية ظاهرتان  :  والالفت يف اإلحصاءات ملعظم الدول العربية ظاهرتان
تتجلّى األوىل يف تزايد اتساع اهلوّة بني �سب التحاق 

  .  الذكور واإل�اث مع االرتفاع يف املستوى العلمي
تتجلّى األوىل يف تزايد اتساع اهلوّة بني �سب التحاق 

  .  الذكور واإل�اث مع االرتفاع يف املستوى العلمي

  في أوروبا
م مــن كــون غالبيــة املؤشــرات تــدل علــى منــو ضــئيل يف عــدد النــساء    بــالرغ

ــسياسات التفاعليــة ضــرورية للــدفع باجتــاه     العــامالت يف احلقــل العلمــي، ال
ــساء والرجــال     ــاحثني الن ــساوية للب ــرص مت ــق ف ــات فبحــسب امل. خل علوم

ــل   ــن قبــــ ــة مــــ ــصائيون   Eurostatاجملمعــــ ــلون االحــــ  و املراســــ
 ، تبقـى فئـة النـساء يف جمـال البحـث العلمـي أقليـة         Helisntiجملموعـة 

، 2006مــن البــاحثني يف االحتــاد األوروبــي يف العــام % 30حبيــث مثلــت 
ســنوياً يف % 6.3(غــري أن �ــسبتهم تنمــو بــشكل أســرع مــن �ــسبة الرجــال   

ـــ   ــا بـ ــدة مــ ــرتة املمتــ ــة ب 2008-2006ني الفــ ــسبة % 3.7 مقار�ــ بالنــ
، والوضع �فسه ينطبـق علـى �ـسبة النـساء العاملـات واملهندسـات               )للرجال

  ).بالنسبة للرجال% 3.7سنوياً مقار�ة ب% 6.2بنسبة (
وبــصورة إمجاليــة يبقــى التــوازن مــابني البــاحثني النــساء والرجــال أفــضل يف   

قطـاع األعمـال يف جممـل دول    وظائف الدولة وقطاع التعلـيم العـايل مقار�ـةً ب       
  .االحتاد األوروبي
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 الثا�ية يف �وعية االختصاصات اليت تلتحق هبا اإل�اث على املستوى اجلامعي يف معظم الدول العربية وتتجلّى
   7.واليت تعكس تكريساً لألدوار اجلندرية التقليدية

  
 تساهم يف تعزيز املهارات التنافسية ويف توظيف لإل�اث املساواة وحتسني فرص اكتساب املعرفة إن

  . جملتمع لالرتقاء وتطور انقدراهت
  

 :على الصعيد االقتصادي   - ب 
 املاضـية  القليلـة  العقـود  خـالل  مطـردة  زيـادة  العربيـة  املنطقة يف االقتصادي النشاط يف املرأة مشاركة سجلت

 تتجـاوز  ال العاملـة،  القـوى  جممـوع  من املرأة العامل، فحصة بلدان بسائر مقار�ة األد�ى تبقى املشاركة �سبة أن غري

 الربع تساوي حيث ومصر املائة يف 26 إىل تصل حيث لبنان باستثناء اإلسكوا يف ان األعضاءالبلد مجيع يف الربع

 طفيفة باستثناء سلطنة الزيادات  ،  وكا�ت2007-2000وقد ظلت هذه النسبة شبه ثابتة خالل الفرتة . متامًا

 ملـشاركة  متد�يـة  معـدالت  سـجلت  قد كا�ت أن بعد املائة، يف 4 وفلسطني املائة يف 5 الزيادة بلغت حيث عمان

   8.السابقة يف املرحلة املرأة
  

 قدره أد�ى معدل بني القوى العاملة من املرأة حصة حيث ترتاوح املنطقة داخل قائمة تزال كبرية ال فوارق

 علما أن معدل) 2005عام  أرقام (الكويت يف يف املائة 49.0 قدره أعلى ومعدل فلسطني يف املائة يف 10.3

 كبرية زيادات تسجلاليت  اخلليجي التعاون جملس بلدان سائر حال هي مثلما األجا�ب العامالت ليشم الكويت

   19909.عام منذ
ولقد أشار التقرير العربي للتنمية اإل�سا�ية للعام 

 ات إىل أنّ معدالت البطالة بني الشابات العربي2009
ال زالت أعلى مما هي عليه بني الشبان العرب وهي 

يرتاوح معدّل (ت العليا يف العامل أمجع من املعدال
يف % 5،7 يف األردن و% 59البطالة للشابات بني 

    10). املتحدةاإلمارات العربية

 
 7   -   2007 – البنك الدويل –تقرير الرصد العاملي 

21355010=contentMDK?main/default/external/org.worldbank.econ://http
  .6،  ص2009- سياآ اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي –تقرير حتكم املرأة يف املوارد االقتصادية وحصوهلا على املوارد املالية    -  8

 9     .6املرجع السابق، ص،    - 
  المركز التربوي للبحوث واإلنماء، بيروت، لبنان   -  10

أوضاع عمل املرأة العربية ليست مبعزل عن األوضاع االقتـصادية وسـوق العمـل فـى                
 الـيت عقـدت     35فمؤمتر العمل العربي فـى دورتـه ال         ،  الوطن العربي وحتديات العوملة   

ى تواجه   قد خلص التحديات الت    2008يف شرم الشيخ يف مجهورية مصر العربية عام         
 : سوق العمل العربي فى ثالث �قاط رئيسية هى

   مليون عربي من العاطلني17وجود  •
  كون ثلث العاملني فى الوطن العربي من الفقراء     •
   مليون وظيفة سنويا3، 9كون احلكومات العربية حتتاج إىل تأمني  •

___________ 
رقـة مقدمـة فىورشـة       و -التحديات التى تواجه مسامهة املرأة فى التنمية الـشاملة        

  عمل
 2009-"تنمية املهارات املهنية والقدرات التنافسية للمرأة العربية" 



  

  

  7  
 

"العربية التنمية يف والشباب املرأة "حول التاسع الدويل املؤمتر  
)العربية مصر مجهورية ، القاهرة ،2010 مارس 22-24(  

                                                

  .وتعكس هده النسب ضعف تأثري املرأة إمجاال يف القرار االقتصادي
  

  على الصعيد السياسي  - ج 

  .  مناصب بارزةإىل للوصول ثابتةعربيا خطت املرأة العربية خطوات 
فـوزهن باال�تخابـات     بعـد 2009 الكويت مثال، متكنت أربع �ساء من الوصول إىل جملس األمة يف مـايو  ففي •

  . سنة20وجبهود �سائية استمرت 
 
يف  كذلك استطاعت املـرأة األرد�يـة ان حتقـق عـدداً مـن املكاسـب املهمـة منـها رفـع كوتـا احلـصة النـسائية             •

 .باال�تخابات  مقاعد للنساء يف القا�ون اخلاص6ضمن قا�ون البلديات و % 20الربملان إىل 
 
مـن أن   هـذه األخـرية  متميـزة وتتبـوأ مناصـب قياديـة عليـا، متكّنـت        ةمبكا�ـ  ويف مصر اليت حتظى فيها املـرأة  •

 مكسباً جديداً متثّل يف تعيني أول سيدة مبنصب رئيس جامعة اإلسكندرية بقرار مجهوري، تضيف لنفسها

) الكوتـا (كان وكذلك تبنّى الربملان تعديالت على قـا�ون اال�تخابـات �ظـام احلـصة               السووتعيني وزيرة لألسرة    
 . 

 
يـتم تطبيقهـا    يف الربملـان وسـوف   % 25حصلت املرأة السودا�ية مبوجب القا�ون علـى حـصة الكوتـا     كذلك •

  . يف اال�تخابات الربملا�ية القادمة
 
ية مـن الفـوز يف اال�تخابـات الربملا�يـة وتقلـدت النـساء       متكنت املرأة املغرب وبالنسبة لدول املغرب العربي فقد •

الـذي مثـل     األمـر ،احمللية عن مدن خمتلفة، وا�تخاب أول امـرأة عمـدة جمللـس مدينـة مـراكش      اجملالس رئاسة
 28املرأة بنـسبة   متثيل من خالل املكاسب حتققت أيضاً بعض، ويف تو�س. ياسيا يف تاريخ املغرب  حدثا س 

 مــن 58 يف الربملـان إىل   النـساء حبيــث ارتفـع عـدد   2009أكتـوبر   تـشريعية الـيت جـرت يف   يف اال�تخابـات ال % 
 2004.11 عام يف % 22.7 مقابل 249جمموع 

 
ة املــرأة يف احليــاة الــسياسية، تبنــى جملــس ك فمــن بــني التطــورات الواعــدة علــى صــعيد مــشار ، يف لبنــانأمــا •

 وتبنـت اهليئـة الوطنيـة لـشؤون املـرأة اللبنا�يـة مـشروع        البلديـة  الـوزراء مبـدأ الكوتـا النـسائية يف اال�تخابـات     
البلـدي يف البلـدة الـيت كا�ـت مـسجلة فيهـا قبـل         القا�ون الذي جييز للمـرأة املتزوجـة الرتشـح لعـضوية اجمللـس     

 
  )(www.google.comمنجزات يف جمال التمكني السياسي واالقتصادي والقضائي : املرأة العربية    11-
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ويف   كمـا  .اال�تخابات البلدية الذي يتداوله جملس الـوزراء هـذه االجـازة    
ويتوقـع أن تـزداد   ) مـن إمجـايل عـدد القـضاة    % 42(يف لبنـان  تزايد عدد القـضاة مـن النـساء        ، لقد   تطور آخر 

 إذا اســتمرت املــرأة يف التفــوق علــى الرجــل يف امتحا�ــات   2011حبلــول العــام % 60هــذه النــسبة لتــصل إىل  
 . إىل السلك القضائيالدخول

 
فالقـا�ون  . اب الـسياسية والنقابـات واالحتـادات      ويتميز لبنان مبشاركة فاعلة وإن خجولة للمرأة يف األحـز           

املتعلــق بإ�ــشاء النقابــات واالحتــادات ال مييــز بــني الرجــل و املــرأة جلهــة اال�ــضمام إىل �قابــة مــا بــصفة العــضوية أو   
غري أن الوقائع تشري إىل حمدودية مشاركة املرأة يف العمل النقابي، حتى عندما بلغ هذا األخري أوجّـه يف               . القيادة

وقد يكون للمرأة حضوراً يف اهليئات القيادية لبعض االحتادات والنقابـات والرابطـات،             . بعينيات القرن املنصرم  س
.إال أهنا �ادراً ما تشغل مراكزً قيادية

  
ال زالت املشاركة الفاعلة للمرأة العربية يف صنع القرار السياسي وبالرغم من هذه التطورات لكن و  

 ويتجلى هذا أكثر ما يتجلى يف العدد الضئيل للنساء اللواتي تبوأن .مبا هي عليه يف العاملمقار�ة باإلمجال ة ضعيف
مراكز صنع القرار إن عن طريق اال�تخاب أو التعيني وعلى الصعيدَين الوطين واحمللي يف معظم الدول العربية، فعلى 

، وهناك تفاوت كبري يف %10لدول ال يتعدّى سبيل املثال ال احلصر جند أنّ معدل التمثيل النيابي للمرأة يف هذه ا
وتشري   12. يف السعودية وقطرةباملائيف تو�س وصفر % �27،6سبة التمثيل هذه بني الدول العربية واليت ترتاوح بني 

الدراسات أنّ �سبة التمثيل املرتفعة �سبياً يف بعض الدول العربية وخباصة منها أ�ظمة احلزب الواحد ليست 
إذ إنّ النخب النسائية يف الربملا�ات العربية مل تنجح يف بلورة وطرح أجندة ترمي . ر مشاركة فاعلةبالضرورة مؤش

إىل تعزيز وحتسني وضع املرأة على خمتلف الصُعُد والعمل على تطبيقها، بل عملت كأداة إضافية يف يد األ�ظمة 
  13.املوقع الدو�ي للمرأة يف اجملتمع والسياسةاحلاكمة لتكريس عالقات القوة التقليدية السائدة واليت حتافظ على 

صغر حجم التمثيل النسائي يف املناصب اإلدارية العليا كما يف احلكومات عرب التعيني، يشري أن هذا باإلضافة إىل 
  .إىل أنّ املشاركة النسائية يف اجملال السياسي ال تزال دون املرجتى كمّاً و�وعاً يف غالبية الدول العربية

  
فــرغم التطــورات .   أدّى هــذا الوضــع إىل احلــد مــن إمكا�يــة حتــسني وضــع املــرأة علــى مــستوى التــشريع ولقــد
 ال يزال التمييـز ضـد املـرأة جليـاً يف قـوا�ني معظـم             ،يف تو�س واجلزائر واملغرب   يف قوا�ني األحوال الشخصية     اإلجيابية  

 
12   Global Gender Index, 2000 

  2007، تقرير الرصد العلمي، البنك الدويل  13
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لعقوبـات اجلزائيـة واالسـتخدام وجنـسية األطفـال      الدول العربية وخباصة يف القضايا املتعلقة باألحوال الشخـصية وا    
  .ذوي اآلباء األجا�ب

  
 خري اختصار لوضع املرأة يف 2009ولعلّ يف ما ورد يف التقرير العربي حول التنمية اإل�سا�ية للعام   

 ما تضمنه الدساتري العربية للمواطنني من حقوق وحريات تتوىل تشذيبه يف": التشريعات العربية حيث أورد أنّ
   14".وما تبيحه تلك القوا�ني حتوله املمارسة خمالفة يف أغلب األحيان.  كثري من احلاالت القوا�ني العادية

  
ومن الواضح أ�ه إن مل تتحقق املساواة والقضاء على هذا التمييز يف القوا�ني ستبقى املرأة خاضعة وتابعة   

  . يف تنمية جمتمعهاوغري قادرة على إطالق طاقاهتا للعطاء واإل�تاج واملسامهة
  

  : اإلعالم يف   - د 
فلإلعالم، وخباصة املرئي، .  لقد شدّد إعالن بيجني على الدور احملوري لإلعالم يف حتقيق املساواة اجلندرية

ويعاجلها

                                                

ورغم زيادة عدد . دور حموري يف بناء اآلراء واملواقف والتصورات بسبب تعدّد املواضيع اليت يطرحها 
، إال ) التفاوت امللحوظ بني البلدان العربيةمع األخذ بعني االعتبار(جمال اإلعالم على أ�واعه النساء العامالت يف 

أنّ عقبات عديدة حالت دون إمكا�ية جتنيد الوسائل اإلعالمية إلحقاق تغيري يف ثقافة اجملتمع حول املرأة 
ى املؤسساتي حيث قلّة هنّ النساء   فهناك العقبات على املستو:تتجلّى هذه العقبات على مستويَنيو.  ودورها

اللواتي جنحنَ يف تبوّء مراكز صنع القرار ضمن املؤسسات اإلعالمية أو اللواتي استطعنَ دخول جمال الصناعة 
 هذا، إىل جا�ب سعي وسائل اإلعالم وراء الربح وترويج ما .لعقبات املادية والتقنية وغريها بسبب ا،اإلعالمية

عوامل أدّت إىل إضعاف دور املرأة كمنتجة ملادة وهي  ضرره أو جدواه اجتماعياً، هو مطلوب بغضّ النظر عن
  .إعالمية تساهم يف تغيري �ظرة اجملتمع إليها

  
 العقبات على املستوى االجتماعي حيث تعيد وسائل اإلعالم إ�تاج الثقافة وجيسد هذا الوضع صلب

15. للمادة اإلعالميةالتمييزية ضد املرأة إن كمرسلة أو كمتلقية أو كمنتجة

 
14-  Where do Arab Women Stand in The Development process? A Gender Based Statistical Analysts.  

Limited Distribution E/ESCWA/5DD/2004/Booklet.1 ,12 January,2004  
See also:  www.escwa.org.lb/gsp      

، ) سنة12-10(منى الباشا، التأهيل السياسي لدى اطفال لبنان: ترسخ هذه االدوار اجلندرية يف االطفال العرب ، راجعحول    -  15
  2001رسالة ماجستري، اجلامعة اللبنا�ية، كلية احلقوق والعلوم السياسية و االدارية، الفرع الثا�ي،

http://www.escwa.org.lb/gsp
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 منظورها يف كافة مستويات صنع القرار حيول دون وإدخال �اشطا إشراكا املرأة إشراكن عدم وخالصةً �قول بأ
  .    املساواة والتنمية والسلمأهدافحتقيق 

  
ننا من بعد هذا العرض املقتضب لوضع املرأة يف بعض اجملاالت �ستطيع القول أنّ التقدّم النسيب احملرز ال ميكّو

فالطريق ال يزال .   إذ كان مبعظمه تقدماً كمياً دون أن يرافقه التقدّم النوعي املطلوبناالتفاؤل أو التفاخر بإجنازات
وعراً أمام ضمان متكني املرأة العربية سياسياً وضمان مشاركتها الفاعلة يف صنع القرار السياسي واالقتصادي 

فما هي هذه الشروط .  توفّر شروط ومقومات ضرورية وأساسيةويقتضي إلحقاق هذا اهلدف . واإلعالمي
  واملقومات؟ 

  
ًثالثا 

  : التمكني السياسي للمرأة العربية أمام حتديات التنمية –
  

 بقضية التمكني السياسي للنساء أن أي تقدم يف هذا اجملال له شروطه وأدواته، كما يعون أن يعلم املهتمون
 من مواقع السلطة واختاذ القرار ليس وليد اللحظة أو الصدفة وإمنا هناك جذور إشكالية إقصاء املرأة العربية

  .ثقافية وتارخيية وممارسات سياسية مل تقص فقط النساء بل أيضاً أقصت فئة من الرجال عن مواقع اختاذ القرار
فية إلرساء املفاهيم فهل �ستطع اجلزم اليوم بأن اخلطوات اإلصالحية اليت ا�تهجتها بعض الدول العربية هي كا 

واملمارسات الدميقراطية؟ وهل �ستطيع التأكيد أن اإلصالح السياسي الدميقراطي قد اكتمل؟ وهل سامهت 
السياسات احلكومية يف إرساء األمن االقتصادي للمرأة بشكل خاص وللمواطن بشكل عام؟ وهل اآلليات 

سا�ي وحتقق أهداف التنمية؟ وهل املوارد اليت واألدوات املستخدمة يف سياساتنا تضمن النهوض باحلق اإل�
؟جمتمعها مشاركتها يف حتديد مصري �ضعها بأيدي املرأة تساعدها على التحكّم مبصريها أوالً قبل

  
 حلقة يف سلسلة مرتابطة ومتداخلة من ككل وخباصة متكني املرأة هيإنّ عملية التمكني السياسي للمجتمع 

  . عية والرتبوية والسياسيةالعمليات االقتصادية واالجتما
  

وتُجمع الدراسات حول التمكني السياسي للمرأة ومشاركتها يف العمل السياسي على حمورية التمكني 
فاملرأة غري . االقتصادي يف هذه العملية وعلى أ�ه �قطة ا�طالق أساسية فاعلة يف حتديد فرص جناحها أو فشلها
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 قادرة على منافسة الرجل للوصول إىل مراكز السلطة وصنع القرار خاصةً املستقلة اقتصادياً والفاقدة للموارد غري
    16 .عرب اال�تخاب

  
  البيئة االقتصادية املاكروية والتحرر االقتصادي للمرأة  -أ 

إنّ غياب املساواة االقتصادية بني املرأة والرجل إن جلهة احلصول على املوارد أو املقدرة على التحكم هبا 
 يف سبيل إحقاق أهداف التنمية بدءاً مبحاربة الفقر واجلوع وا�تهاء بضمان ارتقاء اجملتمعات يشكل عائقاً مهماً

. وتقدّمها على مجيع الصُعُد مبا يكفل لإل�سان، رجالً كان أم امرأة، احلياة الكرمية واآلمنة
  

 يف حتصيلها التقدم مثالً هلشهد يملرأة، على حنو ما اولكن بالرغم من التقدّم امللحوظ يف كثري من جوا�ب متكني 
املستويات العليا من التعليم والصحة مل تصاحبها زيادة يف  األجر، يالحظ أن العلمي وحصتها من العمل املدفوع

  .لمساواة اجلنسني من حيث عائد العم
  

حيث من إن العمالة،  "�وعية"ن يف صحبها بصفة عامة، حتسّية يف التشغيل مل الزيادة الكميّكما يالحظ أن 
على اختالف . زيادات يف إ�تاجية العملاالبتكاري أو من حيث ال-مستوى املهارة واملكوّن العلمي والتكنولوجي

إن حركة النمو . ظروفها االقتصادية ما زال استيعاب األ�شطة االقتصادية لقوة العمل حمدوداً يف الدول العربية
، قد متركزت حول )2009  و2008عامي (مة االقتصادية االقتصادي العربي األخرية، يف املرحلة السابقة لألز

النفط بصفة أساسية، مما ساهم يف ارتفاع معدالت النمو االقتصادي رافقتها زيادة يف معدالت خلق فرص العمل 
  .اجلديدة وهبوط يف معدالت البطالة وارتفاع يف �سبة مشاركة املرأة يف قوة العمل

  
 

 : املرأةاألزمة املالية وتأثرياهتا على    - ب 
يف مستويات التشغيل يف البلدان العربية،  أيضا تراجعاً تب سبّأن املتغيّرات الدولية واألزمة املالية العاملية

 و، 2010- 2009 السنتنيليون خالل  ب3.6ويتوقع أن تصل الزيادة يف عدد العاطلني عن العمل إىل ما ال يقل عن 
  :يف اجتاهني لتزيد من أوضاع التشغيل سوءاًوتعمل تداعيات األزمة منهم من النساء، % 40

  
  

 
  6 ص ، 2009 – اللجنة االقتصادية و االجتماعية لغربي اسيا –ى الموارد المالية تقرير تحكم المرأة في الموارد االقتصادية وحصولها عل   -  16
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  ؛هو استغناء املؤسسات عن بعض أو مجيع العاملني فيها عند اهنيارها أو �قل مركز أعماهلا: األول •

 17. هو تقليل فرص العمل للداخلني اجلدد إىل سوق العمل:الثا�ي •

  
األخرية على     قتصادية واملالية العاملية    مل تصدر بعد بيا�ات على املستوى العربي حول أثر األزمة اال          ويف حني   

من األشخاص الذين فقدوا وظائفهم يف االحتاد  18 %40أنإىل  اإلحصاءات أظهرت، عمالة املرأة أو استثماراهتا
 و�درك من دروس األزمات السابقة أن معدل العمالة للرجـال           .األوروبي متأثرين باألزمة االقتصادية هم من النساء      

العمالـة، وخطـر عـدم إجيـاد عمـل هـو         بشكل أسرع من معدل البطالة لدى النساء يف حـال خـسارة    عموما يتعافى 
  . دوما أعلى بالنسبة للنساء

  
 تأثرت مدخرات النساء العربيات سلباً �تيجة للتخفيضات املتتالية اليت أجرهتا احلكومات علـى معـدالت           ولقد

  .لية العامليةالفائدة من أجل تشجيع االستثمار يف ظل األزمة املا
 

 فاخنفـاض مـوارد مؤسـسات التمويـل األصـغر     ، ويبـدو أن األثـر األكـرب يتنـاول حجـم االئتمـان املمنـوح للمـرأة العربـي         
بسبب ا�كماش املساعدات واملعو�ات املالية الدولية من املتوقع أن يكون له آثار خطـرية          القروض املتناهية الصغر  و

مليـون شـخص، تبلـغ      133أقرضـت هـذه املؤسـسات أكثـر مـن      ،2006 عـام ي فف. على املرأة يف البلدان العربية
، لذا فإن اخنفاض موارد هذه املؤسسات من شأ�ه تقليل فرص النساء الفقـريات  19يف املائة85 �سبة النساء بينهم 

  .يف احلصول على متويل ملشروعات متناهية الصغر من أجل املسامهة يف اإل�فاق على األسرة
  

فما هي ابرز العوائق اليت : إذاً تعا�ي من متييز يف إرساء املساواة واحلصول على تكافؤ الفرصما زالت املرأة 
تشهدها املرأة يف مشاركتها االقتصادية؟ وما هي الشروط الواجب توفرّها خللق بيئة اقتصادية سليمة تساعدها 

ذ باالعتبار اختالف األدوار وتشجعها على النهوض اقتصاديا؟ وكيف ميكن تغيري شروط العمل وتوجيهه ليأخ

 
  Global /About the ILO/Media and public information / Press releases / Lang-en.منظمة العمل الدولية    -  17

  )www.sanabil.org ( الربملان األوروبي يناقش تقرير األمم املتحدة حول األزمة املالية واملرأة    18-
 يف املنطقة العربية، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب املرأة املالية على وضع األزمة تا�عكاسا: تعزيز املشاركة االقتصادية للمرأة   19-

   2009،آسيا
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م

                                                

بني املرأة والرجل؟ وما هو السبيل لتعزيز القدرات التنافسية للمرأة يف ظل مرو�ة سوق العمل للوصول إىل مساواة 
  جتماعي؟  آفاق التنمية الشخصية واال�دماج االحقيقية تضمن للمرأة عمال الئقا وتساهم يف حتقيق 

  
اليات العامة املعبئا على أيضا ال زالت  تشكل  الوطنية تاالقتصاديا يف عدم املساواة بني اجلنسني ان كلفة 

 الذكور على صعيد العمالة بنيعلى عدد من البلدان اآلسيوية ، تكلف الفجوة  أجريت اكاة حملوفقا ف. للدول
ترتفع التكلفة و.  مليار دوالر سنويا30 إىل 16  وعلى صعيد التعليم  مليار دوالر سنويا47  و42واإل�اث ما بني 

   20.ع ازدياد معدالت الفجوة بني اجلنسيني
  

 التداول بارتقاء املرأة اقتصاديا ال ميكن مناقشته دون التفكري بقدرة احلكومات يف خلق جمتمعات بآليات إن
 إذ هذا التوجه تؤكد مقاربة النوع االجتماعيو. تضمن املساواة يف احلقوق وقبول التنوع واالختالف دميقراطية
فكيف ميكن حتقيق هدف التمكني االقتصادي للمرأة العربية من  دمج احتياجات النساء يف إطار أوسعتستهدف 

  منظور بعض السياسات العامة؟
 

  ، وهيكوميةاحلسياسات ال إعداد داالعتبار عن ني بعأخذها ابرز احملاور اليت جيب يف ما يلياول تننس
 

  واحلماية االجتماعية األجورسياسات  •

  ظيم قوا�ني العمل حلماية اجتماعية أكثر إ�صافاتن •
  محور أساسي لبناء سياسات اجتماعية وتربوية مراعية للنوع كالتطور التكنولوجي  •
 السياسات التمويلية و�صيب املرأة منها  •

  احلاجة لرؤية تكاملية لسياسة متويل املشاريع املتوسطة احلجم •
  بني اجلنسينياملواز�ة كأداة للمساواة :السياسات املالية •

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20  -   Étude mondiale sur le rôle des femmes dans le développement, Nations Unis, 17 juin 2009  
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  السياسات احلكومية حماور عمل   - ج   السياسات احلكومية حماور عمل   - ج 
  

   واحلماية االجتماعيةباألجور اخلاصة سياساتال .1 واحلماية االجتماعيةباألجور اخلاصة سياساتال .1
 عـن الرجـل     أن الــمــرأة تكسب أجـــوراً تقـلّ      2008م  ات االحتاد الدويل لنقابات العمال للعا     ءتقدّر إحصا   

  عن الرجـال  النساء أجورا تقل بنسبة وسطية تتقاضىاألوروبيةويف الدول  ، على املستوى العاملي% 16.5بنسبة
15.4.21 %، ويبلغ متوسط الفارق يف فر�سا % 17.4 قدرها

  
صادقت مجيع البلدان األعضاء يف اإلسكوا باستثناء عمان، على اتفاقية منظمة العمل الدولية اخلاصة   

واملهن

                                                

وبالرغم من عدم وجود معلومات . بالتمييز يف العمالة 
إال إ�نا �شهد أن قوا�ني العمل يف معظم إحصائية موثقة 

البلدان تضمن املساواة يف األجور يف القطاعني العام 
واخلاص، ولكن الفوارق بني اجلنسني تظهر يف مستويات 

�سبة النساء ضمن يف تدن كما ويظهر الدخل املرتاكم، 
شرحية الرواتب املرتفعة وارتفاعها ضمن فئة الرواتب 

  .املتد�ية
 

 خاصـة فيمـا   ،قطاعات اليت تتطلب يد عاملة كثيفة واليت تكـون فيهـا املـرأة ممثلـة بـشكل واسـع           أما يف ال    
  .حنو األسفل أيضا يتعلق باليد العاملة غري املتخصصة، فإن املنافسة األجنبية تدفع باألجور

 
 مجعيـة  اهتـ  أجريتوالـ  2005لعـام  لويف دراسة إحصائية حول املوارد البشرية يف القطـاع املـصريف اللبنـا�ي         

ويفـسر ذلـك جزئيـا     . يف املائـة 21 أن متوسط أجر املوظفة أد�ـى مـن أجـر املوظـف بنـسبة      ، ظهرمصارف لبنان
كون اإل�اث يشغلن عددا أقل من مراكز املسؤولية، مقار�ة مع الـذكور، وعنـد تـساوي الرتبـة يقـل متوسـط راتـب                         

  . عن متوسط راتب املوظفةاملائ يف 13املوظفة ب 
 

أخرى، يفاقم تزايد مرو�ة سوق العمل على املستويني العاملي واحمللي من مظاهر العمل غري ن �احية م  
ويف حني يؤمن العمل املؤقت إمكا�ية التوفيق بني .  غري النمطية من العملواأل�واعم، والعمل للحساب اخلاص املنظّ

 
، 34 ، ص 2009دور الغــرف التجاريــة واهليئــات االقتــصادية يف متكــني املــرأة، غرفــة الــصناعة والتجــارة والزراعــة يف بــريوت،              - 21

  .إحصاءات اوروستات

عالمة المساواة  "التجربة الفرنسية حول

  "المهنية

عالمة "مؤسسة فرنسية على  46حصلت  

وتشكل هذه المبادرة التي  ". المساواة المهنية

   وزارة الدمج االجتماعي الفرنسيةهاأطلقت

 والهيئات اولى لتحفيز ارباب العملخطواة 

  .المرأة تمكين علىاالقتصادية 
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 التوظيف حسب منو أعماله أو تقلصها،رو�ة يف جلهة امل العمل ربّحاجات أة العائلية واالقتصادية واملرحاجات 
   . د هشاشة يف ظروف العمل وحمدودية يف التفاوض حول األجور ما يولّغالباًإال أن ذلك 

  
كل هذا يدفعنا للتشديد على أمهية إعـادة تقيـيم الـسياسات االقتـصادية املطبقـة و�وعيـة احلمايـة االجتماعيـة             

ي ومبتكـر للتخفيـف مـن حـدة      الـسوق واىل العمـل بـشكل جـدّ        ، يف إطـار اقتـصاد       األجـور سياسـات   اليت توفرهـا    
  . احلواجز االجتماعية واملؤسسية والقا�و�ية والتمييز حبق النساء

  
   إ�صافا أكثر تنظيم قوا�ني العمل حلماية اجتماعية .2

 يف ظل غياب شروط عمل مراعية للدور االجتماعي للمرأة، تعيش املرأة العربية أزمة فعلية أمام ما يتطلبه
األطفال أم تربية  األسرة؟  يفطموح النجاح وحتقيق الذات يف العمل أم. اخنراطها يف سوق العمل من تضحيات

الشخصية؟ أسئلة تطرحها على �فسها كل امرأة دخلت مشوارها املهين وقررت التوفيق بني  حتقيق األهداف
فماذا �نتظر فعليا . ثقله على كاهل املرأة فقط ولكنه حتى اليوم يلقي بقرار ليس بالسهل اختاذهوال،  ومهنتهااألسرة

ألخذ هذه املسألة احملورية يف االعتبار؟ وملاذا مل �تخذ حتى يومنا التدابري الالزمة لتسهيل حدة هذا التساؤل 
خاصة على املرأة؟ وما الذي يعيقنا اليوم لالستفادة من جتارب بعض الدول خاصة األوروبية لوضع سياسات 

   ؟ أماكن العمل، ومرو�ة يف اختيار  مبا يف ذلك خفض ساعات العمل، و جداول زمنية مر�ةتنظيم العمل،ب
  

ذ سعت وزارة العمل إىل التخفيف من حدة هذا الوضع حيث اإلطار، إجتربة البحرين رائدة يف هذا تعترب 
  .غنب يف الزواجقامت بتحديد وظائف ومناصب بديلة ميكن أن يعرضها أرباب العمل على العامالت اللواتي ير

  
 هذه اخلطوات تبقى أساسية لتطبيق مبدأ احلماية االجتماعية ليس فقط على مستوى تنظيم شروط العمل بل
على تأمني احلماية االجتماعية للنساء العامالت السيما يف حاالت الــطــوارئ الناجتة عن الشيخوخة واإلعاقة 

   . احلماية االجتماعيةأ�ظمةلك يف كثري من الدول تعديل ذويقتضي  .رىلة أو مواجهة أزمات معيشية أخوالبطا
  

   ة للنوعي لبناء سياسات اجتماعية وتربوية مراعأساسيمحور كالتطور التكنولوجي  .3
 

 مواردإىل  ينطلق من الوصول    املعرفة جمتمع كل من النساء والرجال على املسامهة يف         إن الكالم عن مدى قدرة    
 اختــاذيف  اإلبــداع و�ظمــة يف أاملــشاركة وةيــ التمكينةيالــسياس بيئــةفتــوفر ال. تكنولوجيــة الالثقافــة و واملعرفــةالعلــوم



  

  

  16  
 

"العربية التنمية يف والشباب املرأة "حول التاسع الدويل املؤمتر  
)العربية مصر مجهورية ، القاهرة ،2010 مارس 22-24(  

  .  هي حقوق إ�سا�ية بالدرجة األوىل يف عصر�ا احلايلاملستمر علّم يف التاحلقضمان و القرارات
  

 وتــد�يوجيــة املــستوى العلمــي املتــد�ي وحمدوديــة إمكا�يــة الوصــول إىل الوســائل التكنولول حيــيف معظــم بلــدا�نا 
ملـرأة   وارتفاع كلفة خدمـة االتـصاالت يف البلـدان الناميـة دون إفـساح اجملـال أمـام ا                   مستوى املهارات والبنية التحتية   

  . اليت يقدمها قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلوماترصالستفادة الكاملة من الفل
  

 ضخمة، منها إجيابي ا�عكاسات هلاعلومات  أن التطبيقات والتأثريات الواسعة النطاق جملتمع امل، يعيمجيعنا
 ينطبق ذلك على  هلولكن.  املرأةمتكني صعيد على أو صعيد املساواة بني اجلنسني على إنومنها سليب، 

 االعرتاف  متّهلو؟ منطقتنا املعرفة الوطنية يف قتصاديات يف اةبإمكان املرأة املسامه؟ هل النساء يف منطقتنا
املبادرات  هل تدعم احلكومات  متى وجدت؟،مهة من قبل احلكومات واجملتمعوقياس هذه املساوتقدير 
 قمنا باجلهود الكافية الرامية إىل تنظيم برامج تقوي املهارات التقنية والعملية للمرأة املنتجة املتعلقة هل؟ اإلبداعية

لعاملية وإدارة األعمال واملسائل اإللكرتو�ية والتجارة ا  اإل�رت�ت والتجارةممثالً بالتدريب األساسي على استخدا
 وتكنولوجيا صاالت تتوفر لنا وسيلة تقييم أو بيا�ات حتدّد كيف وأين حتسن وسائل االت هلاملتعلقة باجلنسني؟

 إمكا�ية أة تتوفر للمرقد ؟  وكيف وأين تشجّع على التغيري اإلجيابي؟أاملعلومات حياة املرأة أو جتعلها أسو
  هل هي حتصل على املعلومات اليت حتتاجها؟ ولكن �رت�تاستخدام اإل

  
 حنـو  تعـرتف معظـم احلكومـات بأمهيـة ضـمان مـشاركة النـساء الناشـطة واملتـساوية يف املـسرية الـسريعة                         بينما

 بـه   وم الـذي �قـ    فمـا . م جمـتمعهن   يف تقـدّ   تـساوية  وامل لناشـطة  ا اركة مـن املـش    نه املعرفة، إال أهنا حترم    اتتنمية جمتمع 
م يف التعلـي  �ضمن للنساء حصوهلن علـى  هلو النساء يف حقول تقنية املعلومات واالتصاالت؟    لتشجيع وتعزيز عمل  

 واملشاركة يف صنع القـرار يف قطاعـات جمتمـع املعرفـة وأ�ظمـة االبتكـار واحلـصول علـى                    العلوم والتكنولوجيا ميادين  
  تعلّم مدى احلياة؟ال فرص
 
 التعـاون  جملس ومعظم دول    موالفيتنا السيما اهلند    ،لحوظاً م  اجتماعياً  تقدماً النامية الدولبعض   أحرزت   لقد

 مـن  بريةكـ اجيابيـة   متكني النساء، ما �ـتج عنـه آثـار     بفضلالفيليبني وتايلنديا،   و احمليط اهلادئ،    –االقتصادي آلسيا   
رات ة مؤشـ   عـدّ  وتدلإن أداء النساء يف هذه الدول جيد        . الصحة والرفاه االقتصادي للعائالت   وحيث حمو األمية    

  .  يف جمتمع املعرفة العاملياملشاركةجناح على 
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ب

 العامل من حيث �سبة مستخدمي اال�رت�ت من بني النساء، حيـث تتجـاوز الـدول الغنيـة                  يليبنيتتصدر الف   
ــاتالوالك ــستة �قــاط علــى األقــل    ي ــدا وأســرتاليا ب ــاءتظهــر الفيليــبني  .  املتحــدة و�يوزيلنــدا وكن  علــى عــدد مــن  بن

ــةاملؤشــرات، ك ــدةر دول كــصاحبات واســتخدام اال�رت�ــت، جلهــة  مــن حيــث مــشاركة النــساء يف جمتمــع املعرفــة   ائ
ــادرات ــاع، مب ــسبة وارتف ــيم  � ــوم والتكنولوج معــدالت التعل ــا، الســيما يف العل ــات  ي ــواتي وأعــداد الباحث ــتعن الل  يتم
  .توى املسالعالية باملهارات

  
 من ، فأكثر والتكنولوجيا أكثرالعلوم قطاع يرتابط صا�عو السياسات أن يفهموا بشكل أفضل ملاذا حيتاج  

لعلوم تتعلق با رئيسية وهذا يقتضي النظر إىل مؤشرات. ساء النبتمكني باألهداف املتعلقة سرتاجتية، اإلاحيةالن
تشجيع النساء على القيام مبسامهات ، و املعلومات واالتصاالت، وجمتمع املعرفةات وتقنيواالبتكار،والتكنولوجيا 

ويف .  بشكل أساسي كمتلقيات للمعرفةالنساء مع ا فيهعامل التمتّ اليت اجملاالتذه  يف هاشطة وإبداعيةكاملة و�
 طريقة تفكري النساء فيما يتعلق بالتكنولوجيا واال�رت�ت وبناء ثقتهن يريتغمطلق األحوال ال بد من عمل منظم ل

  .اء أكثر لدعم حقوق النسإبداعي أكثر وبشكل االستخدام التكنولوجي
 

لقد ساعدت الشراكة القائمة بني صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة وأ�ظمة سيسكو احلكومة األرد�ية يف 
زيادة إىل وهتدف الربامج . أكادمييات تابعة لسيسكوتشبيك  برامج 10وضع منهاج يستهدف الشابات يف 

وأدى هذا . جناحًا كبريًاقد القت يات املعلومات وإمكا�ية وصول املرأة إىل املراكز الوظيفية املتقدمة يف قطاع تقن
النجاح إىل االتفاق على تطبيق هذا الرب�امج يف مصر ولبنان واملغرب والعراق باإلضافة إىل حتويل  مسار املساواة  

ة وقد �تجت من هذه الشراكة دراسة أفضل حول وضع املرأ. األرد�ية" القرية اإللكرتو�ية"ني اجلنسني إىل مبادرة 
األرد�ية يف قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، واستعمال هذه البيا�ات من قبل قطاع االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات وواضعي السياسات والربامج يف وزارة الرتبية ويف تقييم تأثري التدريب الذي قدّمته سيسكو على 

  .اخلرجيات
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  السياسات التمويلية و�صيب املرأة منها  .4
دراسة رائدة حـول مـشاركة املـرأة يف القطـاع اخلـاص يف لبنـان، أظهـرت أن العقبـات املاديـة                  د البنك الدويل    أع

ــة الــــــــــــــــــــــــيت تعــــــــــــــــــــــــرتض املــــــــــــــــــــــــرأة املــــــــــــــــــــــــستثمرة يف لبنــــــــــــــــــــــــان        والتنظيميــــــــــــــــــــــ
(Women entrepreneur)22 . هي أكثر من تلك اليت تعرتض الرجل

  
  
 على ، أصحاب املشاريع والعمال يف لبنانحول 2007ظهرت الدراسة الصادرة عن البنك الدويل عام قد أف
  يف 48مقابليف املائة من أصحاب املشاريع الرجال الذين ميولون عملياهتم حيصلون على قرض مصريف،  64 أن

يف املائة من النساء على قرض  14.6ويسجل ا�عدام التكافؤ �فسه يف مصر حيث حتصل . املائة من النساء
 صغرية ومتوسطة احلجم من ارتفاع تمؤسسا وتعا�ي النساء اللواتي ميلكن. من الرجال 45.7 مصريف مقابل

معدل رفض امللفات لدى املصارف حيث يطلب من املرأة توفري ضما�ات تتجاوز عمومًا قيمة الضما�ات املطلوبة 
  .  املائةيف   30و 25 من الرجل بنسبة ترتاوح بني 

  
ة وطنية من النساء قامت به املؤسسة الدولية لأل�ظمة باإلضافة إىل هذا، تدعم �تائج استطالع رأي عين

 �تائج دراسة البنك الدويل حول الصعوبات اليت تواجهها النساء لدى 2009 يف لبنان صيف (IFES)اال�تخابية 
 إذ ظهرت عالقة إجيابية بني املقدرة على احلصول على القروض من جهة، وكل من ،حماولة احلصول على القروض

ويظهر هذا ضعف فرص النساء الطاحمات .  و�وع وثبات الوظيفة واملستوى العلمي من جهة أخرىمستوى األجر
إىل الدخول إىل جمال االستثمار يف احلصول على قروض ما مل يتوفر هلنّ أمان الوظيفة الثابتة ذات األجر املرتفع 

 إلشراك املرأة من طبقات وهلذا دالالت سلبية واضحة حول مدى توفّر الفرص. واملستوى العلمي العايل
   23.اجتماعية واقتصادية د�يا كما إلشراك فئة الشباب ذكوراً وإ�اثاً يف عملية اإل�تاج والتنمية

  

                                                 
22  -  Gender – Based Differences Among Entrepreneurs and Workers in Lebanon. Social & Economic 

Development group / MENA Region, World Bank, 24-June 2009  

-http://www.ifes.org/mena، "وضع املرأة يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا"، مشروع IFESدراسة ملنظمة    -  23

region.html.  
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  ياسة متويل املشاريع املتوسطة احلجملس احلاجة لرؤية تكاملية .5
ب اإلجيابية لقد برزت صيغة املشروعات الصغرية عامة، كأحد املسالك حللّ مشكلة البطالة، وأحد األسالي

لدفع مسرية التنمية، سواء من حيث رفع مستويات اإل�تاجية، أو زيادة معدالت النمو االقتصادي، وكذلك ختفيف 
.  التفاوت بني الشرائح االجتماعية بل وبني املناطق اجلغرافية املختلفة

  
ت والصناعات الصغرية عاإال أن الدول العربية مجيعها تقريبا تفتقد إىل سياسة متكاملة لتشجيع املشرو

:من خالل ويسعى أغلبها إىل جمرد ختفيف التوتر احملتمل ة على استيعاب قوة العمل الوطنية، القادرواملتوسطة
  

االدخار باالستشارة االقتصادية أو ة املرأة قروض وخدمات مالية إل�شاء املشاريع ومساعد تقديم 
 ؛ تقديم خدمات التسويق وإقامة معارض للسلع واملنتجاتإىل باإلضافة

 
تدابري لتمكني املرأة وخدمة �شاطها االقتصادي كزيادة دورات التدريب املهين للمرأة وإ�شاء جلان  

  كما هو احلال يف دولسيدات األعمال يف غرف الصناعة والتجارة، وتأسيس جلان لسيدات األعمال
لنساء الراغبات يف إ�شاء اتدريب  باإلضافة إىل األردن ولبنان ورمص والسعودية وقطراإلمارات و

 . مؤسسات خاصة يف املغرب

  
ويف ظل حترر التجارة العاملية حيتاج إىل االقتداء   قضايا النوع االجتماعي يف السياسات والربامج التنموية         أن إال

ــة      ــشرق األقــصى األربع ــة دول ال ــغ    كو: بتجــارب �اجحــة يف هــذا املــضمار كتجرب ــغ كو� ــايوان وهو� ــة وت ــا اجلنوبي ري
وسنغافورة، اليت جنحت يف إدماج املشاريع يف النشاط االقتصادي العاملي من خالل تدويل اإل�تاج للـشركات عـابرة    

 -جنـرال موتـورز  (  عـرب شـبكات دوليـة    Out-sourcing "إسـناد التـشغيل للغـري   "اجلنسيات واسـتعمال أسـلوب     
  .) إخل، با�اسو�يك–تويوتا 

  
   للمساواة بني اجلنسنيكأداةاملواز�ة :سياسات املاليةال  .6

لَطاملا عكست املواز�ة، واليت هي أهم أداة سياسية اقتصادية يف يد احلكومات إلحقاق تغيري أو لتكريس 
    24.وضع راهن، ثقافة البلد وقِيَمه

                                                 
 ، 2009 –ة لغربي اسيا  اللجنة االقتصادية و االجتماعي–تقرير حتكم املرأة يف املوارد االقتصادية وحصوهلا على املوارد املالية    - 24
  6ص
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ومواز�ـات   Gender Responsive Budget إعداد واعتمـاد مواز�ـات تعـي وتتحـسّس حاجـات املـرأة        نإ

األخذ بعني االعتبار عنصر املـساواة علـى    يقتضيEquity  Budgeting   إىل إحقاق العدالة واملساواة  هتدف
�عـين باملـساواة هنـا،        وال.  العام يف كـل سـنة ماليـة        باإل�فاق النوع البشري يف كل ما تتضمنه بنودها اخلاصة          أساس

 علـى  لإل�فـاق وات بـني مـا خيـصص يف امليزا�يـات احلكوميـة        التساوي احلـسابي، ولكـن تلبيـة احلاجـات وسـد الفجـ            
املشروعات ذات الطابع املشرتك واملنفصل يف آن بني اجلنسني، وبني احلاجـات احلقيقيـة، مبـا يقلـل مـن الالتكـافؤ يف                

  .احلقوق
  
 ، بـل هـي   مواز�ـات منفـصلة لـشؤون املـرأة         إ�ـشاء   ليـست    للنـوع     اهلدف من مبـادرات املواز�ـات احلـساسة          إن

 أخـرى،  ةالعالقات بني السياسات االقتصادية من جهة واملخرجات االجتماعية من جهـ        و تقوية الروابط    إىلالدعوة  
 العامة وفقا لتأثرياهتا املختلفـة علـى النـساء والرجـال يف             اإليرادات العام وعناصر    اإل�فاقعناصر  ك  لتفكي حماولةو

  . تعلق باحلقوق املاديةاجملتمع، متهيداً لتجسري الفجوة بني اجلنسني فيما ي
  
 

 ســواء مــن �احيــة املــرأة يف التمييــز ضــد  اإل�فــاق العــام يــساهم حجــمأنميكــن : علــى صــعيد اإل�فــاق العــام  •
 فعلـي وملمـوس يف تغـيري       تـأثري  ميكن أن يكون لـه       اإل�فاقكما أن حتديد وجهة     . السياسات أو التطبيق الفعلي   

تــدريب النــساء علــى األعمــال ذات األجــور الــضئيلة واملهــارات  ل مــثالً تــوفري التمويــل الــالزمف .وضــعية املــرأة
 على األعمال ذات األجور املرتفعـة واملهـارات العاليـة مثـل تكنولوجيـا               ندودة مثل اخلياطة بدال من تدريبه     احمل

الكومبيوتر قد يكون لـه مزايـا آ�يـة وحاليـة للنـساء و لكنـه يف ذات الوقـت يكـرس األدوار النمطيـة والتقليديـة             
 .ةغري متكافئة للمرأال

 
ال تشكل الضريبة على القيمـة املـضافة متييـزا صـرحيا ضـد املـرأة وإمنـا حيـدث التمييـز                       : اإليراداتعلى صعيد   •

مين كون مداخيل النساء عادة تكون أقل من مداخيل الرجـال فيكـون عـبء الـضريبة يف املتوسـط                  ضبشكل  
 الـسبل الـيت ميكـن للحكومـات أن          ىوأحد. من الرجال أعلى على املستهلكني من النساء مقار�ة باملستهلكني        

األسـر  عـادة   تنتهجها لتفـادي هـذا التمييـز الـضمين هـو إعفـاء الـسلع األساسـية والـضرورية والـيت تـستهلكها                        
إعفـاء حزمـة مـن الـسلع الغذائيـة       علـى سـبيل املثـال، يـتم      في لبنـان    ف. الفقرية من �ظام ضريبة القيمة املضافة     

 . من الضريبة على القيمة املضافةرتبويللصحية وااألساسية واخلدمات ا
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 مســاح الــنظم الــضريبة علــى الــدخل للــزوج فقــط بتقــديم إقــرار ضــرييب مــشرتك  األخــرىومــن أشــكال التمييــز
. للزوجني، أو فرض معدل ضرييب أعلى علـى املـرأة املتزوجـة يف ظـل الـسماح هلـا بتقـديم إقـرار ضـرييب منفـصل                          

   .خلصومات الضريبية، واملخصصة لدعم األسر املعيلة، للزوج فقطوهناك متييز عندما تُمنح ا

 مســاح الــنظم الــضريبة علــى الــدخل للــزوج فقــط بتقــديم إقــرار ضــرييب مــشرتك  األخــرىومــن أشــكال التمييــز
. للزوجني، أو فرض معدل ضرييب أعلى علـى املـرأة املتزوجـة يف ظـل الـسماح هلـا بتقـديم إقـرار ضـرييب منفـصل                          

   .خلصومات الضريبية، واملخصصة لدعم األسر املعيلة، للزوج فقطوهناك متييز عندما تُمنح ا
  

.  من السياسات املالية ميكن استخدامها إلدخال تغيريات على السياسات وختـصيص املـوارد      إذاجمموعة متنوعة   
ولن تقتصر فوائد اعتماد هكذا مواز�ات على إحقاق املساواة علـى الـصعيد االقتـصادي، ولكنـها قـد تـساهم يف                   

كمــا تــساهم يف إشــراك . يم وحتــسني أداء وفعاليــة وشــفافية مواز�ــة الدولــة وبراجمهــا وتعــزّز إمكا�يــة احملاســبة تقيــ
 عامـة   اإل�ـسان شرائح خمتلفة من اجملتمع يف إعـداد املواز�ـة ومنـها اجلمعيـات واملنظمـات الناشـطة يف جمـال حقـوق                       

   .واملرأة خاصة

.  من السياسات املالية ميكن استخدامها إلدخال تغيريات على السياسات وختـصيص املـوارد      إذاجمموعة متنوعة   
ولن تقتصر فوائد اعتماد هكذا مواز�ات على إحقاق املساواة علـى الـصعيد االقتـصادي، ولكنـها قـد تـساهم يف                   

كمــا تــساهم يف إشــراك . يم وحتــسني أداء وفعاليــة وشــفافية مواز�ــة الدولــة وبراجمهــا وتعــزّز إمكا�يــة احملاســبة تقيــ
 عامـة   اإل�ـسان شرائح خمتلفة من اجملتمع يف إعـداد املواز�ـة ومنـها اجلمعيـات واملنظمـات الناشـطة يف جمـال حقـوق                       

   .واملرأة خاصة
    

مراعــاة النــوع وحتــديات إصــالح املواز�ــة  مراعــاة النــوع وحتــديات إصــالح املواز�ــة 
 تماعياالج

ــة  إن ــشروع بعمليــ ــالح الــ ــات إصــ  املواز�ــ
ــات   ــاد مواز�ــ ــو اعتمــ ــاه حنــ  األداءواالجتــ

ســوف ميهــد إلدمــاج املنظــور اجلنــدري يف 
ــة امل ــة عمليـ ــ. بـــشكل أفـــضل واز�ـ ا ذوهـ

 يتطلــب تغــيريات كــبرية  إذمــشروع طمــوح 
ز�ـات الوطنيـة    اولناحية صياغة وتنفيذ امل   

واســــتخدام مقاربــــات قطاعيــــة تــــسمح  
ــإبراز الـــروابط  بـــني خمتلـــف القطاعـــات  بـ

الوزاريـــة الـــيت تقتـــضي التنفيـــذ املـــشرتك   
 اال�ـدماج  إىل سياسية ملسا�دة اجلهود الرامية وإرادةللسياسات والربامج من أجل بلوغ أهداف التنمية احملددة سلفا  

اسـعا أمـام    يفتح البـاب و   سـ  ذا مـا  وهـ  . للتعـاون بـني وزارة املاليـة وبـاقي الـوزارات           أسـاليب  وإجيادوحتفيز املوظفني   
 فمتابعة وحتليل مواز�ات النـوع االجتمـاعي سـوف توضـح إىل أي مـدى مت ختـصيص مـوارد لتنفيـذ بـرامج                         ،املساءلة

  . ومشروعات متعلقة بتحقيق أهداف األلفية مبؤشراهتا املستجيبة الحتياجات النساء والرجال معاً
  
  

  العالميةبعض التجارب
 ملحق للمواز�ة حيدد املخصصات املقررة لتضييق الفجوة        إعداد مت: ي فر�سا ف 

 بني النساء والرجال 

فقط مـن    %8 دراسة حتليلية حول مواز�ة املرأة أن أظهرت :يف اململكة املتحدة 
منه من النساء،  %95 للعائل الوحيد والذي يعد ربامج اجلديدة يذهبالتمويل لل

 من اإل�اث %27 من التمويل إىل الشباب ومنهم فقط  %57 يف حني يذهب 

  تبنت احلكومة سياسة تتطلب من كل هيئة ان ختصص على األقل :الفيليبنييف  

 من مواز�اهتا للمرأة والتنمية 5%

سنة إلصالح القا�ون التنظيمي للماليـة   2010 احلكومة سنة حددت :املغربيف  
من أجل إعطـاء قاعـدة قا�و�يـة إلصـالح امليزا�يـة وإرسـاء ميزا�يـة مراعيـة للنـوع                    

 االجتماعي
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  :وتتطلب هده العملية
 

د األهـداف املرجـوة مـن إ�فاقهـا، بنـاء علـى تـشخيص دقيـق ألوضـاع                أوال، وقبل ختصيص اعتمادات ماليـة، حتديـ       
خمتلف الشرائح االجتماعيـة، وحتليـل أسـباب ومميـزات وضـعيتها، وتقيـيم األسـباب، واقـرتاح احللـول والبـدائل الـيت                        

 أهـداف " ضرورة  تشخيص األثر املباشر لتوزيع امليزا�ية من منظور           إىل باإلضافةذلك  . جميكن أن تكون مبثابة �تائ    
  .، زيادة على ضرورة تقييم املنجزات بواسطة مؤشرات املردودية، وحبسب النوع االجتماعي"�تائج/ 
 

، وبـشكل   االقتـصادية فالبيا�ـات   . االجتمـاعي وتتطلب ثا�يا، إحصاءات ومؤشـرات أفـضل، مـصنفة حبـسب النـوع              
وغيـاب البيا�ـات    .ومشـال أفريقيـا  خاص البيا�ات املصنفة حبسب النوع حمدودة �ـسبياً يف منطقـة الـشرق األوسـط     

25. املستهدفنيفئاتاملنسقة جيعل من الصعب قياس آثار السياسات العمومية على 

 
رغم أمهية العمل على متكني املرأة اقتصادياً وحموريته يف عملية متكينها سياسياً إال أنّ اخلطوة تبقى �اقـصة مـا                     

رأة يف صـنع    وعلـى رأسـها مـشاركة املـ        .ا وضامنة لفعاليتـها   مل تُستَتبَع خبطوات أساسية وضرورية أخرى مكملة هل       
  .القرارات السياسية

  
ًرابعا 

   التمكني السياسي للمرأة ، تكامل أم ضرورة ؟–
  

إن مشاركة املرأة يف صنع القرار السياسي ال تقف عند حد مشاركتها يف اجملالس النيابية أو احمللية، إمنا 
 �شاط املنظمات اليت تسهم يف تشكيل اجملتمع كاألحزاب، النقابات، تنسحب أيضاً على إسهامها الفاعل يف

 هل التمكني بقرار :والسؤال الذي يطرح اليوم. اإلعالم املختلفة وسائر تكوينات اجملتمع املد�يوسائل اجلامعات، 
؟ وهل سياسي حقق للمرأة مكا�تها وعزز حضورها أم إ�نا حنتاج إىل حتديد �سبة مشاركتها، لضمان وجودها

فرض وجودهن؟ وهل وجود النساء يف زيادة �سبة املشاركة السياسية للواتي أسندت إليهن أدوار قيادية ساهم 
يف هذه اهلياكل أثر على سياسات الدولة جتاههن؟ وكيف ميكن تدعيم مكا�ة النساء يف الوسط السياسي ويف 

 على التأثري على ن وقدرهتنبغض النظر عن فاعليتهاجملتمع املد�ي يف ظل الوالء السياسي أو العائلي أو املصلحي 
  ؟نجمتمعه

                                                 
25 -   JämStöd - L’Échelle (the Ladder) Procédure pour la durabilité de l’approche -intégrée de l’égalité 

entre les femmes et les hommes. JämStöd, Suède –  
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 ثأثرياث مشاركة املرأة يف صنع القرار  - أ 

 أدتالتطورات اليت طرأت على عالقة الدولة باحلركات النسائية حبكم عوامل حملية وعامليـة قـد              من املؤكد أن    
 وضـع املـرأة علـى مـستوى التـشريعات         دور التنمـوي للدولـة وظهـرت جليـة يف حتـسني             الـ  مراكمة يف الوعي حول      إىل
السياسات، كمـا سـامهت قـوة احلركـات النـسائية يف تـشبيك العالقـات وتكـريس التنـسيق مـع املنظمـات العامليـة                 و

  . ة إلرساء مبادئ التنمية والدولية واإلقليميةاحمللييات  احتادات �سائية على املستووإ�شاء
  
، بــل ســامهت يف ترســيخ مفــاهيم العدالــة  هنــوض املــرأةعكــست اجلهــود النــسائية لــيس فقــط علــى مــستوى  ا�

إعـادة  و ت تعـديال  بإدخـال  ظهـر    أبرزهـا  واحلرية كشعارات ثقافية لتقدم اجملتمـع برمتـه ولعـل            والدميقراطيةواملساواة  
  للبنـات والـصبيان، تعـديل القـا�ون االجتمـاعي وتوسـيع      األوىل للمرحلـة  اإللزامـي قا�ون التعليم   ك النظر ببعض القوا�ني  

 الشخـصية   األحـوال  حتديـد قـوا�ني      اآلمنـة، ، استخدام املياه بشكل رشيد وتوفري املياه        للمرأة األمان�طاق شبكات   
 ا�عكاسات لـيس وهلذه القوا�ني والسياسات . األسري العنف مناهضة قا�ون  ،)مصر ، املغرب وفلسطني، تو�س(

  . بأسره، واجملتمع األطفال األسرة،فقط على املرأة بل على 
  

 ستوياتاملاحلوكمة اليوم على  جمالهناك صا�عي قرار وقادة يف ف. لسياسي ال يتعلق بالضرورة باحلقل اوهذا
تعبئة ال تسمح بطّلعة الختاذ قرارات مارمستويات صنع القر مجيعيجب أن �قر و�ركّز على متكني النساء يف ف. كافة

   .ة وتنافسية أكثر حيوية معرفة وطنيات جمتمعبناءملوارد البشرية يف الدول لا كل من التامةواالستفادة 
  !زيد من القائدات وصا�عات قرار من بني النساءما حنتاجه اليوم هو امل

  
تتـيح للنـساء أن تـشارك        إن وجود املرأة يف مركز القرار االقتـصادي والـسياسي واإلداري وغريهـا مـن املراكـز                

 فكـرة املـساواة لـيس بـني اجلنـسني فقـط بـل بـني مجيـع          على حنو فعال يف ختطيط السياسات وتوجيهها بشكل خيدم      
القيمة املوضوعية للمـشاركة الـسياسية تتجلـى يف التـأثري علـى إعـادة توزيـع مـصادر القـوة بـني               و. .املواطنني عموماً 

  . اجلنسني كمعيار إلعادة توزيع عالقات القوة يف اجملتمع و حتسني آليات املمارسة الدميقراطية
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 �فتقـر إىل   يف اجملمـل ا أن �درس ثـأثري املـرأة يف املناصـب القياديـة يف حتـسني وضـع املـرأة  واجملتمـع                   وإذا ما أرد�  
   26إال أن وجود املرأة يف مراكز قيادية يف الشركات اخلاصة اثبت . إحصاءات دقيقة حوله

  
 يتوىل إدارهتا الرجال  إنّ املؤسسات اليت متلكها أو تتوىل إدارهتا �ساء تتفوق على تلك اليت ميلكها أو:أوال

من حيث تأمني فرص عمل للنساء، كما تتفوق يف النظرة إىل كفاءة ومقدرة املرأة العاملة ويف تفهّم أوضاعها 
  .وحاجاهتا
  

ائة يف يف امل 34يف املائة من القوى العاملة يف املؤسسات اليت متلكها امرأة مقابل   47تشكل النساء عمومًا  •
 .جلاملؤسسات اليت ميلكها ر

 
 إنّ املؤسسات اليت متلكها أو تتوىل إدارهتا �ساء هي متقدمة على تلك اليت ميلكها أو يديرها الرجال :ثا�يا

، وبالتايل أكثر إ�سا�ية يف التعاطي مع )ذكوراً وإ�اثاً(يف جمال تقديم اخلدمات الصحية للموظفني وعائالهتم 
  .موظفيها

  
 يف املائة يف37 مقابل لألسرة صحية تغطية العمال متنح اء�س متلكها اليت الشركات من  يف املائة50 •

 رجال؛ ميلكها اليت الشركات
 
 النساء متلكها املؤسسات اليت يف طلبهن عند �زوال أمومة إجازة على حيصلن العامالت من املائة يف 80 •

 رجال؛ ميلكها اليت املؤسسات يف املائة يف 72 مقابل
 
 اليت يف الشركات مرفوضة كا�ت �ساء هبا تقدمت اليت السنوية جازةاإل طلبات من املائة يف 6 من كثرأ •

 هبا رجال؛ تقدم اليت السنوية اإلجازة طلبات من املائة يف 0.5 مقابل رجال ميلكها
 
 اليت من الطلبات املائة  يف0.1 و �ساء هبا تقدمت اليت السنوية اإلجازة طلبات من املائة يف 0.53 فقط •

 27.مرفوضة كا�ت �ساء متلكها اليت شركاتال يف رجال هبا تقدّم

                                                 

اللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة لغربـي آسـيا،      -املتحـدة  محتكم املرأة يف املوارد ا القتصادية وحصوهلا على املـوارد املاليـة، األمـ    26-    
2009  
2009اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا،-   وحصوهلا على املوارد املالية،األمم املتحدةةحتكم املرأة يف املوارد االقتصادي   27-
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     للمرأةمقومات التمكني السياسي  -ب 
يشري الباحثون يف موضوع الـتمكني بـشكل عـام، ومتكـني املـرأة بـشكل خـاص، أن عمليـة الـتمكني هـي عمليـة                           

. ري وضـعها  تنبع من قناعة لدى الفئة املنـوي متكينـها بـضرورة وإمكا�يـة تغـي               أنوبالتايل جيب   . ذاتية بشقها األكرب  
جيب أن ترتافق مع وعي لدى املرأة ألمهية دورها يف اجملتمع وقناعة مبقـدرهتا علـى القيـام بـه وضـرورة تغـيري                        كما  

  .�ظرة املرأة لنفسها كتابع أكثر من �ظرهتا لنفسها كمساوٍ للرجل يف الفرص السياسية واالقتصادية
  

  :تغيري املرأة ملمارساهتا السياسية ) 1(
  

املرأة اللبنا�ية من التقاليد وقدرهتا على أن " حترر" اهلوة بني الصورة النمطية املنتشرة عن يف لبنان،   
املطلوب حتول جذري يف �ظرة املرأة اللبنا�ية إىل . تكون فرداً منتجاً وذا شخصية مستقلة وبني الواقع الفعلي كبرية

حمامية  امرأة مهندسة، طبيبة،كجدارهتا فيها دورها القيادي، خصوصاً يف األطر العملية واملهنية اليت أثبتت 
وبالتايل اإلقالع عن حالة التخلي عن دور منافس للرجل و القبول بالتبعية الدائمة حتى حني متتلك القدرات 

  .ذلكلالتفصيلية اليت تؤهلها 
  
 الضاحية فقد جرت قبل سنوات يف إحدى املدارس الرمسية يف . عايشت �تائجه املأسوية)حكاية تروى (مثال 

، ثالثون معلمة 35عدد الناخبني يف املدرسة كان  .اجلنوبية ا�تخابات الختيار جملس أساتذة من ستة أعضاء
ال اعرف بالضبط عدد الذين ترشحوا لعضوية اجمللس لكن �تيجة  .ومخسة معلمني، ميثلون اهليئة التعليمية فيها

 من على أصوات أقل حصلتحدى املعلمات واليت التصويت كا�ت جناح املعلمني اخلمسة كلهم إضافة إىل إ
أي أن املعلمات الكرميات أعطني أصواهتن مجيعاً للرجال بينما حصلت تلك املعلمة على صوهتا  .الرجال اخلمسة

  )خليل الصغري(l :وبعض األصوات القليلة األخرى ال لسبب إال لعدم وجود رجل سادس يف املنافسة
  

يف بناء تؤثر بنية اجملتمع العربي ، أن 1995رير التنمية البشرية اخلاص باملرأة لعام تققد أشار  ذلك إىل باإلضافة
وهذا ما ظهر  التصورات عن األدوار االجتماعية للمرأة والرجل على السواء وتؤثر يف املشاركة السياسية للمرأة،

 ذكرت ان خطاب عندما  2000عام" املرأة يف اال�تخابات" حول مرغريت حلو، يف لبنان. ديف حبث 
يبيّن أن معظم املعوقات �امجة عن عادات   2000 العاماملستجوبات اللواتي ترشحن جمللس النواب اللبنا�ي يف

      .وتقاليد وقيم اجتماعية وذهنية سائدة وممارسات سياسية
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يف سـبيل   علـى النـساء أن حيـدّدن وأن يناضـلن           . عملية التمكني السياسي إذا هـي عمليـة متعلقـة بـاملرأة أوال            

ال الـسياسي مرتبطـة فقـط بنـسبة     اجملأي �وع من املشاركة يردن؟ هل مشاركة املرأة يف  : متكني املرأة من املشاركة   
متثيلها أم بنوعيـة النـضال الـذي متارسـه؟  وهـل وصـوهلا إىل مناصـب الـسلطة واختـاذ القـرارات يكفـي لتحـسني                            

،  والفصل بني الـسلطات    ،ز على املساواة، وسيادة القا�ون    وضعها أم يتخطاه لصنع جمتمع حرٍّ دميقراطي عادل يرتك        
   واحرتام حقوق اإل�سان؟،والتداول السلمي للسلطة

  
  : آليات أكثر دميقراطية ملشاركة املرأة يف صنع القرار) 2(
  

  بـدور يليـق هبـا يف التنميـة املـستدامة هـي عـدم               هـا حتول دون قيام  ابرز العقبات اليت ما زالت تواجه املرأة و       إن  
  .  االقتصاديةمساواة املرأة يف إمكا�ية الوصول واملشاركة يف عملية حتديد اهلياكل والسياسات 

  
بالرغم مـن تقـدم املـرأة العربيـة لناحيـة االعـرتاف القـا�و�ي حبقوقهـا الـسياسية يف املـشاركة يف اال�تخابـات وتزايـد                           

أوهلــا :  حيــد هــذا التقــدم ثالثــة أمــورال يــزال، وجودهــا علــى أعلــى مــستويات الــسلطة التنفيذيــة والــسلطة التــشريعية
هامشية الدور الذي تقوم به املرأة يف صـنع القـرار، ثا�يهـا األمـن الشخـصي للمـرأة يف بعـض البلـدان العربيـة،  وثالثهـا                             

 ال فهـي    املشاركة الـسياسية ليـست أمـراً سـهالً يف ظـل اإلرث التـارخيي              ان  .  تأثري هذا التقدم يف متكني املرأة العربية      
علـى    %4.6وعلـى مـستوى العـامل     %10الربملا�ـات  بلغـت �ـسبة التمثيـل النـسائي يف     لقـد  و. تـزال صـعبة ومعقـدة   

  . 28العامل العربي مستوى
  
 :لبنا�ي خليل الصغريالباحث الكتب 

ن أن عملية ا�تقـال الـسلطة فيـه ال تـزال حمكمـة اإلغـالق ضـم            ف،  لبناناليت ينعم هبا    " الدميقراطية"رغم كل املظاهر    
اطر عائلية وعشائرية وطائفية ضيقة رغـم أن التغـيريات الـيت أحدثتـها احلـرب األهليـة أ�تجـت خنبـاً جديـدة لـدى                          
بعض الطوائف وطعمت أخرى بدم جديد فيما مل تؤثر مطلقاً يف بعض آخر أما يف ما يتعلق بـدور املـرأة اللبنا�يـة يف                      

 لبنــان كــان أول بلــد عربــي يعطــي املــرأة احلــق بالرتشــح إذ ورغــم أن .الرتكيبــة الــسياسية فــالتغيري يكــاد ال يــذكر
ــادرة     1952تــصويت يف العــامل  ، إال أن األمــر توقــف عنــد هــذا احلــد ومل تــستطع املــرأة اللبنا�يــة إال يف حــاالت � وال

                                                 

  أة يف سوق العمل،د حممد الشفيع عيسى املالية العاملية وتأثريها على متكني املرةاملتغريات الدولية والالزم   - 28
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وكوريثــة لــزوج أو أب أو أخ، أن جتــد موقعــاً هلــا يف �ــادي الــسياسة اللبنا�يــة مــن دون أن تــستطيع بنــاء شخــصية    
  .أو قيادية مستقلةسياسية 

 
  : يف جمال ف اجلهود يلذا جيدر ثكث

  
تعديل القوا�ني اال�تخابية جلهة تنظيم متويل احلمالت اال�تخابية، واإلعالم واإلعالن اال�تخابيَني، وضمان عدم  •

 تدخل السلطة يف العملية اال�تخابية مبا يتيح املساواة احلقيقية يف الفرص بني املرأة والرجل

  
  إيصال املرأة إىل املناصب العليا عرب التعيني إن يف احلكومة أو اإلدارات العامة أو القضاءاجلدية يف •

  
تأهيل األحزاب السياسية العربية لنخب جديدة تضمّ مجيع فئات اجملتمع ومنها املرأة وإيصاهلا إىل مراكز  •

  اهتماماهتاصنع القرار داخل احلزب وخارجه، كما وإعطاء قضايا املرأة األولوية على سلم

  
تفعيل دور هيئات ومنظمات اجملتمع املد�ي يف العامل العربي من خالل ختفيف الضوابط القا�و�ية وغري  •

 خالل العقدَين املاضيَني زيادة �ا شهدناالقا�و�ية على عمل هذا القطاع يف بعض البلدان العربية علما أ�
 ة عالية من التخصصية والتقنية يف عملهامطردة يف عدد هذه املنظمات، ووصول العديد منها إىل درج

 
استقطاب عنصر الشباب والرجال وبناء قناعة لدى الرجل جبدوى هذا التغيري والفائدة اليت يعود هبا عليه  •

مع  تواصلال وعلى عائلته وجمتمعه من خالل اسرتاتيجيات إعالمية علمية ومدروسة تزيد يف إمكا�ية
  ا املطروحةاجملتمع وتوعيته على أمهية القضاي

  
   دور اإلعالم) 3(
  
بقي الرجل ممسكاً بزمـام اإلعـداد   يف جمال اإلعالم  على الرغم من تزايد حضور املرأة على املستوى املهين              

 بالـصورة البـصرية   يـتحكمً  مرتسّـخ  جنـدري  وذلـك يكـرس منـط   . واإلخراج، وأوكلت للمـرأة مهـام التقـديم والرتويـج      
وبدت املرأة الناجحة القوية، جمردة مـن عاطفتـها و أ�وثتـها، مـستبطنة            . عامل جذب للمرأة متعامالً معها على أهنا      

فكا�ت �سبة النساء املسامهات يف الشركات اإلعالمية املتلفزة مـا يقـارب اخلمـسة يف املئـة فقـط،                 . للقيم الذكورية 
ت النـساء يف التقـديم،      أما على مستوى التوظيف، فقارب حضور النساء الكمّي يف حمطات التلفزة الثلـث، ومتركـز              
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يف  47 وقاربـت �ـسبة احلـضور الكمّـي للنـساء يف اإلذاعـات حـوايل       . الرتويـج والسكرتارية، األرشيف، التحريـر،  
ورغم التقدم الكمّي حلـضور النـساء   . ةاملائيف   34، ويف اجملالتةاملائيف   23، ويف الصحافة اليومية املكتوبة ةاملائ

 إىلنـت النـساء مـن الوصـول          متكّ وقـد . زالـت يف أيـدي الرجـال       ساسة يف الصحف مـا    يف اإلعالم إال أن املواقع احل     
   29لبية األحيانايف غفقط  مواقع القرار يف اجملالت النسائية وجمالت األطفال

  
 ضمان حسن استخدام وسائل اإلعالم لرتسيخ مفهوم املساواة واحلدّ من تكريس الصورة إن أخريا  

اد احلوافز وتوفري املوارد واإلمكا�يات لتشجيع دخول املرأة جمال اإلعالم كمنتجة للمادة إجييكمن يف النمطية للمرأة 
  . واشرتاط كوتا �سائية يف جمالس إدارة املؤسسات اإلعالمية لضمان مشاركتها يف صناعة القرار،اإلعالمية

  
ًخامسا 

  : اخلالصة –
  

.  وحمو الصور النمطية للمرأة لن تنجز بـني ليلـةٍ وضـحاها    من الواضح أنّ عملية إزالة العقبات الثقافية واالجتماعية       
ولكنها لن تتحقق بالسرعة املرجوّة مـا مل ترتافـق مـع تـدخّل علـى مـستوى املؤسـسات الـسياسية يـساهم يف وضـع                           

ت اخلطط الشاملة اليت تأخذ بعني االعتبار مدى االرتباط والتداخل بني اجملاالت املختلفة للتنمية اإل�سا�ية واليت متّ               
فنحن، كحكومات عربيـة، �قـف أمـام حتـدِّ مهـم وهـو مـدى التزامنـا                  .  اإلشارة إىل بعض مؤشراهتا يف هذه الورقة      

اجلدّي بتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية ومنها إحقاق املساواة بني املرأة والرجل ومتكـني املـرأة علـى مجيـع الـصُعُد                    
ن القـول بالفعــل لإليفــاء بتعهــداتنا، علينـا اإلقــرار بــأنّ تنميــة   فــإذا أرد�ــا أن �قــر.  خاصـةً علــى الــصعيد الـسياسي  

  .جمتمعاتنا وشعوبنا لن تتم ما مل تشمل مجيع الفئات
  

فتدخّلنا اجلاد لإلصالح يف اجملاالت اليت ذكرت وخباصة منها اجملال املـايل واالقتـصادي كفيـل بـضمان التغـيري علـى               
لمـرأة وإزالـة الـصور النمطيـة واألدوار اجلندريـة املرسـومة والتقاليـد               أرض الواقع مما يساهم يف تغـيري �ظـرة الـشعب ل           

  .والثقافة السائدة اليت طاملا شكّلت جداراً يف وجه تقدّمنا واستغاللنا ملوارد�ا وطاقات بالد�ا
  

عاتنـا  ولنحرص على متكني الفئـات املهمّـشة يف جمتم      فلنعمل على إزالة التمييز بكافة وجوهه من قوا�يننا وتشريعاتنا        
وإشــراكها يف صــنع القــرارات الــيت حتــدّد �وعيــة ومــستوى حياهتــا عــرب اعتمــاد الكوتــا لــيس فقــط يف املؤســسات     

                                                 

  2008هنو�د القادري عيسى،. إعداد،،تقرير ملؤسسة احلريري للتنمية البشرية املستدامةاإلعالمحنو متكني النساء يف  29-    
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السياسية بل أيضاً يف املؤسسات االقتصادية والرتبويـة واإلعالميـة، لِمـا سـتعود علينـا بـه مـن فائـدة كمـا يظهـر مـن                            
ب أفريقيا وفر�سا مؤخراً اليت تعمل اليوم عرب مشروع كوتـا           جتارب مَن سبقنا يف هذا اجملال كالواليات املتحدة وجنو        

من النساء يف جمالس إدارة املؤسسات اخلاصة حتت طائلة الغرامات وإلغـاء �فـاذ مقـررات                % 40على تأمني وجود    
 فإشراك هذه الفئات سيساهم يف زيادة شرعية أ�ظمتنا وضـمان أمـن جمتمعاتنـا اجتماعيـاً وسياسـياً                    30.اجملالس
  .ادياًواقتص

  
  .  ولنعمل عرب مواز�اتنا وخططنا اإلمنائية على إحقاق العدالة االقتصادية واالجتماعية

الطريق أمامنا ليـست سـهلة يف ظـلّ التحـديات الـيت توسـع التقريـر العربـي للتنميـة اإل�ـسا�ية يف عرضـها، لكـن متـى                         
  .توفّرت النوايا واإلرادة فلن �عدم الوسيلة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-http://www.ifes.org/mena ،"وضع املرأة يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا"مشروع ، IFES دراسة ملنظمة  -30

region.html?page=project_173. 
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