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توطئــــة و�شكــــــــــــــر 
د. �شكينة بوراوي 

املديرة التنفيذية ملركز املراأة العربية
 للتدريب والبحوث - كـوثـر

يف اإطار اإ�سهام مركز املراأة العربية للتدريب والبحوث »كوثر« يف النهو�ض باأو�ساع الن�ساء العربيات 
والدفع بالتنمية املجتمعية من خالل اإنتاج تقارير ودرا�سات ومواد تدريبية توّجه اإلى �سانعي القرار 
يف املنطقة العربية، اختار املركز اأن يعمل خالل الع�رش �سنوات الأوائل من هذه الألفية على خم�ض 
ق�سايا اأ�سا�سية، هي النوع الجتماعي والعوملة، الفتاة العربية املراهقة، املراأة العربية و�سنع القرار، 

املراأة العربية والإعالم واأخريا املراأة العربية والت�رشيعات. 

مل يكن اختيارنا لهذه املوا�سيع اعتباطيا، بل جاء نتيجة ور�سات عمل وتفكري متكررة ومتوا�سلة 
�ساهم فيها ثلة من اخلرباء العرب من خمتلف املجالت والخت�سا�سات اإلى جانب بع�ض من نظرائهم 
البحث  العربية يف جمايل  املنطقة  تلبية لحتياجات  الختيار  وبالتايل جاء هذا  املنطقة،  من خارج 
والتنمية، ومتا�سيا مع الأولويات التي حددتها املوؤمترات الدولية، وكذلك تلبية للحاجيات الداخلية 

املحلية لكل البلدان العربية. 

وقد جنح مركز »كوثر« اإلى حد بعيد يف الوفاء بالتزاماته باإ�سدار �سل�سلة من التقارير الدورية حتمل 
من  الرفع  يف  وكميا  نوعيا  ت�ساهم  ا�ست�رشافية  تقارير  ونعتربها  العربية،  املراأة  تنمية  تقارير  عنوان 

الر�سيد املعريف حول اأو�ساع املراأة يف املنطقة العربية. 

و»املراأة العربية و�سنع القرار« هو التقرير الرابع الذي ي�سدر �سمن هذه ال�سل�سلة، بعد اإ�سدارنا 
العربية« )2001( وتقرير »الفتاة  لتقرير »العوملة والنوع الجتماعي : امل�ساركة القت�سادية للمراأة 
العربية املراهقة : الواقع والآفاق« )2003(، والثالث حول »املراأة العربية والإعالم« )2006(. كما 
قام املركز باإ�سدار الطبعة الأولى من التقرير احلايل عام 2008 وكذلك بطباعة ثالثة تقارير وطنية 

لتون�ض وال�سودان واملغرب)1( .

ما من �سك يف ن م�ساألة م�ساركة املراأة يف اتخاذ القرار هي من اأهم املوا�سيع التي متكننا من حتليل 
التغريات التي ت�سهدها املجتمعات العربية ور�سدها. ولئن ا�ستقطب هذا املو�سوع بدرجات متفاوتة 
القرار وباحثني ومتدخلني  اأ�سحاب  الفاعلة يف املجتمع من  القوى  وباأ�ساليب خمتلفة اهتمام كل 
اجتماعيني ون�سطني يف اجلمعيات واملجتمع املدين، الخ، اإّل اأّن طريقة طرح هذه امل�ساألة وتناولها 
املنهجي  التم�ّسي  م�ستوى  على  كذلك  ولكن  املجتمعية،  والتوجهات  ال�سياق  ح�سب  يختلف 
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: انظـــــــــر   -  1

 Sihem Najar et Mohamed
 Kerrou, La décision sur
scène. Un regard sociolo-
gique sur le pouvoir déci-
sionnel des femmes tuni-
siennes, Tunis – Beyrouth
CAWTAR – MAJD, 2007

النقر، مي  �سامية  البدري،  بلقي�س 
عز الدين، �سهرية اأ�سامة ، النوع 
حالة  درا�سة  القرار:  و�سنع 
تون�ض– ال�سودان،  جمهورية 
العربية  املراأة  مركز  بريوت، 
)كوثر(،  والبحوث  للتدريب 
للدرا�سات  اجلامعية  املوؤ�ّس�سة 
والن�رش والتوزيع )جمد(، 2008

العربية  املراأة  الهرا�س،  املختار 
املغرب،  يف  القرار  و�سنع 
املراأة  مركز  بريوت،  تون�ض– 
والبحوث  للتدريب  العربية 
اجلامعية  املوؤ�ّس�سة  )كوثر(، 
والتوزيع  والن�رش  للدرا�سات 

)جمد(، 2008
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واملقاربة النظرية والإطار املفاهيمي. وما العرتاف بالأهمية املتزايدة مبوقع املراأة يف �سريورة اتخاذ 
القرار واعتباره مو�سوع بحث ي�ستوجب مزيدا من الفهم والتدقيق والتعّمق لغاية حت�سني مكانة 
املراأة داخل الأ�رشة و�سائر املوؤ�س�سات الجتماعية، اإّل اإقرار بو�سع املراأة يف املجتمع بو�سفها فاعال 

اجتماعيا و�رشيكا فّعال للرجل يف كافة املجالت.

لي�ض  امل�ساألة  بهذه  والبحوث )كوثر(  للتدريب  العربية  املراأة  اهتمام مركز  اأّن  اإلى  الإ�سارة  وجتدر 
بامل�ستحدث، اإّنا تعود جذوره اإلى ال�سنوات الأولى من اإحداث املركز وذلك باعتماد طرق خمتلفة 
لتناول هذا املو�سوع بالدر�ض واعتباره مبحثا ا�سرتاتيجيا ذا اأولوية ي�ستوجب طرحه عمال متوا�سال 
1998 باإ�سدار درا�سة  ينبني على تراكم املعرفة وتبادل اخلربات. ففي هذا ال�سياق، قام كوثر عام 
حول »املراأة العربية و�سنع القرار« تتمّثل يف درا�سات حالة لعدد من الن�ساء الالئي يتقّلدن منا�سب 
وقع  وم�رش(  واملغرب  والكويت  وفل�سطني  و�سوريا  )تون�ض  عربية  بلدان  �ستة  يف  قيادية  �سيا�سية 
التمييز بني اجلن�سني يف املجال الجتماعي، انطالقا من حتليل معطيات  الرتكيز على مظاهر  فيها 

دميغرافية، كما تطّرقت هذه الدرا�سة اإلى اجلانب القانوين املتعّلق مب�ساركة املراأة يف احلياة العامة. 

ونظرا اإلى اأّن كوثر يرمي اإلى التوّجه اإلى فئات خمتلفة، فقد اأجنز عام 2008 بالتعاون مع معهد الأمم 
املتحدة الدويل للبحث والتدريب لرتقية املراأة )INSTRAW( درا�سة حول »تقوية القيادية الن�سائية 
وتون�ض«،  واملغرب  اجلزائر  القرار، يف  �سنع  م�سارات  ال�سيا�سية ويف  احلياة  الن�ساء يف  وم�ساركة 
عن  ف�سال  نف�سه،  املو�سوع  الفوتوغرافية حول  وال�سور  للمل�سقات  م�سابقتني  تنظيم  اإلى  اإ�سافة 
تنظيم م�سابقة خالل نف�ض العام تتعّلق باختيار اأف�سل مقال �سحفي حول مو�سوع »املراأة العربية 
واحلكم املحلي« التي تندرج �سمن اأن�سطة احلملة الإعالمية لتعزيز م�ساركة املراأة العربية يف احلكم 

املحلي.

اإلى جانب ذلك، قام كوثر عام 2008 بتنظيم دورة تدريبية حول مو�سوع »املراأة العربية والقيادة« 
والأردن  وال�سعودية  فل�سطني  من  وم�ساركة  م�سارك   100 فيها  �سارك  �سنابل  �سبكة  مع  بالتعاون 

والعراق واليمن وال�سودان واملغرب وم�رش وتون�ض واجلزائر والإمارات و�سوريا.

وتعد هذه الأ�سكال من مظاهر الهتمام مب�ساألة م�ساركة املراأة يف �سنع واتخاذ القرار تعبريا عن خيار 
ا�سرتاتيجي من قبل كوثر لتناول هذا املو�سوع اجلوهري بال�ستناد اإلى مقاربات خمتلفة وبت�رشيك 
الإعالن  التقرير، فقد كان  املجال.اأّما عن هذا  ني يف هذا  العديد من اخلرباء واملتدّخلني واملخت�سّ
عن بداية العمل فيه منذ �سنوات عديدة �سمن ور�سات عمل انتظمت يف اليمن وتون�ض واجلزائر 
وم�رش، فاحتة لعمل العديد من املوؤ�س�سات املحلية والإقليمية والدولية حول املو�سوع، ف�سدرت 
عديد التقارير والدرا�سات الوطنية والإقليمية التي طرحت املو�سوع ب�سكل اأو باآخر. ولعل هذا ما 
زاد الأمر �سعوبة على مركز »كوثر« وعلى فريق اخلرباء الإقليمي الذي مت اختياره للعمل يف هذا 
التقرير، فقد كان ال�سوؤال الذي يزيد طرحه حدة يف كل منا�سبة هو : ما هي القيمة امل�سافة لهذا 

التقرير يف ظل كل ما يتم اإجنازه ؟



لذلك كثف كوثر من مقاربته الت�ساركية وال�ست�سارية بتنظيمه العديد من ور�سات العمل للتفكري 
يف هذه امل�ساألة حتديدا، وكانت اللقاءات ال�سنوية لل�سبكة العربية للنوع الجتماعي والتنمية »اأجند« 
الف�ساء املنا�سب الذي تبلورت خالله هذه الأفكار وهذه الإ�سهامات )2(. كما يتميز هذا التقرير 
ال�سياق  ومعاجلة  املفاهيمي  الإطار  حتديد  من  انطلق  اإذ  الأبعاد،  متعّددة  حتليلية  مقاربة  باعتماده 
املجتمعي يف العامل العربي عامة وجمتمعات البحث خا�سة الذي ميّكن من فهم م�ساركة املراأة يف 
العربية.  املنطقة  املوؤ�رشات القت�سادية والجتماعية وال�سيا�سية يف  اإلى حتليل  اإ�سافة  القرار،  اتخاذ 
احلالة  درا�سات  اإطار  التي مت جتميعها يف  للمعطيات  النوعي  التحليل  فيتمّثل يف  الثاين،  البعد  اأّما 

والبحوث امليدانية يف الدول التي �سملها البحث.

ما من �سّك يف اأّن ما انفرد به هذا التقرير هو اأّن اأهمية املعطيات امليدانية التي وقع جتميعها وحتليلها 
ل تكمن يف ت�سّمنها ل�سهادات حّية وملمو�سة حول م�ساألة م�ساركة املراأة يف �سنع القرار فح�سب، 
بل تتمّثل جدواها يف اخليار والتوّجه النظري والب�ستمولوجي واملنهجي الذي تندرج يف اإطاره. 
فنقطة انطالق هذا التقرير تتمّثل يف اأّن املعرفة النابعة من الواقع الجتماعي املعي�ض، كما يبلورها 
التي متّثل الأ�س�ض  امللمو�سة، هي  اإلى جتاربهم وخرباتهم  ا�ستنادا  الفاعلون الجتماعيون  ويف�رّشها 

التي تنبني عليها املعرفة العلمية والتاأويل الب�ستمولوجي ملو�سوع البحث. 

ولقد مّكنت هذه املعطيات من بناء اأمناط اتخاذ القرار ح�سب النوع االجتماعي يف املنطقة العربية. 
�ض للتنميط اإلى الدفع يف اجتاه تعميق املعرفة العلمية حول اأ�ساليب اتخاذ القرار  ويهدف اجلزء املخ�سّ
والت�سجيع على مزيد البحث يف منطقة تعد الأكرث �سحا يف جمال البحث العلمي)3(.  ولتدعيم حتليل 
املعطيات املجّمعة يف اإطار الدرا�سة النوعية، احتوى هذا التقرير على ناذج من مالمح )بورتريهات( 
لبع�ض امل�ستجوبات وامل�ستجوبني، حّتى يتمّكن املّطلع على هذا التقرير من تكوين �سورة حية عن 
تقوم على  بالبحث. وهي �سورة  املعنية  املجتمعات  داخل  القرار  واتخاذ  املراأة يف �سنع  م�ساركة 

املقارنة بني الرجال والن�ساء وبني �ستى القطاعات وامل�ستويات داخل بلدان عربية خمتلفة.

وي�ستقي حمتواه  ال�سمولية،  نحو  ينزع  نوعيا  تقريرا  والت�ساركية  املندجمة  املقاربة  اأفرزت هذه  وقد 
العربيات  الن�ساء  اأو�ساع  ير�سد  اأن  ويحاول  وللرجال،  للن�ساء  املعي�سة  والتجارب  الق�س�ض  من 
يف خمتلف املجالت والقطاعات، يف املجالني اخلا�ض والعام، بدءا من الأ�رشة، مرورا بالقت�ساد 
التقرير  هذا  اعتمد  التم�ّسي،  هذا  اإلى  وا�ستنادا  املدين.  املجتمع  موؤ�س�سات  اإلى  وو�سول  والدولة 
مقاربة �ساملة للمو�سوع حّيز الدر�ض، تتجاوز الروؤية ال�سيقة واملتداولة ملجال امل�ساركة يف �سنع 
واتخاذ القرار، وذلك بالهتمام )بعمق ل يخلو من جراأة على م�ستوى الطرح وامل�سمون( بكل 
ما من �ساأنه اأن ي�ساعد على حتليل هذه امل�ساألة مبا يف ذلك امل�سكوت عنه وما يعترب عادة خارجا عن 

دائرة �سنع القرار )كاجل�سد و�سورة الذات...(. وكانت هذه هي القيمة امل�سافة للتقرير. 

ومن الأهمية مبكان التاأكيد على ثراء ملخ�سات التقارير القطرية )با�ستثناء م�رش)4(( وعلى اجلداول 
الإح�سائية الواردة يف املالحق التي ترثي وتدّعم املعطيات التي ت�سّمنتها خمتلف اأجزاء هذا العمل. 
ول�ستثمار هذا التقرير وال�ستفادة من نتائجه، ارتاأينا من الأهمية مبكان اإدراج جملة من التو�سيات 
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العربية  ال�سبكة  اإ�سدار   -  2
والتنمية  الجتماعي  للنوع 
»اأجند« حول النوع الجتماعي 

و�سنع القرار، كوثر، 2005

3 - انظر تقرير التنمية الإن�سانية 
جمتمع  اإقامة  نحو   : العربية 
املتحدة  الأمم  برنامج  املعرفة، 

الإنائي، 2003

الباحثة  على  تعّذر  لقد   -  4
احلالة  درا�سة  باإعداد  املكّلفة 
التقرير  تعّد  اأن  مب�رش  اخلا�سة 
على  نوؤّكد  اأّننا  اإّل  القطري، 
مّت  التي  امليدانية  املعطيات  ثراء 
مع  املقابالت  وعمق  جتميعها 
وقع  معطيات  وهي  املبحوثني. 
اإطار  يف  وحتليلها  ا�ستغاللها 
 : الرابع  )الف�سل  الإقليمي  التقرير 
املتعلقة  واملمار�سات  املواقف 
ب�سنع القرار، والف�سل اخلام�ض : 
نحو تنميط جتربة �سنع القرار يف 

العامل العربي(. 



9املـــراأة العربيــــة  وامل�شاركـة فــــــــــي �شنع واتخـــــاذ القـــــــــرار

املراأة  واملتدّخلني يف جمال حقوق  املجتمع  الفاعلة يف  القوى  اإلى خمتلف  نتوّجه من خاللها  التي 
املراأة يف  دعم ح�سور  لغاية  الخ.  وباحثني وخرباء،  القرار  اأ�سحاب  من  اجلن�سني،  بني  وامل�ساواة 

مواقع �سنع القرار داخل املنطقة العربية.

اإجنازه وال�ستفادة من كل  البناء على ما مت  اإثراء املعرفة من خالل  وحاولنا يف هذا التقرير كذلك 
املتحدة  الأمم  برنامج  اأو  الدويل  البنك  عن  منها  ال�سادرة  �سواء  املو�سوع  ال�سابقة حول  التقارير 
اأنتجها مركز »كوثر«  التي  ال�سابقة  التقارير  اأو  للمراأة،  الإنائي  املتحدة  الأمم  برنامج  اأو  النائي 

ومراكز بحوث عريبة اأخرى.

اإننا نطمح اأن يكون هذا التقرير اإ�سافة للمعرفة وم�ساهمة من مركز »كوثر« يف املعطيات والآليات 
ال�رشورية والقرائن التي من �ساأنها اأن ت�ساهم يف النهو�ض باأو�ساع املراأة العربية. 

نود يف اخلتام اأن ن�سكر كل فريق اخلرباء الإقليميني، الذين مل يدخروا جهدا يف اإعداد هذا التقرير، 
كما ن�سكر كل الن�ساء والرجال اللذين قبلوا م�سكورين اأن يكونوا �سمن عينات الدرا�سة يف تون�ض 

وال�سودان ولبنان وم�رش واملغرب واململكة العربية ال�سعودية.  

ول يفوتنا طبعا اأن نتقدم بال�سكر اإلى البنك الدويل لدعمه املتوا�سل ملركز املراأة العربية للتدريب 
والبحوث »كوثر« ولدعمه اإ�سدار هذا التقرير، ون�سكر كذلك �سندوق الأمم املتحدة لل�سكان 
الذي كان بدوره �رشيكا رئي�سيا يف كل مراحل اإجناز هذا التقرير. كما نود اأن نقدم اأ�سدق عبارات 

المتنان اإلى برنامج اخلليج العربي للتنمية »اأجفند« وكل ال�رشكاء الداعمني ملركز »كوثر«. 



          



التقرير الرابع لتنمية املراأة العربية 

املــــراأة العربيـــة وامل�شـــاركة 
يف �شنع واتخاذ القـرار

ملخــــــــــ�ص التقريــــــــــــــــــر



التقرير الرابع لتنمية املراأة العربية 
املراأة العربية و�شنع القرار

املنطلقـــــــات والأهـــــــــــــداف 

ينطلق التقرير من طرح اإ�سكالية امل�ساركة يف �سنع القرار يف العامل العربي وفقا لتحليل قائم على 
مقاربة النوع الجتماعي. ويتم الأخذ بعني العتبار اأهمية فهم دور البنى القت�سادية والجتماعية 
والثقافية واملوؤ�س�ساتية يف املجتمعات العربية ويف ظل العوملة. من هذا املنطلق، يتم مناق�سة وتو�سيع 
على  والرجال  الن�ساء  قدرة  �سمنها  تت�سكل  التي  العوامل  وحتليل  واأ�سكاله،  القرار  �سنع  مفهوم 
امل�ساهمة يف عمليات �سنع القرار يف خمتلف امل�ستويات، مع مراعاة العالقة النا�سئة واملتجددة بني 
هذه امل�ستويات )�سمن الأ�رشة والقت�ساد والدولة واملوؤ�س�سات(. وقد مّت العتماد على موؤ�رشات 
كمّية ونوعية ت�ساعد يف تلّم�ض اأ�سكال امل�ساركة والإجنازات والفجوات. و�سمن هذا الطرح الذي 

اأردناه �سموليا وتكامليا، كانت اأهداف التقرير كالآتي : 

• اجلانب املعريف والبحثي : امل�ساهمة يف �سد الثغرات يف جمال درا�سة املراأة العربية و�سنع القرار 
على امل�ستوى املعريف واملفاهيمي. 

• اجلانب املنهجي : تقدمي لأهم الأطر التحليلية واملنهجية يف درا�سة مو�سوع �سنع القرار.
• اجلانب التطبيقي : رفع الوعي وتقدمي املقرتحات والتو�سيات من اأجل العمل على دعم موقع 

الن�ساء العربيات يف �سنع القرار.

هذا، وقد تبّنى التقرير مفهوما �سموليا ل�سنع القرار، ياأخذ بعني العتبار اأن �سنع القرار هو �سريورة 
يف  ال�سريورة  هذه  وتت�سكل  ثقايف.   – اجتماعي   – اقت�سادي   – �سيا�سي  �سياق  يف  تتم  متوا�سلة 
وبني  والرجال  الن�ساء  بني  لل�سلطة  متباين  توزيع  �سمن  الجتماعي  النوع  وعالقات  اأدوار  اإطار 
الن�ساء اأنف�سهن والرجال اأنف�سهم، اعتمادا على خلفياتهم القت�سادية والجتماعية. ويرّكز التعريف 
والقرارات  ال�سيا�سات  كافة  يف  الجتماعي  النوع  مقاربة  اإدماج  اأهمية  على  التقرير  يتبّناه  الذي 
واملوؤ�س�سات. ويعّد ما �سبق مكمال للرتكيز على تقدم الن�ساء يف كافة جمالت �سنع القرار ال�سيا�سي 
والقت�سادي والجتماعي والإعالمي اأو ما ميكن اعتباره اإدماجا اأفقيا، اأو م�ستويات �سنع القرار 
لت�سل اإلى اأعالها، اأي الإدماج العمودي. اإن �سنع القرار يت�سّكل يف �سياق عمليات معقدة لتخاذ 
القرار تتاأثر مب�سمون ومكونات عالقات واأدوار النوع الجتماعي وتاأخذ بعني العتبار حاجات 
الن�ساء العملية واملبا�رشة وحاجاتهن الأ�سا�سية املرتبطة باأدوارهن الإجنابية، وكذلك بالأدوار الإنتاجية 
القت�سادية وال�سيا�سية. وت�سعى يف نف�ض الوقت اإلى تغيري عالقات النوع الجتماعي من اأجل حتقيق 

امل�ساواة بني اجلن�سني واإيجاد بيئة مالئمة لتحقيقها. 
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املنهجيـــــــــــــــة : ت�شـــــــــاركــيــــــة
�سمن منهجية عمل ت�ساركية، مت يف اإطار الإعداد لهذا التقرير اإجناز 17 ورقات عمل قطرية وقطاعية 
قدمت من قبل خبريات وخرباء ميثلون موؤ�س�سات من خمتلف بلدان العامل العربي. كما مت ا�ستثمار 
اللقاءات ال�سنوية لل�سبكة العربية النوع الجتماعي والتنمية اأجند )5( للتحفيز على طرح مقاربات 
اللقاءات.  هذه  �سمن  مناق�ستها  متت  اخللفية  الورقات  من  جمموعة  اأفرز  مما  التقرير  حول  وروؤى 
واإلى جانب حتليل املوؤ�رشات الكمية )الدميغرافية والقت�سادية وال�سيا�سية...( التي مت ا�ستخال�سها 
من اإ�سدارات متخ�س�سة، اعتمد التقرير درا�سة نوعية ت�ساركية ت�ستند اإلى خربات وجتارب الن�ساء 
العربيات يف اإطار عالقتهن بالرجال والأ�رشة واملوؤ�س�سات احلكومية واملجال القت�سادي واملجتمع 
وجتاربهم  والرجال  الن�ساء  نظر  ووجهات  �سهادات  التقرير  هذا  ت�سّمن  لذلك   )68 املدين.)�ض 

امللمو�سة ليتو�سل اإلى تو�سيات معرّبة عن الواقع.

العربية  واململكة  ولبنان  وال�سودان  تون�ض  هي  عربية  اأقطار  �ستة  يف  وطنية  تقارير  اإعداد  مّت  لقد 
النظام  وطبيعة  اجلغرايف  التوزيع  اأ�سا�ض  على  البلدان  هذه  اختيار  ومّت  واملغرب،  وم�رش  ال�سعودية 

القت�سادي وال�سيا�سي. 

وقامت فرق العمل الوطنية باإعداد هذه التقارير القطرية اعتمادا على املقابالت املعمقة، وق�س�ض 
ور�سات   6( البوؤرية  الور�سات  جانب  اإلى  حالة(  ودرا�سة  حياة  ق�سة   16( حالة  ودرا�سات  احلياة 
بوؤرية( وذلك يف الأقطار ال�ستة جمتمعة مع مراعاة املتغريات اجلغرافية والجتماعية وال�سو�سيو ثقافية 
املجتمعات  اإلى  ينتمون  امراأة و20 رجل(   82( �سخ�سا   102 البحث  عينة  و�سملت  والقت�سادية. 
البوؤرية.  الور�سات  اإطار  يف  ا�ستجوابهم  وقع  الذين  الأ�سخا�ض  جانب  اإلى  البحث،  �سملها  التي 
وجتدر الإ�سارة اإلى اأّن منهجية العمل الت�ساركية مل تقت�رش على مرحلة الإعداد للتقرير فح�سب، بل 

جتاوزتها اإلى حماولة التكامل مع ما ينجز يف العامل العربي حول املو�سوع)6(. 

5 - ال�سبكــــة العربيـــة للنـوع 
�سبكة  هي  والتنمية  الجتماعي 
املراأة  باإر�سائها مركز  قام  اإقليمية 
والبحوث  للتدريب  العربية 
»كوثر« بدعم من البنك الدويل 
خ�س�ست   .2002 اأفريل  يف 
�سمن  الجتماعات  من  العديد 
اللقاءات ال�سنوية لل�سبكة ملناق�سة 
العربية  املراأة  م�ساركة  اإ�سكالية 
يف �سنع القرار وكان ذلك بداية 
2003، حيث مت تقدمي  من �سنة 
كما  اخل�سو�ض،  يف  ورقة   17
ورقات   3 ومناق�سة  عر�ض  مت 
املنطقة  من  خرباء  اأعدها  علمية 
كورقات  لحقا  ا�ستخدامها  مت 
كما  الإقليمي.  للتقرير  خلفية 
ال�سنوية  اللقاءات  �سوء  على  مت 
خلرباء  اجتماعات  عقد  لل�سبكة 
التقرير الرابع لتنمية املراأة العربية 
القرار«  و�سنع  العربية  »املراأة 
املنهجية   مناق�سة  بهدف  وذلك 
الإقليمي  التقرير  وحمتوى 
�سمن  الوطنية  التقارير  وخمتلف 

مقاربة ت�ساركية. 

6 - خا�سة التقارير ال�سادرة عن 
والدولية  الإقليمية  املوؤ�س�سات 
التي  الب�رشية  التنمية  كتقارير 
املتحدة  الأمم  برنامج  ينتجها 
اأو  الدويل  البنك  اأو  الإنائي، 
التي  العربية  املراأة  تنمية  تقارير 

ي�سدرها مركز »كوثر«.



اأهــــــــــــــم ال�شتنتـــــــاجــــــــــات
• اإجنازات �سيا�سية مهّمة : حققت املراأة العديد من الإجنازات يف جمال امل�ساركة يف �سنع القرار على 
كافة الأ�سعدة ويف كافة امل�ستويات، كما برز جليا تغري يف درجة وعي �سانعي القرار باأهمية مفهوم 
النوع الجتماعي. ومتثل هذه الإجنازات حالة من احلراك الجتماعي يف البلدان العربية، لكنها ل 
تتعّدى كونها حماولت مل ترق بعد اإلى اإحداث تغيريات جوهرية يف طبيعة النظم والبنى املجتمعية 

والثقافية التي تكّر�ض التفرقة بني الرجال والن�ساء يف كافة جمالت احلياة.

يف  تقّدمن  لن�ساء  ناذج  العربي  العامل  يف  ظهرت  لقد   : واخلا�س  العام  القطاعني  يف  حتتذى  مناذج   •
ملوؤ�س�سات حملية ودولية  وبرملانيات ووزيرات ومديرات  للرئا�سة  القرار كمر�سحات  مواقع �سنع 
ويف الأحزاب واملنظمات الأهلية، وكذلك �ساحبات اأعمال و�سانعات قرار يف القطاع اخلا�ض 
وربات اأ�رش يعملن وينا�سلن من اأجل م�سلحة اأ�رشهن. اإن هذه النماذج مهّمة من الناحية الرمزية، 
فهي تك�رش حاجز �سيطرة الرجال على مواقع �سنع القرار وكذلك القد�سية املعطاة لها. كما تقدم 
للن�ساء والفتيات »ناذج ناجحة« ي�سعني لالقتداء بها يف امل�ستقبل. ويف حقيقة الأمر، مازال و�سول 
اإلى هذه املواقع حمدودا جدا، كمّيا ونوعيا. والأهم من ذلك اأن هذه الإجنازات ما  هوؤلء الن�ساء 
يتعلق  ما  القرار يف  الن�ساء على �سنع  قدرة  تغيريات يف  ترتافق مع  باخلطر حيث مل  زالت مهّددة 
بكينونتهن – اجل�سد والذات ومكانتهن داخل الأ�رشة. وب�سكل عام، نالحظ اأن هذه الإجنازات مل 
ترتجم اإلى تغيريات جوهرية يف القوانني والثقافة التي ما زالت تنظر اإلى املراأة من منطلقات دونية.

• اجتاهات ذكورية �سائدة : بالرغم من التحولت التي �سهدتها الأ�رشة واأو�ساع الن�ساء يف املجتمع 
العربي، فاإن ال�سلطة الجتماعية التقليدية ما زالت ت�سفي امل�رشوعية على �سلطة الذكور ومتنحهم 
المتياز يف �سنع القرارات احلا�سمة واتخاذها. يحدث هذا حتى عندما حتتل بع�ض الن�ساء موقع 
وقيم  واأدوار  لجتاهات  تبّنيهن  مبدى  جناحهّن  قيا�ض  يف  املجتمع  ي�ستمر  حيث  ال�سيا�سي،  القرار 

ذكورية.

• �أمناط �أ�رسية متباينة : اأبرزت الدرا�سة امليدانية اأناطا اأ�رشية متعددة فهناك، »نط الأ�رشة القمعية« وهي 
الثاين فهو »نط  اأما النمط  اأ�رشة تقليدية قائمة على ال�ستغالل والقمع الكامل للن�ساء وحلقوقهن. 
القرارات  الأ�رشة ويتخذ  ال�سلطوي يف  الهرم  راأ�ض  التقليدية -الأبوية، حيث يكون الأب  الأ�رشة 
الأ�رشة  »نط  فهو  الثالث،  النمط  اأما  ومل�سلحتها.  لالأ�رشة  منا�سبا  هو  يراه  ما  ح�سب  يفو�سها  اأو 
الهجينة« حيث يعمل كل من الرجل واملراأة خارج املنزل، وتبقى ال�سلطات احلقيقية �سمن هذا 
النمط يف يد الرجل ولكنه يتنازل ب�سكل كبري عن القرارات املتعلقة بالأ�رشة وي�سعها على كاهل 
النمط  اأما  الأدوار يف املجال اخلا�ض.  اإعادة توزيع  تتم  الن�ساء يف حني ل  اأعباء  فتت�ساعف  املراأة، 
اأحيانا،  التناف�ض  على  وقائم  تفاعلي  نط  باأنه  و�سفه  وميكن  املرتاوحة«  الأ�رشة  »نط  فهو  الرابع، 
والتعاون اأحيانا اأخرى بني الرجل واملراأة. فكالهما متمّكن على امل�ستوى الذاتي وواع بحقوقه 
وحقوق الآخر. وتعتمد حم�سلة توزيع الأدوار على ظروف كل من املراأة والرجل وعلى قدرة كل 
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منهما على التعبري عن نف�سه وم�ساحله وفهمه للعالقة التي تربطه بالآخر. ويف هذه احلالة ي�ستطيع 
القدرة  من  تنبع  امل�سرتكة  الطبيعة  ذات  القرارات  ولكن  به،  املتعلقة  القرارات  اتخاذ  طرف  كل 
التفاو�سية واملوقع لكل منهما يف العالقة من حيث الدخل وقوة ال�سخ�سية. ور�سد التقرير كذلك 
»نط الأ�رشة امل�ساركة« وهو نط نادر، حيث اأن الرجل واملراأة يتفقان على التعاون معا من اأجل 
منهما  فيقوم كل  بينهما،  امل�ساواة  عائقا يف وجه حتقيق  تقف  التي  املو�سوعية  الظروف  مواجهة 
اأعمال املنزل والعناية بالأطفال. وكذلك ي�ساهم  للت�سارك يف  بالعمل خارج املنزل ويعودان معا 
الرجل ب�سكل فّعال يف دعم املراأة يف مواجهة ال�سعوبات املجتمعية والقانونية التي تقف يف وجه 
قدرتها على التقدم والتطور. ومع هذه االأمناط، هناك اأمناط ت�ستمّر يف التزايد يف املجتمعات العربية 
مبا فيها »الأ�رش التي تعيلها ن�ساء« وما يعنيه ذلك من حتمل املراأة لكافة الأعباء املتعلقة بتنظيم عالقة 

الأ�رشة يف املجالني اخلا�ض والعام.

• متايز يف �أمناط �تخاذ �لقر�ر : تتماثل الن�ساء يف كثري من الأحيان مع الرجال يف اآليات اتخاذ القرار 
�سواء على م�ستوى الأ�رشة اأو العمل، وذلك كنوع من القبول بالثقافة الذكورية ال�سائدة وجماراتها 
نتاج  املطاف  نهاية  يف  هما  العربي،  العامل  يف  والرجل  املراأة  اأن  كما  ال�رشاع.  تفادي  اأجل  من 
للمنظومة الثقافية والجتماعية لهذه املجتمعات. ولكن الدرا�سة امليدانية اأثبتت اأن الن�ساء يختلفن 
عن الرجال، نوعيا، يف جمال اتخاذ القرار وعلى م�ستويات عديدة، حيث متيل الن�ساء ب�سكل اأكرب 
ياأخذن  فالن�ساء  الزمالء والزميالت.  والت�ساور مع  للدميقراطية  اأكرب  واإعطاء م�ساحة  امل�ساركة  اإلى 
واملجتمع  املحلي  واملجتمع  كالأ�رشة  العالقة،  ذات  املختلفة  املجموعات  م�سالح  العتبار  بعني 
والعمل  ال�رشاع،  بدل  احلوار  من  اأكرب  م�ساحة  القرار  اتخاذ  ملجال  الن�ساء  وت�سيف  عام.  ب�سكل 
اجلماعي بدل الفردي، واملنفعة اجلماعية بدل ال�سخ�سية، وذلك رغم اأّن عددا من الن�ساء ميار�سن 

اآليات اتخاذ القرار الذكورية �سمن الثقافة ال�سائدة.

• تباين على م�ستوى حتديد مفهوم امل�ساركة يف اتخاذ القرار : نلم�ض من خالل التحليل النوعي للمعطيات 
املراأة  لدور  النظرة  م�ستوى  على  اختالفا  يعك�ض  مّما  القرار  ل�سنع  املفاهيم  وتباين  تعّدد  امليدانية 
ومكانتها يف مواقع �سنع القرار ويف الف�سائني اخلا�ض والعام. ففي حني اأّن اأغلبية املبحوثني تعترب 
اأّن �سنع القرار ينح�رش يف اإطار ال�سوؤون اخلا�سة باملراأة ذاتها )الزواج، الدرا�سة، والعمل، الخ.(، 
يقّدم البع�ض مفهوما �سموليا ياأخذ بعني العتبار خمتلف مراحل وجمالت اتخاذ القرار ويربط بني 
امل�ساركة يف �سنع القرار وم�ساألة متكني املراأة. كما نالحظ لدى البع�ض الآخر ربط تعريف م�ساركة 
املراأة يف �سنع القرار بالذكاء والتميز واحلنكة والتجربة ويف اآن واحد يف بع�ض الأحيان، مما يعني 
اأن الن�ساء الالتي ل تتمّتعن بهذه اخل�سال غري موؤّهالت لذلك. وهو اأمر غري مطروح عندما يتعّلق 
الأمر بالرجال. كما يوؤّكد البع�ض على �رشورة التمييز بني امل�ساركة يف اتخاذ القرار والقدرة على 

تنفيذه، معتربين اأّنه غالبا ما تكون ال�سلطة الفعلية لتنفيذ القرار بيد الرجل.



• مظاهر خمتلفة مل�ساركة املراأة يف اتّخاذ القرار يف العامل العربي : نتبنّي من خالل البحث امليداين اأّن امل�ساركة 
�سياق  يف  املتجّذرة  الأفعال  من  متداخلة  ناذج  على  مبنّية  اجتماعية  جتربة  هي  القرار  �سنع  يف 
اجتماعي تاريخي، اقت�سادي، ثقايف و�سيا�سي حمّدد. وينتج عن هذا التداخل تباين على م�ستوى 
امل�ساركة يف اّتخاذ القرار اختزلناه يف خم�سة مظاهر �سعينا من خاللها اإلى حتليل هذه امل�ساألة بالنظر 
اإلى الطابع املعّقد واملرّكب الذي ميّيز الواقع الجتماعي. وا�ستنادا اإلى ذلك اأمكن لنا التمييز بني : 
القرار حتت الو�ساية حيث تظهر املراأة من خالله فردا فاعال من الّدرجة الّثانية، واّتخاذ القرار املبني 
على الّتكتيك واحليلة، واّتخاذ القرار املقّيد ب�رشوط، اإلى جانب امل�ساركة املخفية وامل�سكوت عنها 

يف عملّية �سنع القرار، وامل�ساهمة الفّعالة واملوؤّثرة والّناجعة يف عملّية اّتخاذ القرار.

• ت�ساعف االأعباء، ت�ساوؤل احلقوق : اإن م�ساركة الن�ساء يف �سنع القرار داخل الأ�رشة ميثل يف غالبية 
من  �سكل  الأمر  واقع  يف  وهو  عامالت،  اأو  بيوت  ربات  كّن  �سواء  عليهّن  اإ�سافيا  عبئا  الأحيان 
اأ�سكال تهّرب الرجال من م�سوؤولياتهم الأ�رشية املتعلقة بالرعاية الإجنابية والعتناء بحاجات املنزل 
والأ�رشة. ومع الوقت، ي�سّكل قيام الن�ساء بهذه الأعباء واملهام الإ�سافية، معنى وجودهّن. وهو ما 
ي�سّمى يف الثقافة خطاأ »بال�سلطة اخلفية« التي هي يف الواقع قدرات تتمتع بها الن�ساء بتفوي�ض من 
رجال يف الأ�رشة وذلك من اأجل تخفيف الأعباء عنهم، وي�ستطيعون �سحب هذا التفوي�ض عندما 

يرون ذلك منا�سبا.

• دائرة اجل�سد... بوابة القرار : اإن م�ساألة اتخاذ القرار مرتبطة اأول واأخريا بقدرة الإن�سان )امراأة اأو 
رجال( على ال�سيطرة على ذاته مبا يف ذلك اجل�سد والروح والفكر، وحتريرها جميعا من ال�سيطرة 
اخلارجية. فمن ل متلك حق القرار يف ج�سدها وذاتها، يكون من ال�سعب اأن متلك حقا مماثال يف 
جمالت احلياة املختلفة. ولي�ض بعيدا عن الذهن ما تتعر�ض له الفتيات يف بع�ض البلدان العربية من 
تزويج مبّكر، اأو قتل على خلفية ما ي�سّمى بال�رشف اأو اخلتان، اأو الإجبار املبا�رش وغري املبا�رش على 

لب�ض لبا�ض بعينه وحتديد احلريات ال�سخ�سية اأو عدم املباعدة بني الولدات... 

املراأة  بقدرة  تتاأثر  الذات  ال�سيطرة على اجل�سد والقدرة على حتقيق  اإن   : • معدالت خ�سوبة مرتفعة 
العربيات هي  الن�ساء  عند  اخل�سوبة  فمعدلت  الإجنابية.  ب�سحتها  يتعلق  ما  القرار يف  اتخاذ  على 
الذات  حتقيق  ح�ساب  على  الإجنابية  للخدمة  رهنا  الن�ساء  ي�سع  مما  العامل  يف  املعدلت  اأعلى  من 
وامل�ساركة الفّعالة يف احلياة العامة. ومن املالحظ اأن معدلت اخل�سوبة تتباين ب�سكل كبري بني اأقطار 
الأ�رشة  تنظيم  توؤيد  وا�سحة  �سيا�سات  ولدى حكوماتها  العمل  قوة  الن�ساء يف  فيها  ت�سارك  عربية 
ومتنح الن�ساء حقوقا يف جمالت احلياة املختلفة وخ�سو�سا فيما يتعلق باحلريات الفردية، مثل تون�ض 
اأكرث  اخل�سوبة  معدلت  فيها  ترتفع  التي  وال�سودان  وال�سومال  كفل�سطني  اأخرى  ودول  ولبنان، 
بكثري من املعدل العاملي والعربي. وترتافق معدالت اخل�سوبة املرتفعة مع اأمناط تنموية معينة، حيث 
انت�سار الفقر والعوز والعنف ال�سيا�سي وحالة عدم ال�ستقرار الجتماعي. كما يرتبط التزويج املبّكر 
بال�سحة الإجنابية، حيث جترب الفتيات على الزواج يف عمر ل يتجاوز 16 �سنة وينخف�ض اإلى ت�سع 
اإ�رشارها على ممار�سة  �سنوات يف بع�ض الأحيان. كما توا�سل بع�ض املجتمعات العربية الإفريقية 

ختان البنات.
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• �سحايا العنف : اإّن عددا من الّن�ساء يف بع�ض البلدان العربية يقتلن ب�سكل يومي، بع�سهن يذهنب 
�سحايا لالحتالل الأجنبي كما هو احلال يف فل�سطني والعراق والبع�ض الآخر يذهب �سحية العنف 
الطائفي والإثني، واأخريات يهلكن على خلفية الفقر واحلاجة والعوز، منهن من هّن مواطنات 
من العامل العربي، ومنهن العامالت الأجنبيات اللواتي يعنف بع�سهن. وميتد قتل الن�ساء لي�سمل 
�سحايا يهلكن نتيجة اإجبارهن على احلمل ب�سكل غري �سحي ومبا ل يتالءم مع احلاجات ال�سحية 
لأج�سادهن، حيث تبقى وفيات الن�ساء اأثناء احلمل وبعده من اأهم اأ�سباب ق�ساء الن�ساء العربيات. 
العنف  نتيجة  الن�ساء  من  املئات  قتل  ويتّم  لالإجها�ض يف ظروف غري �سحية.  بع�سهن  وتتعّر�ض 
اجل�سدي  والعنف  الجتماعي  التمييز  ب�سبب  الإهمال  نتيجة  تهلك  قد  التي  الطفلة  �سد  املبا�رش 

والنف�سي واجلن�سي. 

• الطالق التع�ّسفي : يّت�سم الطالق يف العديد من البلدان العربية باأنه طالق تع�ّسفي يف غالبه ي�رّشعه 
القانون، وهو طالق من جانب واحد )التطليق(. فاملراأة ل ت�ستطيع احل�سول على الطالق اإّل �سمن 
�رشوط وظروف حمّددة ين�ّض عليها القانون، ويقّرر مدى �رشعيتها قا�ض رجل يف اأغلب احلاالت. 
وما يزال الرجل يف غالبية البلدان العربية يتمّتع بحق تطليق زوجته دون اأّية مفاو�سات اأو اإجراءات 
قانونية. وتبقى احلالة التون�سية ا�ستثناءا، حيث ل جمال يف تون�ض اإلى الطالق اإّل �سمن اإطار قانوين 

وبوجود الطرفني، وهو حق حمفوظ لكليهما بالت�ساوي. 
 

والعقوبات  ال�سخ�سية  )الأحوال  العربية  البلدان  جّل  يف  القوانني  ت�ساهم   : املجحفة  القوانني   •
والعمل...( يف تثبيت �سيطرة الرجال على الن�ساء، فما زال امل�رّشع يف كثري من البلدان العربية ينظر 
بعني ال�سك اإلى العالقة بني الن�ساء والرجال، وي�سوغ الت�رشيعات على افرتا�ض اأن الن�ساء »نا�زشات« 
بطبعهّن واأّنه يجب اأن تتّم ال�سيطرة عليهّن من قبل رجل »مت�سّلط« اأو »مت�سّلط حمتمل«، فيعطيه 

القانون كافة الأدوات التي يحتاج اإليها ليبقي �سيطرته على املراأة، ج�سدا وذاتا. 

)الأ�رشة  وال�سيا�سية  والقت�سادية  الجتماعية  املوؤ�س�سات  بني خمتلف  تت�سّكل   : االأ�رضة  اأهميّة دعم   •
واجلمعية واحلزب والقبيلة والدولة( عالقات تفاعل وتاأثري متبادل. فاملراأة الناجحة يف اأن�سطتها، 
اقت�سادية كانت اأو �سيا�سية اأو اجتماعية، هي املراأة التي تتلّقى دعم الزوج والأ�رشة وت�سان كرامتها 
�سنع  يف  وت�ساوري  حواري  اإطار  يف  ت�سارك  التي  املراأة  كذلك  وهي  نطاقها.  يف  وا�ستقالليتها 
اأحداث  نطاقها من  الأ�رشة من عالقات ويجري يف  ين�سج داخل  فما  الأ�رشية.  القرارات  واتخاذ 
ويّتخذ من قرارات، ينعك�ض حتما على قدرات املراأة على �سعيد امل�ساركة يف احلياة العامة. كما اأّنه 
من امل�ستبعد اأن تكون املراأة م�ساركة يف �سنع القرار على �سعيد املوؤ�ّس�سات العامة ول تكون كذلك 

يف حياتها الأ�رشية. 

• م�ساركة حقيقية بدون قيمة اأو حقوق : اّت�سح من خالل الدرا�سة اأن الن�ساء يف العامل العربي ي�ساهمن 
يف �سنع القرار يف الف�ساء العام والف�ساء اخلا�ض، واأن لهذه امل�ساهمة مردودية كربى على املجتمع 
يف خمتلف املجالت،  اإل اأن امل�سكلة لي�ست يف حجم امل�ساهمة وما يتبعها من م�سوؤوليات واأعباء، 
بل يف تقييم املجتمع لهذه امل�ساهمة، ذلك اأّن القرارات التي ي�ساهم فيها الرجال يف الف�ساء العام 



)ال�سيا�سي والقت�سادي( تكون مبقابل مادي وتعطيهم �سلطة �سيا�سية اإ�سافية لو�سع القوانني والتاأثري 
يف الإعالم واملناهج. ويف املقابل، تكون م�ساهمة الن�ساء يف �سنع القرار والأعباء املتعّلقة بالإجناب 

والأ�رشة واملجتمع املحيط غري مقّدرة ماديا وحقوقيا.

الن�ساء  جعلت  الأبوية  واملمار�سات  ال�سائدة  بالقيم  التمّر�ض  لعّل   : العام  املجال  يف  العمل  اأهمية   •
موؤّهالت لعطاء نوعي متمّيز يتطّلب منهن م�ساعفة اجلهود على كافة امل�ستويات. لذلك، ي�سبح من 
ال�رشوري توفري بيئة مالئمة اأمام م�ساركة الن�ساء يف العمل ال�سيا�سي )اجلمعياتي واحلزبي والنقابي( 
واملال  القت�ساد  جمال  اإلى  بالن�سبة  ال�ساأن  وكذلك  املبادرة،  اأخذ  اإطاره  يف  ي�ستطعن  ف�ساء  وخلق 

والأعمال حيث يجب توفري كل اأ�سكال الدعم للن�ساء امل�ستثمرات.

وموؤّهالت،  قدرات  من  عليه  يتوّفر  مبا  الب�رشي،  العن�رش  يظّل   : ن�سبي  ا�ستقالل  املاأجور...  العمل   •
العامل احلا�سم يف تو�سيع نطاق امل�ساركة يف �سنع واتخاذ القرار بكل اأ�سكاله الأ�رشية واجلمعياتية 
وال�سيا�سية واملهنية. واحلا�سل حاليا هو اأّن الن�ساء، مقارنة بالرجال، ميّثلن الفئة الأقل ا�ستفادة من 
امل�سوؤولية  مواقع  لتبّوء  ا�ستعدادا  الأقل  وبالتايل،  والعام،  اخلا�ض  القطاعني  والت�سغيل يف  التدريب 
والقرار. ومن �سمن العوامل الرئي�سية التي حتول دون و�سول الن�ساء لهذه املواقع نذكر ما يلي : 
تواجد اأغلب الن�ساء �سمن فئة »ربات البيوت«، وتفاقم ن�سب البطالة يف �سفوف الن�ساء اأكرث مما 
هي عليه بالن�سبة اإلى الرجال. ويف املقابل يوّفر لها العمل املاأجور خارج املنزل درجة من ال�ستقالل 
الذاتي يف حياتها الأ�رشية، وميّكنها من امل�ساركة بفعالية يف �سنع واتخاذ القرار، ورغم ذلك، يبقى 

العمل املاأجور عامال �رشوريّا ولكّنه غري كاف.

• التعليم حيوي ... ولكن اأي نوع من التعليم ؟ اإّن بلوغ درجة من التعليم بالن�سبة اإلى الرجال والن�ساء 
على حّد ال�سواء، ي�سمح للمراأة باإثبات وجودها الجتماعي كذات فاعلة، واعية وموؤّثرة يف اأ�رشتها 
وحميطها اخلارجي، واكت�ساب قدرات فكرية واآليات توا�سل متّكنها من امل�ساركة الفاعلة يف �سنع 
القرار والدفاع عنه يف حالة اتخاذه والنجاح يف تنفيذه. وبعك�ض ذلك، متّثل الأمية اإق�ساء للمراأة 
عن دائرة �سنع القرار. فاإذا كانت ال�ستفادة من فر�ض التعليم قد �سمحت لبع�ض الن�ساء بامل�ساركة 
يف �سنع القرار داخل الأ�رشة وخارجها، فاإّن هذه امل�ساركة بالن�سبة اإلى فئات عري�سة من الن�ساء مّمن 
مل يحظني بحّقهن يف التعليم تظّل ناق�سة. ويبقى من املهّم اأي�سا التاأكيد على نوعية التعليم والثقافة 

والرتبية املرافقة ومدى م�ساهمتها و/اأو عرقلتها لتهيئة بيئة مالئمة لرت�سيخ ثقافة امل�ساواة.

• تعديل اأدوار الرجال ... تعديل البنى املجتمعية : اإّن فهم النظام القائم مبا يتطّلبه ذلك من تغيري لالأدوار 
والقيم احلقوقية التي تّتبعها، هي املدخل لتغيريات جوهرية يف م�ساركة الن�ساء والرجال يف املجتمع 
ككل. فاأّي تغيري يف حياة الن�ساء واأدوارهن ل بّد اأن يتبعه تغيري يف اأدوار الرجال من خالل تغيري 
طبيعة النظم والعالقات القت�سادية وعالقات العمل والقوانني املتعّلقة بها، وكذلك باقي القوانني 

وخ�سو�سا قوانني الأ�رشة والعقوبات التي متّيز ب�سكل فا�سح �سد الن�ساء.
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الق�شم الأول : الإطار العام
الف�شـــــــــــــــــل الأول : مدخل التقرير ومنهجية اإعداده

مقدمـــــــــــــــــــــــة

يعترب التاريخ العربي املعا�رش حافال بنماذج لن�ساء رائدات �ساهمن يف الن�سال �سد ال�ستعمار والعمل 
من اأجل حترير املراأة والنهو�ض باأو�ساعها ويف اإن�ساء اجلمعيات وتنظيم الأن�سطة التي ترمي اإلى تنمية 
املجتمع وخدمته. ونذكر من بني هوؤلء الن�ساء : عائ�سة تيمور وماريانا مرا�ض وملك حنفي نا�سيف 
ولبيبة قا�سم ونبوية مو�سى وماري عجمي وعادلة بيهم وهدى �سعراوي ومنوبية الورتاين وحبيبة 
املالئكة ومي  الأدلبي و�سمرية عزام ونازك  الدين واألفت  املن�ساري وب�سرية بن مراد ونظريه زين 
زياده ونوال ال�سعداوي وفدوى طوقان واأ�سماء طوبى ور�سوى عا�سور وغادة ال�سمان وغريهن 
كثريات. وا�ستمرارا مل�سريتهن وم�سرية املاليني من الن�ساء املكافحات واملنا�سالت ومنا�رشيهن من 
الرجال، تّتجه املراأة العربية اليوم اإلى حتقيق تقّدم ملمو�ض يف كافة جمالت احلياة. فقد انخف�ست 
ن�سبة الأمية بني الن�ساء ب�سكل ملمو�ض يف العديد من الأقطار وكذلك معّدلت اخل�سوبة، وتتواجد 
منا�سب  عربيات  ن�ساء  تبّواأت  كما  العمل.  �سوق  ن�سبيا يف  هامة  بن�سب  اأخرى  اأقطار  الن�ساء يف 
والدويل. ومتّثل هوؤلء  والوطني  املحّلي  امل�ستوى  املجالت على  كافة  ممّيزة يف  اأهمية  ذات  عامة 
الن�ساء قدوة لل�سابات العربيات، كما اأّنهّن متّكّن من جتاوز املحظور يف ما تفر�سه الثقافة التقليدية 
من اأدوار للن�ساء يف العامل العربي)7(. وقامت بع�ض الأقطار باللتزام برفع املعيقات التي تقف يف 
وجه الن�ساء من خالل الن�ض على ذلك يف الد�ستور اأو من خالل ت�رشيعات ت�ساهم يف اإدماج الن�ساء 
يف مواقع �سنع القرار. ويف نف�ض الوقت، حتّققت تغيريات قانونية ذات اأهمية حيث قامت بع�ض 
الأقطار مبنح الن�ساء حق امل�ساركة يف النتخابات ومنح اجلن�سية لالأبناء، و�سّنت اأقطار اأخرى قوانني 
متقّدمة لالأ�رشة. وجاءت هذه الإجنازات جزئيا كنتيجة لكفاحات حركات ن�سوية وحقوقية �سّمت 

العديد من املنا�سالت واملنا�رشين ملبداأ امل�ساواة بني اجلن�سني.
 

1. اهتمام عربي وعاملي باإدماج الن�شاء يف التنمية

يعني  واملجموعات،  الأفراد  بني  القوة  عالقات  يف  التوازن  اإحداث  باأهمية  املتزايد  الوعي  اإّن 
بال�رشورة البحث يف العوامل التي تنتج التمييز القائم �سد الن�ساء يف جمال امل�ساهمة يف �سنع القرار، 
وكذلك التاأّكد من طبيعة ونوعية م�ساهمة الن�ساء احلالية وما مّت اإجنازه يف هذا املجال عرب الربامج 
املختلفة، من اأجل اخلروج بتو�سيات ذات طبيعة جوهرية وعملية من اأجل الدفع نحو م�ساهمة اأكرب 
للن�ساء يف �سنع القرار يف كافة املجالت وعلى كافة امل�ستويات. وتعالت الأ�سوات من اأجل حتقيق 
النوع الجتماعي على  اإدماج مقاربة  الن�ساء والرجال يف كافة املجالت من خالل  امل�ساواة بني 
العاملية والعربية  ال�سيا�سات والقوانني والربامج وامل�ساريع. واأّكدت العديد من املنتديات  م�ستوى 

على اأهمية م�ساألة �سنع القرار وعلى حيوية م�ساركة الن�ساء يف ذلك. 
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اأّن  على  الأدبيات  توؤكد    -  7
اإعطاء  يف  �سديد  نق�ض  هناك 
يف  حّقهن  الرائدات  الن�ساء 

املعرفة ال�سائدة.
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8 - الأمم املتحدة، وثيقة موؤمتر 
بيجني، 1995.

الأهداف  املتحدة،  الأمم   -  9
الهدف  الثالثة.  لالألفية  الإنائية 
الفقر  على  الق�ساء   : االأول 
الثاين  الهدف  واجلوع،  املدقع 
البتدائي  التعليم  تعميم   :
تعزيز   : الثالث  الهدف  للجميع، 
ومتكني  اجلن�سني  بني  امل�ساواة 
تخفي�ض   : الرابع  الهدف  املـراأة، 
الهــدف  الأطفال،  معّدل وفيات 
الأم،  �سحة  حت�سني   : اخلام�س 
مكافحة   : ال�ساد�س  الهدف 
الب�رشية  املناعة  نق�ض  فريو�ض 
اأخرى،  واأمرا�ض  واملالريا 
امل�ستدامة،  البيئة  ال�سابع :  الهدف 
الهدف الثامن : اإقامة �رشاكة عاملية 

من اأجل التنمية. 

اتفاقية  املتحدة،   الأمم   -  10
اأ�سكال  كافة  على  الق�ساء 
اعتمدتها  املراأة.  �سد  التمييز 
وعر�ستها  العامة  اجلمعية 
والن�سمام  والت�سديق  للتوقيع 
يف  املوؤّرخ   34/180 بقرارها 
بدء  تاريخ   1979 دي�سمرب   18
النفاذ : 3 �سبتمرب 1981، طبقا 

لأحكام املادة 27 .

اإطار عدد 1: بع�س قرارات وتو�سيات املنتديات الدولية 
ت خّطة عمل بيجني )1995( على اأّن »م�ساهمة املراأة يف �سنع القرار لي�ست جمّرد عدالة اأو  ن�سّ
دميقراطية فح�سب، واإمنا هي اأي�سا �رشط �رشوري حتى يتّم اأخذ م�سالح املراأة بعني االعتبار«.
)8( واأّكدت الأهداف الإنائية لالألفية الثالثة على تعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني املراأة)9(. 

جميع  على  اتخاذه  يف  الفّعالة  وم�ساهمتها  القرار  �سنع  مراكز  اإلى  املراأة  نفاذ  �سّكل  كما 
بنود  بني  ومن   .)1995 )القاهرة،  ال�سكان  كموؤمتر  عديدة  تو�سيات  مو�سوع  امل�ستويات 

اتفاقية الق�ساء على كافة اأ�سكال التمييز �سد املراأة)10( :

املادة )1( : لأغرا�ض هذه التفاقية يعنى م�سطلح » التمييز �سد املراأة » اأي تفرقة اأو ا�ستبعاد 
االعرتاف  اإحباط  اأو  توهني  اأغرا�سه  اأو  اآثاره  من  ويكون  اجلن�ض  اأ�سا�ض  على  يتم  تقييد  اأو 
للمراأة بحقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية يف امليادين ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية 
والثقافية واملدنية اأو يف اأّي ميدان اآخر، اأو توهني اأو اإحباط متّتعها بهذه احلقوق اأو ممار�ستها 

لها، ب�رشف النظر عن حالتها الزوجية وعلى اأ�سا�ض امل�ساواة بينها وبني الرجل. 

املادة )8( : تّتخذ الدول الأطراف جميع التدابري املنا�سبة لتكفل للمراأة، على قدم امل�ساواة 
مع الرجل ودون اأي متييز فر�سة متثيل حكومتها على امل�ستوى الدويل وال�سرتاك يف اأعمال 

املنظمات الدولية.

واأّدى االهتمام العاملي والعربي، على امل�ستويني الر�سمي وغري الر�سمي، اإلى ن�ساط فكري ون�ساط 
من  الن�ساء  لتمكني  حماولة  يف  وبرامج  عمل  خطط  �سياغة  م�ستوى  على  ديناميكية  واإلى  بحثي 
امل�ساهمة ب�سكل فّعال يف �سنع القرار. ورغم هذا الهتمام، اإّل اأّن اجلهد احلايل ميكن تطويره من 
اأجل الو�سول ملفهوم �سمويل ل�سنع القرار، وربط حمكم بني الف�ساءين اخلا�ض والعام، والبحث يف 

نوعية م�ساركة الن�ساء يف �سنع القرار.

ومن منطلق اإدراك مركز املراأة العربية للتدريب والبحوث »كوثـر« لطبيعة احلاجات والأولويات 
يف املنطقة العربية ولطبيعة التحديات التي تواجهها املراأة، ونظرا لكونه مركزا عربيا اإقليميا ي�ساهم 
يف النهو�ض باأو�ساع املراأة العربية وق�ساياها واأدوارها وي�ساهم يف حتديد م�سارات العمل امل�ستقبلية 
املراأة  اأو�ساع  تطوير  امل�ساهمة يف  اأجل  من  والتوعوي  البحثي  اجلهد  هذا  يبذل  فاإنه  املنطقة،  يف 
اإّن العمل امل�سرتك، والذي �ساهمت فيه موؤ�ّس�سات عربية ودولية  العربية واملجتمع العربي ككل. 
وخرباء وخبريات، هو العامل الأهم يف اإنتاج هذا التقرير. كما اأّن منهجية العمل الت�ساورية التي 
تخّللت اإعداد التقرير عرب كافة مراحله ترثيه وتك�سبه اأهمية خا�سة، وخ�سو�سا اأنه  يقّدم تو�سيات 

ذات مغزى من اأجل تطوير اأو�ساع املراأة العربية. 



والنوع  احلقوق  جمال  يف  العاملة  العربية  املوؤ�ّس�سات  متكني  يف  التو�سيات  هذه  قيمة  وتتمثل ّ 
الجتماعي والتنمية، وبالتعاون مع املوؤ�س�سات احلكومية والدولية، على حتويلها اإلى برامج عمل 
حمّددة بغر�ض دعم وتعزيز م�ساركة الن�ساء يف عملية �سنع القرار على خمتلف امل�ستويات ويف كّل 

املجالت.  

منطلقات واأهداف التقرير  .2

يرتكز هذا التقرير على حتليل قائم على النوع الجتماعي وعلى اأهمية فهم دور البنى القت�سادية 
يتّم  العوملة. ومن هذا املنطلق،  العربية يف ظل  والجتماعية والثقافية واملوؤ�س�ساتية يف املجتمعات 
الن�ساء  التي تت�سّكل �سمنها قدرة  القرار وتو�سيعه، وحتليل العوامل  مناق�سة مفهوم واأ�سكال �سنع 
بعني  الأخذ  يتّم  كما  امل�ستويات.  خمتلف  يف  القرار  �سنع  عمليات  يف  امل�ساهمة  على  والرجال 
والقت�ساد  الأ�رشة  �سمن  املختلفة  القرار  �سنع  م�ستويات  بني  واملتجّددة  النا�سئة  العالقة  العتبار 
والدولة وموؤ�ّس�سات املجتمع املدين. ويتّم كذلك تقدمي اأ�سكال امل�ساركة من خالل موؤ�رشات كمية 

وكيفية وتقييم مدى الإجناز والفجوات. 
و�سمن هذا الفهم ال�سمويل والتكاملي، تتمّثل اأهداف التقرير يف اجلوانب التالية :

1.2. اجلــــــــانب املعــــــــــــريف 

ويتمّثل يف امل�ساهمة يف �سّد الثغرات يف جمال درا�سات املراأة العربية و�سنع القرار، 
وذلك من خالل :

• تطوير مفهوم وموؤ�رشات �سنع القرار وتو�سيع جمال املفهوم وتو�سيح الرتابط بني عنا�رشه.
• تو�سيح امل�ستويات املختلفة ل�سنع القرار والرتابط بينها )الأ�رشة، القت�ساد، الدولة، املوؤ�س�سات 

املدنية(.
• تو�سيح الرتابطات والتفاعالت بني العوامل البنيوية املوؤثرة يف حتديد وت�سكيل موقع الن�ساء 

بالن�سبة اإلى �سنع القرار �سمن امل�ستويات الر�سمية وغري الر�سمية املبا�رشة وغري املبا�رشة.
• عر�ض وحتليل اأهم موؤ�رشات �سنع القرار بالن�سبة اإلى املراأة العربية.   

2.2. اجلــــــــــانب املنهــــجــــي  

و�سف وحتليل لأهم الأطر التحليلية واملنهجية يف درا�سة م�ساألة �سنع القرار:
• على امل�ستوى التحليلي : تقدمي نوذج نظري / مفاهيمي حتليلي قائم على قاعدة الفهم ال�سامل 
ملقاربة النوع الجتماعي، وعالقتها بطبيعة القت�ساد ال�سيا�سي ال�سائد يف العامل العربي والعامل 

عامة، وطبيعة الثقافة التي تت�سكل �سمنها العالقات والأدوار. 
• على م�ستوى املنطلقات املنهجية : تقدمي وجهة نظر بديلة، بعيدة عن الثقافة الذكورية ال�سائدة يف 

مناهج البحث واملعرفة. 
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• على م�ستوى مناهج البحث : تطوير املنهج البحثي يف جمال الدرا�سات والبحوث حول م�ساألة 
النوع الجتماعي و�سنع القرار، واختبار قدرة اأ�ساليب البحث النوعي يف �سرب غور مو�سوع 
املراأة و�سنع القرار. ويف هذا ال�سياق، وقع حتليل م�ساألة م�ساركة املراأة يف �سنع القرار باعتبارها 
اأ�س�ض  على  التحليل  ا�ستند  كما  واجتماعي(.  )فردي  حياتي  م�سار  عن  ناجتة  اجتماعية  جتربة 
منهجية مفادها اأّن املعرفة النابعة من الواقع الجتماعي امللمو�ض والناجتة عن التجربة الجتماعية 

هي التي متّكن من بناء معرفة علمية حول املو�سوع حّيز الدر�ض.

3.2. امل�شتوى التطبيقي 

م�ساركة  دعم  على  العمل  اأجل  من  والتو�سيات  املقرتحات  وتقدمي  الوعي  رفع  يف  امل�ساهمة 
الن�ساء يف �سنع القرار :

اأو غري  املوؤ�س�سات احلكومية  �سواء  العالقة  الأطراف ذات  الوعي واملعرفة بني  • رفع م�ستوى 
احلكومية اأو املوؤ�س�سات الن�سوية اأو احلقوقية املحلية والإقليمية والدولية العاملة يف هذا املجال.

وتنمية  القرار  �سنع  يف  الن�ساء  م�ساركة  م�ستوى  رفع  لغاية  والتو�سيات  التوجهات  تقدمي   •
املجتمع ب�سكل عام.

3. مفهــــــــوم �شنـــــــع القـــــــــرار 

اإن عملية �سنع القرار عملية معّقدة، تتدخل فيها عالقات القوة وتوازناتها ودينامياتها يف املجتمع، 
كما تتدّخل فيها اأبعاد اأخرى تتعّلق باجلوانب التنظيمية املوؤ�ّس�ساتية من ناحية، واملتغريات الفاعلة 
يف املحيط اأو ال�سياق الجتماعي– الثقايف، ورمبا القت�سادي القائم من ناحية اأخرى. ويتعّلق �سنع 
القرار باخلربة واملعرفة واخل�سائ�ض ال�سخ�سية التي قد متّكن �سخ�سا اأكرث من غريه من اتخاذ القرار 
اأو امل�ساركة فيه. كما ترتبط عملية �سنع القرار من ناحية اأخرى بالظروف وال�سياقات الجتماعية 
له  يتاح  اأن  اأو  القرار  �سّدة �سنع  اأن يكون يف  الآخر  للبع�ض دون  تتيح  قد  التي  العامة  وال�سيا�سية 
دون الآخرين ال�سرتاك يف �سنعه. وهنا تدخل تلك املتغريات الطبقية اأو الثنية اأو املتعّلقة بالنوع 
وم�ساحته.  ومداه  القرار  �سنع  امل�ساركة يف  فر�ض  لهم  تتاح  اأن  ميكن  من  حتّدد  التي  الجتماعي 
وعملية �سنع القرار بهذا املعنى، متّثل فر�سا اجتماعية كما هي خربات �سخ�سية وتراكمات معرفية 
قد تتاح لأفراد دون اآخرين، اأو للرجال دون الن�ساء من اأفراد املجتمع اأو لطبقات اأو �رشائح معينة 
اإلى  املنتمني  ون�ساء(  )رجال  لالأفراد  غالبا  تتاح  القرار  �سنع  عملية  فاإّن  واإجمال،  اأخرى.  دون 
جماعات القوة، كما اأنها تتاح ب�سورة اأكرب للرجال منها للن�ساء. وانطالقا من اأّن امل�ساركة يف �سنع 

القرار هي اأ�سا�سا ممار�سة لل�سلطة، فاإّنها تعك�ض التوزيع غري املتكافئ للقوة القائم يف املجتمع.

له من فاعلني وجمموعات  بّد  الفعل الجتماعي)11(، ل  اأ�سكال  القرار هو �سكل من  فاإّن �سنع  وبهذا 
ف�ساء  يف  اإّل  تعمل  ل  عمومها،  يف  والتنظيمات  الهياكل  هذه  واإّن  تنظيمية،  وهياكل  وموؤ�س�سات 

11 -  باملعنى الفيبريي للكلمة.
هو  الجتماعي  الفعل  اأن  اأي 
الذي  الإن�ساين  لل�سلوك  �سورة 
الداخلي  الجتاه  على  ي�ستمل 
معرباً  يكون  الذي  اخلارجي  اأو 
الإحجام  اأو  الفعل  بوا�سطة  عنه 
الفعل  يكون  اإنه   ، الفعل  عن 
معنى  الفرد  يخ�س�ض  عندما 
والفعل  ل�سلوكه،  معينًا  ذاتيًا 
يرتبط  عندما  اجتماعيا  ي�سبح 
املعنى الذاتي املعطي لهذا الفعل 
الأفراد  ب�سلوك  الفرد  بوا�سطة 
نحو  موجهًا  ويكون  الآخرين 

�سلوكهم 



اجتماعي- اقت�سادي و�سمن حّيز جغرايف معنّي، يتقابل يف اإطاره الأفراد ويتفاعلون... وفعل �سنع 
القرار اإن هو اإاّل منط من اأمناط الفعل التي يخفي ظاهرها املرئي جانبها الالمرئي الذي يحّددها، مبعنى 
اأّن حقيقة التفاعل كما يقول عامل الجتماع الفرن�سي بيار بورديو، ل توجد بكاملها اأبداً يف ال�سورة 

العيانية امل�ساهدة للفعل ذاته، بقدر ما هي قائمة يف حمّددات الفعل الكامنة يف قلب املجتمع )12(.

القرار هو عملية  اأّن �سنع  من  ينطلق  القرار،  ل�سنع  �سامل  تبّني مفهوم  مّت  التقرير،  اإطار هذا  ويف 
متوا�سلة و�سريورة تفاعلية تتّم يف �سياق �سيا�سي، اقت�سادي، اجتماعي وثقايف، وتت�سّكل يف اإطار 
الن�ساء  الن�ساء والرجال وبني  لل�سلطة بني  متباين  توزيع  النوع الجتماعي �سمن  اأدوار وعالقات 
التعريف  ويرّكز  والجتماعية.  القت�سادية  خلفياتهم  على  اعتمادا  اأنف�سهم،  والرجال  اأنف�سهن 
والقرارات  ال�سيا�سات  كافة  يف  الجتماعي  النوع  مقاربة  اإدماج  اأهمية  على  التقرير  يتبّناه  الذي 

واملوؤ�س�سات، وعلى كل امل�ستويات.

 اإّن �سنع القرار يت�سّكل يف �سياق عمليات معّقدة تتاأّثر مب�سمون ومكّونات عالقات واأدوار النوع 
الأ�سا�سية كالتعليم  العملية واملبا�رشة وحاجاتهن  الن�ساء  تاأخذ بعني العتبار حاجات  الجتماعي، 
وال�سحة واخلدمات التي ت�ساهم يف ت�سهيل قيامهن باأدوارهن الإجنابية والأ�رشية، وكذلك الأدوار 
القت�سادية وال�سيا�سية الأو�سع، وت�سعى يف نف�ض الوقت اإلى تغيري عالقات النوع الجتماعي من 

اأجل الو�سول للم�ساواة يف ظل بيئة ممكنة لكال اجلن�سني وبنف�ض الدرجة.

منهجيــــــــــــــــة البحــــــــــــــــــث   .4

املعّمقة  املقابالت  منها  عديدة  بحث  تقنيات  على  يرتكز  كيفيا  منهجا  التقرير  هذا  يف  اعتمدنا 
التعّمق  الكيفي يف  البحث  اأهمية  وتتمّثل  احلياة.  البوؤرية وق�س�ض  ودرا�سات حالة واملجموعات 
يف التنّوع واخل�سو�سّية التي متّيز كل و�سعية مدرو�سة، ويف بناء اأمناط �سنع القرار يف املجتمعات 

املدرو�سة تعك�ض الواقع الجتماعي املعي�ض.

1.4. منهجـــيــــــــة عمــــــل ت�شــــــــــاركيــــــــة

اعتمدت  حيث  ت�ساركية،  عمل  منهجية  تكري�ض  مّت  التقرير  لإعداد  الأولى  اللحظة  منذ   •
قبل خبريات وخرباء  من  تقدميها  مّت  وقطاعية  قطرية  ورقة عمل   17 على  للتقرير  التح�سريات 
ينتمون اإلى بلدان عربية خمتلفة )13(، وقد متّت مناق�سة هذه الورقات اخللفية والعتماد عليها يف 

اإعداد اجلزء الأّول من هذا التقرير.
• مّت ا�ستثمار اللقاءات ال�سنوية املتعّددة لل�سبكة العربية للنوع الجتماعي والتنمية »اأجند« التي 

ينّظمها مركز »كوثر« للدخول يف نقا�سات منهجية حول التقرير.
ت�ساركية حتاول  نوعية  مقاربة  على  التقرير،  مكّونات  اأهم  باعتباره  امليداين،  البحث  ارتكز   •
اإدماج وجهات نظر الن�ساء والرجال وجتاربهم امللمو�سة يف التقرير لتخرج بتو�سيات معرّبة عن 

الواقع. 
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العقالنية  بورديو،  بيار   -  12
العملية  الأ�سباب  حول  العملية 
ونظريتها، دار كنعان للدرا�سات 

والن�رش، عمان، 2000. 

13 - مّت عر�ض الأوراق خالل 
اللقاء ال�سنوي الثاين والجتماع 
العربية  لل�سبكة  الثالث  ال�سنوي 
والتنمية  الجتماعي  للنوع 
»اأجند«، اأكتوبر 2003 و�سبتمرب 
الرجوع  ميكن  كما   .2004
للتعّرف  العمل  فريق  قائمة  اإلى 
الأوراق  وموؤلفي  موؤلفات  على 

اخللفية.
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2.4. اأ�شـــــــــــــاليــــــــــب البحـــــــــــــث  

1(  البيـــــــــانــــــــــــــات الكـمــيـــــــــــــــــــــــة
مّت اإثراء التقرير باملوؤ�رشات الكمّية ال�سادرة عن العديد من املوؤ�س�سات املحلية والإقليمية والدولية. 

كما مّت حتليل هذه البيانات ب�سكل مرتابط لتعميق فهمها.
 

2( مـراجـــــعــــــــــــــــة الأدبيــــــــــــــــــــــات
قام مركز »كوثر« باإعداد قائمة بيبليوغرافية �سّمت اأهم الدرا�سات العربية يف املجالت املختلفة 
ل�سنع القرار. و�سّمت هذه القائمة تقارير وطنية ودرا�سات نظرية وتطبيقية، ووثائق حتّلل ال�سيا�سات 
والربامج وامل�ساريع، وتقارير �سادرة عن موؤ�س�سات دولية وخا�سة منظمات الأمم املتحدة والبنك 
الدويل. ومتّت ال�ستعانة بهذه الأدبيات لإثراء التقرير وللح�سول على معلومات ودرا�سات حالة 

لالأقطار العربية املختلفة وخ�سو�سا تلك التي مل ت�سملها التقارير الوطنية.

3( البحـــــــث الكــيــــفـــــي والعمــــــــــل امليــــــــــــــدانــــــــــــــــــي
التنموي  التطّور  اأقطار عربية موّزعة جغرافيا وح�سب درجة  �ستة  تقارير وطنية يف  اإعداد  مّت  لقد 
الت�سل�سل  ح�سب  الأقطار  هذه  وكانت  فيها.  الن�ساء  وو�سع  ال�سيا�سي  القت�سادي  النظام  وطبيعة 
الأبجدي : تون�ض وال�سودان ولبنان وم�رش واملغرب واململكة العربية ال�سعودية. وقامت فرق عمل 
وطنية باإعداد هذه التقارير معتمدة ب�سكل رئي�سي على اإجراء مقابالت معّمقة مع ن�ساء ورجال، مّت 
اختيارهم ليعك�سوا التنّوع الجتماعي والقت�سادي واجلغرايف والإثني والديني والتعليمي والعمري 
والوظيفي يف كل قطر. ومّت للغر�ض اإجراء مقابالت مع 82 امراأة و20 رجال يف الأقطار ال�ستة التي 
�سملها البحث. وكما نتبنّي من خالل جدول تقدمي اأفراد العّينة، فاإّن هناك تنّوعا بني الأ�سخا�ض 
امل�ستجَوبني من حيث اخللفيات الجتماعية والقت�سادية ومناطق ال�سكن ودرجة التعليم واحلالة 

ال�سخ�سية وغري ذلك من املتغريات ذات الأهمية. 

بالإ�سافة اإلى املقابالت املعّمقة، اعتمدت فرق البحث يف كّل من تون�ض وال�سودان وم�رش واملغرب 
تقنيتي درا�سة احلالة و/اأو ق�س�ض احلياة للتاأّكد من تكامل املعلومات وملزيد التعّمق يف الو�سعيات 
املدرو�سة، ارتباطا باأو�ساع الأ�رشة املعي�سية، والرتتيبات لالأدوار والعالقات واملواقف. ويف بع�ض 
الأحيان، مّت اإجراء مقابالت مع املراأة املبحوثة وكذلك مع بع�ض الأ�سخا�ض ذوي الأهمية يف حياتها 
)الزوج، الأب، الإبن، املدير(. كما مّت ا�ستخدام الور�سات البوؤرية يف كل من املغرب وال�سودان من 
اأجل الت�ساور مع الن�ساء وبع�ض الفاعلني الجتماعيني حول م�سائل تتعّلق بالبحث واملنهجية، كما 
مّت ا�ستخدام ور�سات العمل من اأجل جمع وحتليل البيانات ومناق�سة التو�سيات. ولقد مّت تنظيم 6 

ور�سات من هذا النوع.



الق�شم الأول : الإطار العام
الف�شـــــــــــــــــل  الثاين : مدخـــل نظــري 
املـــــــــــــــــراأة العربيـــــــــــــــــة و�شنــــــــــــع القــــــــــــــــــــرار 
بيـن القت�شــاد ال�شيــا�شي وال�شلطة الأبوية

مقدمــــــــــــــــــــة

وكانت  والعامة،  اخلا�سة  امل�ستويات  كافة  على  القرار  �سنع  احلق يف  التاريخ  عرب  الرجال  امتلك 
م�ساركة الن�ساء يف عميلة �سنع القرار حمدودة يف �سياق النظام الأبوي الذي يفر�ض نف�سه على كافة 
امل�ستويات. ويقوم النظام الأبوي يف العامل العربي على هرمية الأدوار وال�سلطات ويتمّثل يف ت�سّلط 
الكبار على ال�سغار والرجال على الن�ساء والأغنياء على الفقراء والأكرثية على الأقليات. وحيث اأّن 
حم�سلة القرارات املجتمعية على كافة الأ�سعدة متّثل طبيعة عالقات القوة بني املجموعات والأفراد، 
غري  اأو  مبا�رش  ب�سكل  تعمل،  بل  حمايدة،  تكون  لن  والقوانني  بال�سيا�سات  املتعّلقة  القرارات  فاإّن 
املو�سوعي  الواقع  املتوازنة يف  العالقات غري  القائمة واملتمّثلة يف  الأو�ساع  مبا�رش، على تكري�ض 
املعي�ض )متمّثال يف املوؤ�رشات القت�سادية وال�سيا�سية والجتماعية(. وتلعب الثقافة الدينية ال�سائدة، 
التف�سريات  التمييز وتقدمي  كما يف�رّشها ويعي�سها املجتمع، دورا حا�سما يف تر�سيد وتطبيع عملية 

الإدراكية لتكري�ض واقع التمييز.

اإن طبيعة النظام القت�سادي العربي، ي�ساهم يف تعزيز الفجوات على اأ�سا�ض الطبقة والع�سرية واملجموعة 
الإثنية والطائفة والنتماء ال�سيا�سي – احلزبي واجلن�سي. وتوؤثركافة هذه العوامل، مرتافقة مع طبيعة 
العالقات الأ�رشية القائمة على التمييز وتوزيع القوة وامليزات على اأ�سا�ض اجلن�ض والعمر �سمن نظام 
هرمي – اأبوي)14(، على الن�ساء العربيات ب�سكل م�ساعف وت�ساهم يف اإبقائهّن يف و�سع ي�سعب معه 

حتقيق اخرتاقات جوهرية يف طبيعة النظام القائم والذي ي�ستمّد �رشعيته من الثقافة ال�سائدة.

1. �شنــــع القرار والأدوار الطبيـــــعيــــــــــــــة
الطبيعي،  املتعّلقة بدورها  تلك  القرار  اتخاذ  املراأة من مراكز  اإق�ساء  اإلى  املوؤّدية  العوامل  اأهّم  من بني 
حيث اأ�سبح قيام املراأة بدورها الطبيعي املرتبط بالعملية الإجنابية ملزما وق�رشيا. ويتّم تبعا لذلك تقنني 
حياتها من خالل الد�ساتري والقوانني والأعراف ال�سائدة بدرجة تفوق بكثري ما ينطبق على الرجال، 
التمييز  اأج�سادهن وعقولهن ويف تكري�ض  الن�ساء ويف  مّما يعطي الرجال القوة وال�رشعية للتحّكم يف 
يف كافة جمالت احلياة بدءا بالف�ساء اخلا�ض )اأو الأ�رشة( امتدادا للقرارات املتعلقة باملجالت ال�سيا�سية 
املبا�رش والواعي،  تتّم دائما على امل�ستوى  التمييز ل  اأ�سكال  والقت�سادية وال�سيا�سية. واإن كانت كل 

فاإنها متفاعلة ومتجّذرة يف ثقافة املجتمع ووعيه كح�سيلة لعالقات جندرية طبقية وتربوية �سائدة. 

املـــراأة العربيــــة  وامل�شاركـة فــــــــــي �شنع واتخـــــاذ القـــــــــرار 26

النظام  �رشابي.  ه�سام   -  14
تخلف  واإ�سكالية  الأبوي 
املجتمع العربي. ط 4، بريوت، 

دار نل�سن،  2002.
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2. ثنـــــــــــائيــــــــــــات التميـيــــــــــــــــــــز 

غري  واملوؤ�س�سات  الأجهزة  ت�سبح  القرار،  �سنع  يف  الن�ساء  مل�ساركة  الن�سبي  اأو  املطلق  الغياب  ظل  يف 
وموؤ�س�ساتهم،  الرجال  من  القرار  �سانعي  القدرة على حما�سبة  من  الن�ساء  الن�ساء، وحترم  اأمام  م�سوؤولة 
وت�ستمّر هذه املوؤ�س�سات يف اإنتاج �سيا�سات مناه�سة حلقوق الن�ساء فتزداد الفجوات بينهن وبني الرجال. 
توؤّثر  التي  الق�سايا  اأي�سا عن  القرار فح�سب، بل  الن�ساء عن عملية �سنع  اإق�ساء  يقع  اأّنه ل  واملالحظ 
مبا�رشة يف حياتهن، بل حترمهن من القدرة على الفعل من اأجل التعبري عن م�ساحلهن. وبهذا، فاإّن 
احلرمان من �سنع القرار ل بّد اأن ميتّد اإلى جمموعة من الثنائيات، والتي، اإن �سّح القول، بينها ف�ساء 
ممتّد من التفاعالت ول تدخل �سمن جمال ال�ستقطاب : ثنائّية العام/اخلا�ض، واملو�سوعي/الإدراكي، 
واملو�سوعي/ الذاتي، والطبيعي/ الرتبوي. اإّن هذه الثنائيات والتفاعل بينها قد ي�ساهم يف الو�سول 

اإلى حتليل معّمق لو�سعية الن�ساء والرجال يف ما يتعّلق مب�ساألة �سنع القرار يف املجتمعات العربية.

3. اأبعاد بنيوية لتحليل م�شاركة الن�شاء يف �شنع القرار

اإن امل�ساركة يف �سنع القرار هي اآلية لتحقيق التنمية والنهو�ض باملجتمع والتمّتع بكل احلقوق. »وملا 
كانت هذه امل�ساركة هي الو�سع املثايل، فقد قامت حولها العديد من النظريات التي تعنى بالدميقراطية 
واحلرية والعدالة الجتماعية باأ�سكالها املختلفة، والتي تف�رّش من خالل هذه الروؤى والنظريات جناح 
اخللية  باعتبارها  الأ�رشة  من  بدءا  اأهدافها،  حتقيق  يف  الجتماعية  والعمليات  املوؤ�س�سات  ف�سل  اأو 

الجتماعية الأولى وحتى التنمية ال�ساملة« )15( التي تاأخذ بعني العتبار خمتلف مكّونات املجتمع. 

وتزايد القتناع باأن املجتمعات ل ميكن اأن تقوم، اأو ت�ستمّر اأو تتطّور اإّل بتعاون ن�سفي القوى الب�رشية، 
اأي الن�ساء والرجال، على اأ�سا�ض من امل�ساواة يف احلقوق ويف احل�سول على الفر�ض ويف ال�سيطرة 
تق�سيم  يقوم على  الذي  ال�سائد  الجتماعي  الواقع  تغيري  وي�ستلزم كل ذلك  املوارد وتوزيعها.  على 

العمل على اأ�سا�ض اجلن�ض يف اإطار من عدم التكافئ يف عالقات النوع ل�سالح الذكور يف املجتمع.

قبل  من  عادة  للدولة  العامة  ال�سيا�سات  اإلى  و�سول  امل�ستويات  كل  على  القرارات  تّتخذ   .1.3
للت�رّشف   )patriarchal( اأبوية القرارات وال�سيا�سات يعك�ض روؤية  فاإّن �سنع  الرجال. لذلك، 

يف ال�ساأن العام.

وال�سيا�سات  القرارات  �سانعي  غالبية  لدى  الجتماعي  النوع  مبفهوم  الوعي  يوؤّدي �سعف   .2.3
ميزانية  تقرير  مثل  القت�سادية،  ال�سيا�سات  وخ�سو�سا  العامة،  ال�سيا�سات  مع  التعامل  اإلى  العرب 
ولي�ض  حمايدة  باعتبارها  وخالفه،  والري  الزراعة  مثل  التقني  الطابع  ذات  ال�سيا�سات  اأو  الدولة، 
اأو تطبيق  النوعي عند �سياغة  للتحليل  امل�ستهدفة. لذلك ل يوجد مكان  الفئات  بنوع  لها عالقة 
القرارات وال�سيا�سات. ول يعطى اهتمام خا�ض لتاأثريها املغاير على كل من املراأة والرجل« )16(. 
كما اأّن هناك �سعف يف الوعي حول التباين املوجود بني الن�ساء اأنف�سهن على اأ�سا�ض الطبقة والعرق 

والطائفة واملنطقة اجلغرافية.

املـــراأة  الباز،  �سهيدة   -  15
بحثية  روؤية   : القرار  و�سناعة 
اإلى  مقدمة  ورقة  املراأة،  لتمكني 
»النوع  حول  الإقليمية  الندوة 
عالقات   : والتنمية  الجتماعي 
ال�سنوي  اللقاء  وت�سبيك«،  �رشاكة 
الجتماعي  النوع  ل�سبكة  الثالث 
والتنمية »اأجند«، تون�ض، 2003. 

16 - �سهيدة الباز، مرجع �سابق.  



3.3. يعود �سعف م�ساركة الن�ساء يف اتخاذ القرار اإلى ا�ستمرار التق�سيم اجلن�سي للعمل مّما يحرمهّن 
من  بنجاح  والتفاو�ض  والإقناع  والتاأثري  ال�سغط  »على  القدرة  ومن  املدنية  بحقوقهّن  التمّتع  من 
اأجل ق�ساياهن احلقوقية. كما اأّنه يبعدهن عن التاأثري يف �سنع القرارات/ال�سيا�سات التي توؤّثر على 
حياتهن. لذلك، فاإّن معظم ال�سيا�سات العامة يف الدول العربية هي �سيا�سات غري ح�ّسا�سة اأو معنية 

بالنوع الجتماعي« )17( .

4. املو�شوعي والذاتي والإدراكي 
– الرتبوية  الذاتية  ال�رشوط  يتطّلب كذلك درا�سة  القرار  املراأة يف �سنع  التفكري حول م�ساركة  اإّن 
للن�ساء  النمطية  والأدوار  ال�سور  تعميق  يف  ت�ساهم  التي  والتقاليد  القيم  منظومة  على  املوؤ�ّس�سة 
والرجال. ومن هذا املنطلق، ي�سبح مفهوم �سنع القرار اأكرث �سمولية اإذا ما مّت تو�سيعه لي�سمل ب�سكل 
التفاعل  لت�سمل  تتو�ّسع  الذاتي  دائرة  اأّن  حيث  والإدراكي،  بالذاتي  متعّلق  هو  ما  جوهر  وا�سح 

الرمزي والأطر القيمية املتباينة يف املجتمع عند النظر للواقع املو�سوعي. 

5. نحــــــــــــــو اإدمـــــــــــــاج النـــــــــــوع الجتمـــــــــاعـــــــي 
     على م�شتــــوى توزيع مراكــز �شنـــع القـــرار 

يف حماولة لفهم عملية �سنع القرار وحتليلها على �سوء عالقات النوع الجتماعي، من ال�رشوري 
التاأكيد على جملة من الق�سايا واملوؤ�رشات والتوّجهات الأ�سا�سية :

1.5. التمكــيـــــــــــــــــــــن

�ساحب  اجتماعيا  كائنا  باعتباره  املجتمع،  يف  الإن�سان  حلياة  ال�سمولية  بالنظرة  التمكني  يرتبط 
م�سالح. ومن هنا، كان احلديث يف الأدبيات حول التمكني )18( وم�ستوياته املختلفة: القدرة على 
م�ستوى القرار، والقدرة على م�ستوى التنظيم وكذلك القدرة على م�ستوى الوعي. كما اأّن هرم 
التمكني ميكن ا�ستبداله، من وجهة نظر ن�سوية قائمة على ا�ستخدام مفاهيم تعّزز امل�ساواة واحلريات 
اأو الأ�سا�سيات من  اأو ف�ساء التمكني. فم�ستويات احل�سول على الرفاه  بعيدا عن الهرمية، بدوائر 
الطعام وال�رشاب وامللب�ض وامل�سكن، وعلى الفر�ض من التعليم والتدريب والعمل والدخل، و�سنع 
القرار على م�ستوى امل�رشوع اأو الربنامج اأو ال�سيا�سات اأو الأ�رشة، وامللكية لالأ�سول والتحّكم بها، 
وحتقيق الذات والوعي بها، هي جميعها مرتابطة ومتداخلة ومتفاعلة يف ف�ساء املجتمع بعنا�رشه 
املادية والإدراكية -الثقافية. كما اأّن �سعف م�ساركة الن�ساء يف اتخاذ القرار يرتبط بناجت ما يح�سل 
عليه الرجال والن�ساء �سمن كافة هذه الدوائر ول يتحّدد يف دائرة واحدة. ومن هنا ت�سبح درا�سة 
دوائر وف�ساء التمكني وتفكيكه والتعرف على التفاعالت بني عنا�رشه مدخال للدرا�سة والبحث يف 
اآليات التدخل. هذا، وتنظر بع�ض الباحثات)19( اإلى التمكني على اأّنه تو�سيع وتعزيز لقدرات النا�ض 

للقيام بقرارات حياتية ذات طبيعة اإ�سرتاتيجية، يف �سياق مل ميّكنهم من القيام بذلك. 
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19 - N. Kabeer، Reversed 
Realities: Gender Hier -
chies in Development 
Thought، South Asia 
Books، 1994. Alsop R. & 
Heinson N. Measuring 
Empowerment in Pra -
tice: Structuring. Anal -
sis and Framing Ind -
cators. Policy Research 
Working Paper 3510، 
2005.

17 -  نف�ض املرجع. 

املراأة  مركز  مثال:  اأنظر    -  18
والبحوث  للتدريب  العربية 
املراأة  تنمية  تقرير  »كوثر«، 
والنوع  »العوملة  العربية: 
الجتماعي: امل�ساركة القت�سادية 
وبني   .2001 العربية«،  للمراأة 
»اأثر  نحلة،  اأبو  وملي�ض  جون�سون 
النزاعات  و  واحلروب  الحتالل 
الأ�رشة  اأو�ساع  على  امل�سلحة 
فل�سطني،  حالة  درا�سة  العربية«: 
الجتماعية  و  القت�سادية  اللجنة 
الدولية  لل�سنة  الع�رشي  للتقييم 
لالأ�رشة، بريوت، اأكتوبر 2003. 
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للتاأكيد  اأخريات  باحثات  وتعود  التمّكن«.  »عدم  حالة  من  اخلروج  من  حالة  يت�سّمن  فالتمكني 
على عن�رشين رئي�سيني ملفهوم التمكني وهما: القدرة على الختيار حيث تتوّفر اختيارات، وطبيعة 

ال�سياق الجتماعي الر�سمي وغري الر�سمي الذي تت�سّكل �سمنه اخليارات. 

2.5. ال�شلطة اخلفية 

يف كتابات خمتلفة مّت التطّرق اإلى ما ي�سّميه علماء الجتماع ال�سلطة اخلفية للن�ساء، )20( التي توؤّكد 
على اأّن خلف ال�سلطة الظاهرة واملرئية للرجال، توجد �سلطة فعلية للن�ساء، يتّم ا�ستنباطها من الوجود 
الفعلي للن�ساء يف املنزل حيث املكان الذي تتّم فيه التن�سئة الفعلية لالأجيال من البنات والأولد. كما 
اأّن هذا املفهوم يعني اأن البتعاد الفعلي واملادي للرجال عن هذا احلقل يعطي الن�ساء فر�سة لت�سكيل 
البيئة املالئمة يف املنزل والتي ي�ستطعن من خاللها الإطالل على حيز اأو�سع من حيث �سنع القرار. 
ورغم اأهّمية هذا الطرح واأهمية البحث فيه كمظهر لقدرة الن�ساء على اتخاذ القرار اأو على الأقل 
الفعلية  ال�سلطة  اأّن  املجتمعي، حيث  �سياقه  اأن يخرج عن  الطرح ل ميكن  اأن هذا  اإّل  فيه،  التاأثري 
املوؤ�ّس�ض لها يف املجتمع من حيث القانون وال�رشيعة والأعراف والعالقات القت�سادية تعطي الرجل 

امليزة الفعلية والعليا يف جمال �سنع القرار. 

واإن دخلت املراأة اإلى عامل اتخاذ القرار من هذه البّوابة، فاإّن ذلك يقع يف كثري من الأحيان يف جمال 
العامل الذكوري، اأي بتفوي�ض ور�سا من اأحد الرجال من حولها، ي�ستطيع اأن يحرمها منه يف اأّي 
وقت �ساء. وتتمّكن املراأة من امل�ساركة يف �سنع القرار ا�ستنادا اإلى قدرتها على ك�سب هذا التفوي�ض 
واملحافظة عليه واإلى قدراتها الذاتية على الحتجاج والتجاوز، ومدى فاعلية ا�ستخدامها مل�سادر 
اأعباء  بو�سع  ال�سلطة،  تفوي�ض  النوع من  ينتهي هذا  الأحيان  تتوّفر حولها. ويف كثري من  قد  قّوة 
يتعّلق باملنزل و�سوؤون  الن�ضء واإدارة املال يف ما  الن�ساء يف جمال العمل املنزيل وتربية  اإ�سافية على 
اأهمية درا�ستها واخلروج  ال�سلطة مع  املبالغة يف حجم ونوع هذه  فاإّنه ل ميكن  الأ�رشة. ولذلك، 

مبوؤ�رّشات حولها.

3.5. امل�شاركة يف �شنع القرار بني املقا�ص وغري املقا�ص

يقّدم هذا التقرير مفهوما بديال ملفهوم »ال�سلطة اخلفية« من خالل التاأكيد على اأّن م�ساركة املراأة يف 
�سنع القرار ل تخ�سع دائما اإلى التقييم والقيا�ض، اإذ توؤّكد الدرا�سات ال�سادرة عن الأمم املّتحدة اأّن 
امل�ساركة القت�سادية للن�ساء غالبا ما تكون غري حم�سوبة اأو مقا�سة �سمن نظام احل�سابات الر�سمي. 
كما اأّن م�ساركة الن�ساء يف احلياة ال�سيا�سية �سواء يف الأحزاب اأو احلكومة اأو الربملان حمدودة، حيث 
تدخل يف جمالت  ل  هذه  م�ساركتهن  لكن  الن�سايل،  كالعمل  �سيا�سية  الن�ساء يف جمالت  ت�سارك 
وتكري�ض  الن�ساء  اأو�ساع  تغيري  جتاه  مبا�رشة  فوائد  عنها  ينتج  ول  به)21(،  املعرتف  ال�سيا�سي  العمل 

متتعهن بحقوقهن الإن�سانية. 

ميكن  اأكرث  لتفا�سيل   -  20
بركات،  حليم  اإلى  الرجوع 
:  بحث  املعا�رش  العربي  املجتمع 
مركز  اجتماعي،  ا�ستطالعي 
العربية،  الوحدة  درا�سات 
�رشابي،  وه�سام   1985 بريوت، 
تخلف  واإ�سكالية  الأبوي  النظام 
نل�سن،  دار  العربي،  املجتمع 

بريوت، 2000.

جاد،  اإ�سالح  انظر   -  21
ال�سيا�سية  امل�ساركة  اإظهار  »نحو 
العربية  املراأة  يف  العربية«،  للمراأة 
)حترير(   ال�سيا�سية،  وامل�ساركة 
الأردن  مركز  رمان،  اأبو  ح�سني 
الأردن،   – عمان  اجلديد، 

.2000



�سوق  الأ�رشية ويف  احلياة  القرار يف جمالت  يومي، يف �سناعة  ي�ساهمن، وب�سكل  الن�ساء  اأّن  كما 
العمل )وخا�سة منه غري الر�سمي(، ويف احلياة الجتماعية يف الأحياء ويف اجلماعات املحّلية. اإن 
م�ساهمات الن�ساء يف �سنع القرار تاأتي يف جمالت اإدارة املنزل والأ�رشة وموازنتها، وحل اخلالفات 
بالأبناء  تتعّلق  عديدة  وقرارات  الحتياجات  �رشاء  عمليات  ويف  املحيط،  املجتمع  ومع  الأ�رشية 
النتخابات  يف  امل�ساركة  عند  احلال  وكذلك  وال�سحة،  التعليم  جمالت  يف  وم�ستقبلهم  والبنات 

املحلية والوطنية. 

وللقرارات التي يتخذنها اأهمية كبرية يف حياة الأ�رشة ويف جمال تطوير املنزل واملحافظة على عالقات 
اأ�رشية وجمتمعية �سليمة. ويف�سح الرجل للمراأة املجال للولوج اإلى جمالت وم�ستويات �سنع القرار 
من خالل مبداأ التفوي�ض الذي يفرت�ض اأن الأحقية يف هذا املجال للرجل، ولكن ي�ستطيع التنازل 
عنه ب�سكل موؤّقت ومدرو�ض، لأ�سخا�ض اآخرين يف الأ�رشة ومن بينهم الن�ساء. وي�سع هذا التفوي�ض 
على الن�ساء اأعباء اإ�سافية ويعطي املجال للرجل للتفّرغ للعمل خارج املنزل دون القلق على ال�سوؤون 
والقرارات التف�سيلية واليومية التي يجعل املراأة تتكّفل بها. كما تعطي للرجل اأي�سا فر�سة للرتّقي يف 

العمل وامل�ساركة يف احلياة ال�سيا�سية والتمّتع بوقت الفراغ. 

6. اأو�شاع التنمية يف العامل العربي

لقد تطّرقت العديد من التقارير الدولية والإقليمية والوطنية اإلى حالة التنمية يف العامل العربي)22(، 
وم�ساألة اأو�ساع املراأة العربية وعالقات النوع الجتماعي يف املنطقة )23(. يف هذا الإطار، حّدد 
لالأجيال  الفر�س  خلق   : العربية  البلدان  يف  االإن�سانية  »التنمية  الإن�سانية  للتنمية  الأّول  العربي  التقرير 
القادمة«)24(  اأهم التحديات التي تعوق حتقيق التنمية والتقّدم يف الوطن العربي، ومنها الحتالل 
والنزاعات  و�سعفها  احلريات  وق�سور  اأخرى،  عربية  واأرا�ض  والعراق  لفل�سطني  الأجنبي 
وال�سطرابات ال�سيا�سية، ونق�ض املعرفة، و�سعف م�ساركة املراأة، والف�ساد الإداري واملايل. وقد 
�سّنف التقرير التحّديات اإلى جمموعتني : الأولى هي التحّديات التي يجابهها يف ال�سعي اإلى التحّرر 

من اخلوف، والثانية هي التحّرر من الفقر.  

هذا، وترتبط م�سائل امل�ساركة يف �سنع القرار بالو�سع املعريف للمجتمع ولالأفراد، حيث اأنه بالرغم 
من التقّدم املحرز خالل العقدين الأخريين، فاإّن عدد الأميني البالغني من العرب بلغ 100 مليونا عام 
2008 من اأ�سل 335 مليون ن�سمة ح�سب املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، ول يتوّقع اأن يزول 
باملدار�ض.  ملتحقني  التعليم غري  �سن  فما زال حوايل ع�رشة ماليني طفل يف  �رشيعا،  التحّدي  هذا 
وت�سري بيانات تقرير املعرفة العربي للعام 2009 اأن معدل الإملام بالقراءة والكتابة يف البلدان العربية 

بلغ 73 % عام 2007)25(.

هذا، وتوجد فجوة كبرية بني خمرجات النظم التعليمية واحتياجات �سوق العمل، ويزيد من عمق 
هذه الفجوة التغري ال�رشيع يف احتياجات �سوق العمل الناجم عن العوملة. ول يزيد ال�ستثمار يف 

البحث عن ن�سبة 0.5 % من الناجت القومي الإجمايل يف الأقطار العربية)26(.
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التنمية  تقارير  مثال  اأنظر   -  22
برنامج  عن  ال�سادرة  الإن�سانية، 
لالأعوام  الإنائي  املتحدة  الأمم 
             2004 و   2003 و   2002

و 2006. 

املعلومات  من  ملزيد   -  23
الإن�سانية،  التنمية  تقرير  مراجعة 
و«تقرير  �سابق.  م�سدر   ،2006
�سندوق  العربية«،  املراأة  تقدم 
للمراأة  الإنائي  املتحدة  الأمم 
وتقارير   ،2004 “اليونيفم«، 
عن  ال�سادرة  العربية  املراأة  تنمية 
للتدريب  العربية  املراأة  مركز 
والتقارير  »كوثر«  والبحوث 
الدويل  البنك  عن  ال�سادرة 

والأ�سكوا. 

الإن�سانية يف  التنمية  تقرير   -  24
الفر�ض  خلق   : العربية  البلدان 
الأمم  برنامج  القادمة،  لالأجيال 

املتحدة الإنائي، 2002.

25 -  تقرير املعرفة العربي للعام 
معريف  توا�سل  نحو   :  2009
املتحدة  الأمم  برنامج  منتج، 
الإنائي وموؤ�س�سة حممد بن را�سد 

اآل مكتوم، 2009. 

املتو�سط  املعدل  يرتاوح   -  26
على  الإجمايل  املحلي  لالإنفاق 
بني  عامليا  والتطوير  البحث 
%0،1 و%1،0 من الناجت املحلي 

الإجمايل.
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وارتبــاطا بذلك، ت�سيـــر البيــانات اأّن معـدل البطـالة يف البلـدان العربيــة يبلـغ 14.4 % عام 2005 
ح�سب بيانات منظمة العمل العربية ال�سادرة عام 2008، مقارنة بـ 6.3 % على امل�ستوى العـاملي يف 

نفـ�ض ال�سنــة. 

2005)27(، ويدّل ذلك على  يوميا عام  العرب عن دولرين  ال�سكان  % من   20.3 يقل دخـل  كما 
 20 اأخرى عديدة، فمن بني  باملقارنة مع مناطق  العربي  العامل  الب�رشية يف  التنمية  تراجع معدلت 
التنمية  )28(. ويف جمال  دولة   182 من   100 عن  منها  مرتبة ع�رش  تزيد  بيانات حولها،  تتوّفر  دولة 
مقا�سة مبعايري النوع الجتماعي اأو مدى النهو�ض باأو�ساع الن�ساء، ترتاجع املعدلت ب�سكل اأكرب 
وتزداد الفجوة بني دليل التنمية الب�رشية ودليل التنمية املتعلقة بالق�سايا اجلن�سانية، فت�سل الفجوة بني 
الدليلني يف كل من �سوريا والأردن اإلى )-8( ويف ال�سعودية اإلى )-7( ويف الكويت )-6( ويف تون�ض 

 .)29()3-(

ورغم �سغر ال�سّن الن�سبي لقوة العمل العربية، فاإّن عدد العاطلني عن العمل يبلغ 20 مليون �سخ�سا. 
% يف م�رش. ويرتبط ذلك  اليمن و41  % يف  % يف �سوريا و59.9   30 الفقر بني  وترتاوح ن�سب 
اأي�سا بالأو�ساع ال�سحية والدميوغرافية، حيث ت�سري معدلت �سوء التغذية بني الأطفال اإلى حالة 
من الفقر الب�رشي منت�رشة يف العديد من الأقطار العربية. ولتعزيز التنمية الإن�سانية، يجب الهتمام 
حقوق  واحرتام  املختلفة  الثقافات  واحرتام  الت�سامح  مثل  التنمية،  تدفع  التي  القيم  من  مبجموعة 
الجتماعي حلماية  الأمان  �سبكات  البيئة ودعم  والأطفال، وحماية  وال�سباب  املراأة  واحتياجات 

ال�سعفاء، وتقدير املعرفة. 

الإن�سانية  التنمية  تقرير   -  27
حتديات   :  2009 للعام  العربية 
العربية،  البلدان  يف  الإن�سان  اأمن 
املتحدة  الأمم  برنامج   ،11 �ض 

الإنائي، 2009. 

اجتاهات  جدول  انظر   -  28
دليل التنمية الب�رشية، تقرير التنمية 
على  التغلب   :  2009 الب�رشية 
الب�رشي  التنقل  قابلية  احلواجز، 
املتحدة  الأمم  برنامج  والتنمية، 

الإنائي، 2009، �ض 167. 

جداول  ال�سابق،  املرجع   -  29
�ض 181 و182 و183 و184.  
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فــــــي �شنـــــــع القــــــرار فــــــي البلـــــدان العربـيــــة

مقدمة : امل�شتويات املرتابطة ل�شنع القرار 

مرتابطة  حلقات  ذات  متوا�سلة  تفاعلية  عملية  هو  القرار  �سنع  يف  امل�ساركة  من  املراأة  متكني  اإن 
الدولة، و�سمن  القرار يف  اأعلى م�ستويات مراكز �سنع  بالأ�رشة وحتى  الذات مرورا  انطالقا من 
اآليات  وجود  فاإن  لذلك،  احلكومية.  وغري  منها  احلكومية  والوطني،  املحلي  املجتمع  موؤ�س�سات 
ا�ستبعاد املراأة من امل�ساركة يف �سنع القرار يف اأّي من هذه امل�ستويات من �ساأنه اأن يعوق م�ساركتها 
يف امل�ستويات الأخرى. كما اأّن تهمي�ض املراأة وحرمانها من امل�ساركة احلقيقية يف �سنع القرارات 
بال�رشورة  يوؤّدي  �سوف  اخلا�ض،  باملجال  ي�سّمى  ما  اأي  الأ�رشة  بذاتها وبج�سدها وداخل  املتعّلقة 
اإلى اإعاقة م�ساركتها الفّعالة يف املجال العام الذي مازال، اإلى حّد كبري، حكرا على الرجال. ومن 
هنا ميكننا القول اإّن الدميقراطية تبداأ من املنزل/ الأ�رشة ولكنها تت�سّكل ب�سكل تباديل يف ظل نظام 

�سيا�سي واقت�سادي واجتماعي متكامل. 
و يتّم يف هذا الق�سم عر�ض بع�ض املوؤ�رشات الكمية التي تعك�ض و�سعية املجتمعات العربية فيما 
يتعّلق مبدى م�ساركة الن�ساء يف �سنع القرار يف خمتلف املجالت وعلى كافة امل�ستويات. اإّن تقدمي 
املوؤ�رشات �سمن ف�سول واأق�سام مت�سل�سلة ل يعني ف�سال يف الواقع، بل يتّم لأ�سباب عملية من اأجل 
تعيق  �سبكة  والعامة  اخلا�سة  العوامل  ت�سّكل  حيث  وحتليلها،  البحث  قيد  الق�سية  عر�ض  ت�سهيل 
الكفاح  اإل من خالل  اآخر  اإلى  م�ستوى  النفاذ من  قدراتهن على  ما، وحتّد من  الن�ساء يف مرحلة 

امل�ستمر والدوؤوب. 

1. امل�شاركة يف �شنع القرار على م�شتوى الذات والأ�رشة
1.1. �شنع القرار والنظرة اإلى م�شائل ال�شحة الإجنابية

اإن ال�سيطرة على اجل�سد والقدرة على حتقيق الذات تتاأّثر بقدرة املراأة على �سنع القرار يف ما يتعّلق 
العامل،  يف  املعدلت  اأعلى  من  هي  العربيات  الن�ساء  عند  اخل�سوبة  فمعدلت  الإجنابية.  ب�سحتها 
مناحي  خمتلف  يف  والتاأثري  الذات  لتحقيق  وقت  اأي  دون  الإجنابية  للخدمة  رهنا  الن�ساء  ي�سع  مما 
لت�سارك يف  الن�ساء  فيها  اأقطار عربية خرجت  بني  ب�سكل كبري  اخل�سوبة  وتتباين معدلت  احلياة. 
قوة العمل ولدى حكوماتها �سيا�سات وا�سحة توؤيّد تنظيم الأ�رشة ومتنح الن�ساء حقوقا يف جمالت 
احلياة املختلفة وخ�سو�سا فيما يتعلق باحلريات الفردية، مثل تون�ض ولبنان، ودول اأخرى كفل�سطني 

وال�سومال وال�سودان ترتفع فيها معدلت اخل�سوبة اأكرث بكثري من املعدل العاملي وحتى العربي. 
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الن�ساء  اأّن  حيث  واملجتمع،  الأ�رشة  داخل  الأدوار  بتوزيع  الإجنابية  ال�سحة  م�سائل  وترتبط  هذا، 
)التكّفل  الجتماعية  اأو  منها  البيولوجية  الإجنابية  ال�سحة  مبهمات  كامل  �سبه  ب�سكل  مكّلفات 
ال�سناعية  بالتح�سري للولدة، والذهاب لال�ست�سارات الطبية والعناية بالطفل وحاجاته والر�ساعة 
اأّن و�سعها على  اإّل  اأّن هذه الأدوار ميكن تقا�سمها بني الرجل واملراأة،  والتغذية والرتبية(. ورغم 
التمييز بني الرجل  اإلى  البيولوجية مبا�رشة، بل ميتّد  كاهل املراأة ينّم عن تق�سيم ل يرتبط بالنواحي 
واملراأة، حيث يتّم اإجبار الن�ساء ب�سكل مبا�رش اأو غري مبا�رش على الإجناب والعناية والرتبية وحت�سري 
قيام كافة هذه الأطراف  ال�سلم واحلرب، دون  اأيام  الدولة  الراأ�سمايل وحلاجات  لل�سوق  الأجيال 
بدورها املفرو�ض للعناية بالأطفال كمهمة اجتماعية تقوم على التكامل. كما اأّن الن�ساء ل يتقا�سني 
اأي اأجر اأو حقوق مواطنة مقابل هذه املهمات ال�ساقة والأ�سا�سية لبقاء املجتمع ونّوه. ورغم بع�ض 
اإّل  العام،  اإلى العمل يف املجال  اأدوار كّل من املراأة والرجل وخروج املراأة  اإلى  النظرة  التقّدم يف 
اأّن دور املراأة الأ�سا�سي هو العناية بالزوج والأبناء  اأّن العديد من فئات املجتمع ما زالوا يعتقدون 

واملنزل، وما زال مو�سوع ال�سحة الإجنابية جمهول ومنطقة حمظورة على العديد من الرجال. 

وترتبط ال�سحة الإجنابية بظواهر عديدة كختان الإناث )30( والزواج املبّكر، حيث جترب الفتيات على 
الزواج يف عمر ل يتجاوز 15 �سنة وينخف�ض اإلى ع�رش اأو ت�سع �سنوات يف بع�ض الأحيان. وترتافق 
جمموعة معّقدة من العوامل يف دفع اأو اإجبار الفتيات ال�سغريات على الزواج، لعّل من اأهّمها الفقر 
على  واخلوف  الإناث  جتاه  املواقف  يف  والت�سّدد  الأ�رشة  حجم  وكرب  التعليمي  امل�ستوى  و�سعف 
ال�رشف. وتتّم عملية التزويج املبّكر يف اأحيان عديدة بتحايل على القانون الذي يحّدد، يف العديد 
الزواج  بظاهرة  وترتبط  والفتيان.  الفتيات  من  لكل  به  امل�سموح  الزواج  �سن  العربية،  الدول  من 

املبّكر ظواهر اأخرى مثل التخزين)31( والتعليف كما هو احلال يف ال�سودان مثال. 

2.1.العنف �شد الن�شاء 

تتعّر�ض الن�ساء يف العامل، وب�سكل يومي، للعنف والقتل بدوافع عديدة لعل اأهمها ما ي�سطلح عليه 
بالقتل على خلفية ال�رشف. كما تذهب الن�ساء يف بع�ض البلدان العربية �سحايا لالحتالل الأجنبي 
)فل�سطني والعراق(، اأو �سحايا للعنف الطائفي والثني، اأو يهلكن ب�سبب الفقر واحلاجة، يف كل 
خمتلفة  جن�سيات  من  والن�ساء  املواطنات  الن�ساء  بني  العربية  البلدان  يف  العنف  يفرق  ل  احلالت، 

مقيمات يف هذه البلدان كالعامالت املهاجرات مثال. 

وتقّدر منظمة الأمم املتحدة جرائم ال�رشف حول العامل بـ 5000 �سيدة كل عام )32(. وتنت�رش حالت 
القتل على خلفية ال�رشف يف عدد من البلدان العربية مثل م�رش وفل�سطني والأردن ولبنان. وت�سري 
اأقاربها  اأحد  اأو  اإلى تعر�ض امراأة واحدة للقتل �سهريا على يد زوجها  لبنان مثال  الإح�ساءات يف 
لقيامها »بتلطيخ �رشف العائلة« ما بني �سنتي 2001 - 2004. اأما يف فل�سطني، فقد مت توثيق 32 حالة 
قتل على خلفية ما ي�سمى بال�رشف بني �سنوات 2004 و2006. اأما عام 2007، فقد مت ت�سجيل 58 
حالة ح�سب منظمات ر�سمية واأهلية، اإل اأنه مل يتم توثيق �سوى 26 حالة. ويعود �سبب انت�سار هذه 

اجلرمية اأ�سا�سا اإلى غياب القوانني الرادعة ملرتكبي هذه اجلرمية )33( . 

الإناث  ختان  ظاهرة  تنت�رش   -  30
م�رش  يف   %  90 يفوق  مبعّدل 
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2004، موقع الكرتوين
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وجاء يف درا�سة عن وفيات الن�ساء يف الإ�سكندرية، م�رش اأن 47 % من الن�ساء قتلن على يد اأقاربهن 
بعد تعر�سهن لالغت�ساب)34( . اأما يف الأردن، في�سّكل قتل الن�ساء ب�سبب جرائم ال�رشف 55 % من 

ن�سبة اجلرائم املوّجهة �سد الن�ساء)35(.

اأنواع العنف يف اجلزائر
 

% من  بينت نتائج حتقيق وطني حول العنف جتاه املراأة عام 2005 يف اجلزائر)36(، اأن 53.96 
الن�ساء مو�سوع العينة تعر�سن لنوع من اأنواع العنف �سواء كان ج�سديا اأو لفظيا اأو نف�سيا اأي 

7432 امراأة من جملة 13755 امراأة. 

باأنهن �سحية  امراأة �رشحن   824 كالتايل:  الن�ساء  له  تعر�ست  الذي  العنف  اأنواع  وتتوزع 
عنف ج�سدي، اأي ما ن�سبته 11.10 % من جملة امل�ستجوبات. 3484 امراأة �رشحن باأنهن كن 
% باأنهن تعر�سن اإلى عنف  %. و�رشحت 41.96  �سحية عنف لفظي، اأي ما ن�سبته 46.93 

نف�سي اأي 3115 امراأة من جملة 13755. 

الن�ساء  اجل�سدي  العنف  مي�ض  حيث  الزواجية،  احلالة  ح�سب  العنف  نوعية  وتختلف  هذا 
ن�سبته  ما  �رشحت  العينة،  �سمن  مطلقة  امراأة   428 بني  فمن  العازبات،  من  اأكرث  املطلقات 
22 % منهن باأنهن  �سمن تعر�سن للعنف اجل�سدي، بينما �رشحت 26.7 % عازبة من جملة 

7523 امراأة �سمن العينة اأنهن تعر�سن اإلى العنف اللفظي.

هذا وت�سري الإح�ساءات املتوفرة يف الدولة العربية عموما اإلى ارتفاع ن�سبة انت�سار العنف �سد املراأة، 
للعنف  الن�ساء  من   %  61.7 تعر�ض   2005 عام  الفل�سطيني  لالإح�ساء  املركزي  اجلهاز  �سجل  حيث 
اجلن�سي من طرف  للعنف  تعر�سن   % للعنف اجل�سدي، و10.9  تعر�سن   %  23.3 النف�سي، مقابل 
اأو  ال�رشب  اإلى  تعر�سن  الزوجات  من   %  31 اأن  اإلى  الإح�ساءات  فت�سري  اأما يف م�رش  الزوج)37(. 
التهديد بال�رشب، و27 % تعر�سن الغت�ساب الزوجي، و65 % اإلى الإهانة اأمام الآخرين، و61 % 

يتعر�سن اإلى �سوء املعاملة)38(. 

ويرّبر البع�ض العنف �سد الن�ساء مبجموعة من املعتقدات ال�سائدة التي تتجّلى يف مقولت ثقافية 
اجتماعية ودينية ومربرات بيولوجية وجن�سية. اإ�سافة اإلى اعتبار البع�ض اأّن الن�ساء هّن املت�سّببات يف 
ما يح�سل �سّدهن من عنف ج�سدي ونف�سي وجن�سي. واملالحظ اأّن البع�ض من الن�ساء يعتربن اأنه 

من حق الرجل �رشب املراأة اإذا راأى اأّن ذلك �رشورّي)39(. 

هذا، وقد تعالت منذ الت�سعينات اأ�سوات عديد املوؤ�س�سات الن�سوية واحلقوقية يف العامل ويف املنطقة 
العربية، لتجرم هذه الظاهرة، وذلك من خالل العمل على ن�رش الوعي، وتعديل الت�رشيعات واإيجاد 

الآليات الداعمة للن�ساء املعّنفات. 
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اإطار عدد 1: اأ�سكال العنف، البحرين منوذجا )40(
 

ت�سري درا�سة حول العنف الأ�رشي يف البحرين اإلى اأن ا�ستخدام العنف باأكرث من و�سيلة هو 
الأ�سلوب ال�سائع من قبل الزوج �سد الزوجة. حيث يت�سح اأن ن�سبة ومقدارها 40.4 % من 
ب�سكل  الن�سبة  هذه  تنخف�ض  بينما  الإيذاء  اأنواع  من  نوع  من  لأكرث  تعر�سن  قد  الزوجات 
حاد عندما نتناول منطا واحدا من اأمناط العنف الذي تتعر�ض له الزوجة. فمثال كانت ن�سبة 
مقدارها 41.48 % من الزوجات قد تعر�سن لالإهانات وال�ستائم فقط، بينما ن�سبة مقدارها 
% من الزوجات قد تعر�سن لل�رشب اخلفيف فقط، ثم بعد ذلك تنخف�ض الن�سبة اإلى   10.3
8.3 % من الزوجات ممن تعر�سن للتهديد بال�رشب ونف�ض الن�سبة من الزوجات ممن تعر�سن 
للحرمان من ال�رشوريات، ثم يلي ذلك ن�سبة مقدارها 7.3 % من الزوجات قد تعر�سن لتقييد 
احلرية...وكانت ن�سبة قدرها 3.4 % من الزوجات قد تعر�سن للطرد من املنزل وكذلك نف�ض 
الزوجات قد تعر�سن  % من   0.6 الن�سبة قد تعر�سن لل�رشب املربح، واأخريا ن�سبة مقدارها 

ملحاولة القتل. 

3.1. ج�شد املراأة يف الت�رشيعات 

ما زال امل�رّشع العربي ينظر بعني ال�سك اإلى العالقة بني الن�ساء والرجال. ورغم اأن القوانني ت�رّشح 
باأنها تعمل على حماية الأ�رشة من خالل العقوبات واللتزامات التي فر�ست على كل فرد، اإّل اأّن 
القانون يف بع�ض البلدان العربية ميّيز، بني املراأة والرجل ول يعاقب الزوج على ارتكابه جرمية الزنا 
اأما املراأة، فهي معّر�سة للعقوبة واإلى القتل من قبل الرجل  اإّل يف حالت حمددة وحم�سورة.  مثال 
)الأب، الأخ، الزوج...( اإن راأى ذلك منا�سبا با�سم القانون الذي يعطي يف بع�ض البلدان العربية 
املرونة الكبرية يف ا�ستخدام حق قتل الزوجة. فالقانون الإماراتي مثال يف املادة 334 على وجود 
ظروف تخفيف بالن�سبة اإلى الرجل الذي يقرتف جرمية قتل �سد زوجته اأو ابنته اأو اأخته يف �سورة 
مفاجاأتهن بحالة تلب�ض بجرمية الزنا دون اأي �رشط. اأما الزوجة، في�سرتط وجوب وقوع جرمية القتل 
يف م�سكن الزوجية – يف حال فاجاأت الزوج بالزنا- كي تتمتع بظروف التخفيف. ويف الأردن، 
من  ي�ستفيد   « العقوبات  قانون  من   340 املادة  مبوجب  ولكن  »ال�رشف«،  القانون جرائم  يعاقب 
العذر املخفف من فوجىء بزوجته اأو اإحدى اأ�سوله اأو فروعه اأو اأخواته حال تلب�سها بجرمية الزنا 
يف فرا�ض غري م�رشوع فقتلها يف احلال اأو قتل من يزين بها اأو قتلهما معا اأو اعتدى عليها اأو عليهما 

اعتداء اأف�سى اإلى موت اأو جرح اأو اإيذاء اأو عاهة دائمة«.

و تبنّي املادة 340 من قانون العقوبات الأردين )قانون رقم 16 ل�سنة 1960( املطّبق يف ال�سفة الغربية 
يف فل�سطني واملتعلق باجلرائم املرتكبة من اأجل �رشف العائلة على التمييز الوا�سح داخل القوانني. 
فهذه املادة متنح العذر املحل والعقوبات املخف�سة للزوج اأو اأحد الأقارب الذكور الذي يقتل اأو 

يعتدي على زوجته اأو اإحدى قريباته من اأجل �رشف العائلة. 
40 - العنف الأ�رشي وخ�سو�سية 
بوزبون،  بنة  البحرينية،  الظاهرة 
للدرا�سات،  الوطني  املركز 

.2004



اأما يف لبنان، فين�ض قانون العقوبات اللبناين على منح ظروف تخفيفية للجرائم امل�سماة بـ »جرائم 
اأو يف حالة  امل�سهود  الزنى  اأخته يف جرم  اأو  فروعه  اأو  اأ�سوله  احد  اأو  فاجاأ زوجه  ملن  ال�رشف« 

اجلماع غري امل�رشوع فاأقدم على قتل احدهما اأو اإيذائه بغري عمد« .

القوانني اجلائرة يف م�ساألة ما ي�سمى  الذي اتخذ خطوات نحو تعديل  الوحيد  البلد  وتعد �سوريا 
بن�ض   548 املادة  عن  ال�ستعا�سة  متت  حيث   2009 ل�سنة  ت�رشيعي  مر�سوم  بف�سل  ال�رشف  بجرائم 
»ي�ستفيد من العذر املخفف من فاجاأ زوجه اأو اأحد اأ�سوله اأو فروعه اأو اأخته يف جرم الزنا امل�سهود 
اإيذاء  اأو  قتل  على  اأو  اإيذائها  اأو  قتلها  على  فاأقدم  اآخر  �سخ�ض  مع  فح�ساء  جن�سية  �سالت  يف  اأو 

احدهما بغري عمد على اأن ل تقل العقوبة عن احلب�ض مدة �سنتني يف القتل«.

اأ�سوله  اأحد  اأو  زوجته  �سبط  من  ي�ستفيد  اأنه  على  تن�ض  العقوبات  قانون  من   548 املادة  وكانت 
ال�رشف وموانع  املحلة لرتكاب جرمية  الأعذار  مادة  امل�سهود من  الزنا  اأخته بجرم  اأو  فروعه  اأو 

العقوبات. مع الإ�سارة اإلى اأن املادة كانت تخلو من حتديد العقوبة ب�سنتني كحد اأدنى.

كما تن�ض املادة 489 من قانون العقوبات ال�سوري على اأن اأي �سخ�ض ي�ستخدم العنف اأو التهديد 
لإجبار �سخ�ض اآخر غري زوجته ملمار�سة اجلن�ض يعاقب بال�سجن ملدة خم�ض �سنوات مع الأ�سغال 
ال�ساقة كحد اأدنى. كما تن�ض على اأن »ل تقل العقوبة عن ال�سجن ملدة 21 �سنة اإذا كان عمر ال�سحية 

اأقل من 15 �سنة«. وينطبق هذا احلكم �سواء كانت �سحية الغت�ساب عاهرة اأم ل. 

ومن الوا�سح اأن عقوبة الغت�ساب �سديدة مبوجب القانون ال�سوري. وعلى الرغم من اأن قانون 
اأن قانون العقوبات ين�ض  اإل  العمل ل يت�سمن اأحكامًا ب�ساأن التحر�ض اجلن�سي يف مكان العمل، 
على فر�ض عقوبات �سديدة على اأي نوع من اأنواع العنف اجلن�سي، مبا يف ذلك ما ي�سل اإلى 21 
�سنة �سجن بتهمة الغت�ساب وفقا للمادة 489 منه. كما اأن املادة 4 من قانون قمع البغاء رقم 10 
اإذا  1961 تعاقب ب�سدة اجلرائم التي تنطوي على ال�ستغالل اجلن�سي، مع ت�سديد العقوبات  ل�سنة 
كانت ال�سحية طفاًل. بالإ�سافة اإلى ذلك، فاإن قانون العقوبات يعاقب كل �سكل من اأ�سكال الأذى 
اجل�سدي، دون متييز وبذلك يحق للمراأة اأن تتقدم ب�سكوى اإلى املحاكم وكل عقوبة  تتنا�سب مع 

خطورة اجلرم)41(.  

4.1. �شنع القرار على م�شتوى الأ�رشة املعي�شية

ي فيه غالبية الن�ساء معظم اأوقاتهن، وقد غطت الأدبيات  اإن الأ�رشة املعي�سية هي املكان الذي تق�سّ
املختلفة يف جمال النوع الجتماعي هذا اجلانب ب�سكل مكثف. وتعترب الأ�رشة الف�ساء الذي متار�ض فيه 
الن�ساء الأدوار املفرت�سة. وبحكم التن�سئة والتق�سيم الجتماعي لالأدوار )الختياري اأو الق�رشي(، 
ت�سل الكثريات من الن�ساء اإلى قناعة مفادها باأن حتقيق الذات هو يف اإتقان الدور الإجنابي وح�سن 
ترتيب املنزل ور�سا الزوج الذي يدلل على »ر�سا اهلل«. ومع ذلك، جند اأن الو�سع يف املجتمعات 
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العربية اآخذ بالتغري لفائدة فئات عديدة من الن�ساء �سمن بع�ض ال�رشائح الجتماعية خا�سة مع تزايد 
ن�سب التعليم وامل�ساركة القت�سادية وال�سيا�سية.

الوطني  املركز   2005 �سنة  اأعدها  املنزيل  الف�ساء  يف  القرارات  اتخاذ  ترتيبات  حول  درا�سة  ففي 
للبحث يف الأنرثوبولوجيا الجتماعية والثقافية لفائدة الوزارة املنتدبة املكلفة بالأ�رشة وق�سايا املراأة 
تتخذ ب�سكل  القرارات  اأن  الن�ساء  % من   55 اأكرث من  امراأة، �رّشحت   13755 باجلزائر)42( �سملت 
% �رشحن باأنهن ياأخذن القرارات  % اأّن القرار يتخذ من الرجل اأو العائلة، بينما 7  م�سرتك، و38 
القرار           اأخذ  عند  ا�ست�سارتهن  تتم  اأو  غريهن  من  اأكرث  القرار  العامالت  الن�ساء  وتاأخذ  لوحدهن. 
)64 % و11 % تقررن باأنف�سهن(. وتبني الدرا�سة اأي�سا اأنه عندما تكرب الن�ساء يف ال�سن، يعود اإليهن 

اأخذ القرار )16 - 25 : 2.27 %، 66 واأكرث : 21.4 %(. 

املوافقة  اأن  تبنّي  �سخ�سا،   604 2004 على عينة مكّونة من  لبنان عام  ميدانية متت يف  ويف درا�سة 
الن�ساء  اإجابات  اإلى اعتبارات تقليدية تنعك�ض يف  املنزل مازالت تخ�سع  البنت خارج  على عمل 
والرجال على حّد ال�سواء. وتورد الدرا�سة اأن ن�سبة املوافقة على عمل البنت خارج املنزل كانت 
على التوايل 73 % ن�ساء و61 % رجال، واأن 10 % من الن�ساء ل يوافقن اأبداً على عمل البنت خارج 
املنزل مقابل 15.5 % من الرجال. وت�سل الدرا�سة اإلى ا�ستنتاج مفاده اأن املوقف من عمل املراأة لي�ض 
موقفًا ذكوريًا فح�سب، بل هو موقف ثقايف اجتماعي يج�ّسد ذهنية معينة ت�ساهم الن�ساء يف حملها 

واإعادة اإنتاجها)43(. 

: اتخاذ القرار داخل االأ�رضة : قطر منوذجا )44(  اإطار عدد 4 
يف درا�سة على عينة مكّونة من 163 �سيدة قطرية متزوجة، يعملن يف جمالت خمتلفة، ات�سحت 

النتائج التالية :
ي�سمح للمراأة يف املجتمع القطري اإبداء راأيها يف املوافقة اأو عدم املوافقة على زواجها، • 

اإل اأنها ل تقوم هي باتخاذ هذا القرار. فقد بينت النتائج اأن 42.9 % فقط يقلن باأنهن 
الآتي يقمن باتخاذ هذا القرار.

مل يكن لـ 47 % من ال�سيدات املبحوثات دور يف اختيار منزل الزوجية اأو حمتوياته، • 
باعتباره حقا من حقوق الرجل، كما اأنه لي�ض من اخت�سا�ض املراأة.

اأي�سا •  يتدخل  ول  زوجته  مالب�ض  و�سكل  موا�سفات  اختيار  يف  الرجل  يتدخل  ل 
يف اختيار �سكل �سعرها ومكياجها، ول تتدخل املراأة يف اختيار مالب�ض زوجها اأو 

مظهره اخلارجي اأمام الآخرين. 
ل يتدخل الزوج يف اختيار �سديقات زوجته بن�سبة 87 %. يف املقابل، يتدخل بن�سبة • 

65 % من الأزواج يف مواعيد خروج زوجته من املنزل والعودة اإليه. 
اإن الزوج هو �ساحب الكلمة الأولى والأخرية يف املنزل، بوجه عام، حيث و�سلت • 

ن�سبة ذلك اإلى 95 %. 



تنطبق احلالة القطرية ب�سكل اأو باآخر على الأ�رش العربية عموما، والتي ما زالت يف جوهرها اأ�رشا 
هرمية يتخذ فيها الكبار من الذكور اأهم القرارات. وحتى يف حالة تفوي�ض الن�ساء باتخاذ القرارات 
بالإنابة )ولي�ض �سنعها(، فذلك يقت�رش على جمالت حمددة مرتبطة ب�سوؤون الأ�رشة وت�سيري الأمور 
اليومية. وهي اأمور يعجز الرجل عادة عن الإحاطة بها، ول يرغب يف القيام بها حيث ينظر لها 
بدونية ول تعود على من يقوم بها مبقابل مادي ول تتحول اإلى م�سدر قوة يف العالقة الأ�رشية اأو 
القرار على م�ستوى  الن�ساء يف  اأن م�ساركة  القانون. كما  اإلى حقوق يف  املجتمع، كما ل ترتجم 
غالبية الأ�رش يعّد حقا بالإنابة، حيث يقوم الزوج اأو كبري الأ�رشة من الرجال بتفوي�ض امراأة ما – 
احلق  هذا  ولكن  املنزلية،  احلاجات  على  لل�رشف  املخ�س�ض  الأ�رشة  مال  – باإدارة  مثال  كالزوجة 
معّر�ض للخطر وميكن �سحبه يف اأية حلظة اإذا قّرر الرجل القيام بذلك. وكذلك الأمر بالن�سبة اإلى 
تاأثريها على م�ستقبل  الرجل واملراأة ومدى  التي يتخذها كل من  القرارات  التباين يف مدى عمق 
الأ�رشة بكليتها. ومع ذلك، فاإن ال�سورة ل تقت�رش على احلجب اأو التفوي�ض، فهناك تعقيدات ذات 
اأهمية يف عالقة الرجل واملراأة وخ�سو�سا داخل الأ�رشة، وجند اأحيانا اأن الن�ساء ي�ساركن يف العديد 

من القرارات احليوية، مع زيادة وترية هذه امل�ساركة مبرور الزمن.

5.1. الطالق واحل�شانة والإرث 

يت�سم الطالق يف البلدان العربية باأنه طالق تع�سفي يف غالبه، ومبا ي�رشعه القانون، وهو طالق من 
جانب واحد. فاملراأة ال ت�ستطيع احل�سول على الطالق »التطليق« اإال �سمن �رشوط وظروف حمددة 
ين�ض عليها القانون، ويقرر مدى �رشعيتها قا�ض رجل يف غالب الأحيان. ومتثل احلالة التون�سية ا�ستثناء 
حيث ل جمال للطالق اإل �سمن اإطار ق�سائي – اأي اأنه ل يقع اإل اأمام املحكمة وبح�سور الطرفني- 
وهو حق حمفوظ للمراأة والرجل بالت�ساوي بح�سب جملة الأحوال ال�سخ�سية التون�سية. اأما يف املغرب، 

فقد ح�سلت تغريات جوهرية على مدونة الأ�رشة 2004، مما اأدى اإلى حقوق اأو�سع للن�ساء. 

اأمام  اإّل  الّطالق  يكون  »ل  اأّنه:  العائلة  قانون  من   38 املادة  �سمن  القانون  يق�سي  جيبوتي،  ويف 
املاأذون اأو اأمام املحكمة«،  وهو ما ي�سكل �سمانة اأ�سا�سية لفائدة املراأة باعتبار منع الطالق الأحادي 

اجلانب من قبل الزوج.

ويف دولة الإمارات العربية املتحدة، ل ي�سع قانون الأحوال ال�سخ�سية الزوج والزوجة على قدم 
وكيله  من  اأو  الزوج،  من  الطالق  »يقع  اأن   100 املادة  تقت�سي  اإذ  بالطالق،  املطالبة  عند  امل�ساواة 

بوكالة خا�سة، اأو من الزوجة اإن ملكها الزوج اأمر نف�سها«.

اأما قانون »اخللع« فاإن تطبيقه يواجه �سعوبات اجتماعية وتعقيدات قانونية واإجرائية عديدة، ففي 
الإمارات مثال، جاءت اأحكام املادة 110 من قانون االأحوال ال�سخ�سية ب�رشوط جمحفة لقبول اخللع 
تتمثل يف توفر عقد بني الطرفني يرتا�سيان فيه على اخللع ف�سال عن �رشورة توفر ركن التعنت من 

طرف الزوج، وهو ما من �ساأنه الت�سييق يف قبول اخللع.
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الزوجة  تقر  اأن  اإذ يكفي  الإثبات  لعناء  الزوجة  باخللع ل يحتاج من  التطليق  فاإن  الأردن،  اأما يف 
باأنها تبغ�ض احلياة مع زوجها، اأما اأنواع التطليق الأخرى فاإن الإثبات يقع على الزوجة مثل مر�ض 

الزوجة اأو ال�رشر اأو اأي �سبب اآخر للتطليق.

نف�سها من  تخالع  اأن  للزوجة  باأنه »يجوز  الأ�رشة  قانون  54 من  املادة  اجلزائري يف  امل�رشع  ون�ض 
زوجها على مال يتم التفاق عليه، فاإن مل يتفقا على �سيء يحكم القا�سي مبا ل يتجاوز قيمة �سداق 
املثل وقت احلكم«. مل تقدم هذه املادة تعريفا للخلع بل اأعطت اإمكانية للزوجة باأن تخالع نف�سها 
عن طريق اتفاقها مع الرجل على الطالق لقاء مال تدفعه الزوجة لزوجها و ل يتطلب هذا النوع 
من الطالق �سكال خا�سا اإمنا ي�سرتط ل�سحة املخالعة اأن يكون الزوج اأهال الإيقاع الطالق و املراأة 

حمال له ولتفاقهما على الطالق بالر�سى. 

اأما بالن�سبة اإلى احل�سانة، فما زالت القوانني يف العديد من الدول العربية جمحفة بحق الن�ساء، فهي 
تكّلف املراأة بتكري�ض حياتها بعد الطالق لالأطفال حتى بعد و�سولهم لعمر قانوين معني )9 للبنات 
و11 لالأولد غالبا، مع ارتفاع هذه الأعمار يف بع�ض الدول العربية الأخرى(. وتوجد اختالفات 
بني القوانني يف الدول العربية ارتباطا بتوجهاتها الفقهية. ففي تون�ض واجلزائر و�سوريا)45( مثال، 
ترجع م�سوؤولية تقرير اإ�سناد احل�سانة اإلى القا�سي الذي عليه اأن ياأخذ بعني العتبار امل�سلحة اخلا�سة 
للطفل، حيث ي�سري املر�سوم اجلزائري اإلى اأنه : »مهما كان ال�سخ�ض الذي ت�سند اإليه ح�سانة الأبناء، 

فاإن الآباء والأمهات مطالبون بالقيام ب�سوؤونهم وال�سهر على تربيتهم ...«. 

كما ي�سرتط القانون التون�سي يف م�ستحق احل�سانة اأن يكون »مكلفا واأمينا قادرا على القيام ب�سوؤون 
اأن يكون عنده من  اإذا كان م�ستحق احل�سانة ذكرا  املعدية، ويزاد  الأمرا�ض  �ساملا من  املح�سون، 
يح�سن من الن�ساء واأن يكون حمرما بالن�سبة اإلى االأنثى. واإذا كان م�ستحق احل�سانة اأنثى، في�سرتط اأن 
تكون خالية من زوج دخل بها ما مل يرى احلاكم خالف ذلك... هذا واإذا انف�سم الزواج وكان 
البت يف  القا�سي عند  اإلى غريهما، وعلى  اأو  اأحدهما  اإلى  الزوجان بقيد احلياة عهدت احل�سانة 

ذلك مراعاة م�سلحة املح�سون«)46( . 

اأما يف الإمارات، فينتج عن زواج الأم احلا�سنة، ثانية، بزوج غري اأب املح�سون، فقدان حقها يف 
احل�سانة اإّل اإذا ق�ست املحكمة بخالف ذلك وهو ما يحد من اإمكانية الن�ساء يف بناء حياة جديدة 

بعد الّطالق)47(.

وميتد التمييز وي�ستمر يف جمال الإرث، حيث ترث املراأة ن�سف ما يرثه الرجل يف غالبية احلالت، 
وحتى يف حالة ن�ض القانون على ذلك فهو غري مطبق يف الكثري من احلالت. ول يتدخل القانون 
دورا  يعطي  الذي  التون�سي  القانون  با�ستثناء  فعلي  ب�سكل  اإرثهن  على  الن�ساء  ح�سول  من  ليتاأكد 
املراأة من  منع  الرجل احلق يف  العربية  الدول  غالبية  القانون يف  يعطي  ل�سمان ذلك. كما  للدولة 

احلركة وال�سفر والعمل، وتبقى احلالة التون�سية يف جميع احلالت، ا�ستثناءا.

الت�رشيع  مل�رشوع  وفقا   -  45
 ،2003 يف  املعدل  ال�سوري 
ح�سانة  يف  املطلقة  الأم  حق 
 ،11 �سن  حتى  ارتفع  الأطفال 
والذي   13 �سن  حتى  والفتيات 
قبل   و11   9 التوايل  على  كان 
�سن  بلوغ  وعند   .1975 عام 
احل�سانة، للق�ساة احلق يف جعل 
الذي  الوالد  مع  يبقى  الطفل 
وللم�سلحة  لرتبيته  اأن�سب  يرونه 
لالأم  وُي�سَمح  للطفل.  الف�سلى 

باحل�سانة حتى �سن 15.  

 67 والف�سل   58 الف�سل   -  46
ال�سخ�سية  الأحول  جملة  من 
التون�سية، عن موقع واب م�رشوع 
املراأة  حقوق  لدعم  »كوثر« 
تكنولوجيا  خالل  من  والطفل 

املعلومات يف تون�ض »ورقتي«  
http://wrcati.cawtar.org

47 - املادة 144 و145 من قانون 
الأحوال ال�سخ�سية الإماراتي.



6.1. تبنــــــــــي الفكــــــــــــــــــر ال�شــــــــــــــــــــائد

التمييزي  للفكر  بانت�سار  املتميز  العربية،  املجتمعات  يف  الن�ساء  فيه  تعي�ض  الذي  العام  ال�سياق  اإن 
وتناقله عرب الأجيال، كفيل باأن يجعلهّن يعتقدن يف �رشعية مقولت من يت�سبب يف قهرهن واإبقائهن 
يف »مكانهن املنا�سب« كما يراه ذوي ال�سلطة يف املجتمع. اإن الوعي الزائف، اأي اأن يتبنى املظلوم 
بينها  القهرية  العالقات  املقهورة لأ�سباب مرتبطة بطبيعة  الفئات  فكر ظامله، منت�رش خ�سو�سا بني 
وبني الطبقات التي ت�سيطر على زمام العمليات الإنتاجية )القت�سادية منها والفكرية(. اإن الن�ساء 
والرجال ل يختلفون يف م�سادر اأفكارهم ومعتقداتهم، وتذهب الفئات املهم�سة يف بع�ض الأحيان 
اإلى املبالغة يف تبني الفكر الذي يناق�ض م�سلحتها املو�سوعية ومبداأ حتقيق امل�ساواة. ول يعد تبني 
الن�ساء للفكر ال�سائد غريبا، ويف كافة الأقطار العربية تقريبا يت�سح اأن اأفكار الن�ساء جتاه حقوقهن ل 

تختلف كثريا عن اأفكار الرجال، ويف بع�ض الأحيان ي�سبحن اأكرث ت�سددا يف تبني الفكر ال�سائد.

فح�سب التحقيق الذي قامت به وزارة ال�سحة اجلزائرية)48(، يظهر اأن اأكرث من امراأتني من اأ�سل 
ثالث يقبلن اأن ي�رشب الزوج زوجته ل�سبب من الأ�سباب التالية : اإذا خرجت بدون اأن تقول له، 
اإذا اأهملت اأطفالها، اإذا ت�ساجرت معه، اإذا رف�ست اإقامة عالقات جن�سية مع زوجها، اإذا اأحرقت 
الغداء)49(. ويكون القبول اأكرب يف املناطق الريفية، لدى الن�ساء الأكرب �سنا، وكلما تطور امل�ستوى 

الدرا�سي، انخف�ض م�ستوى القبول. 

2. امل�شاركة يف �شنع القرار على امل�شتوى القت�شادي

رغم خروج املراأة العربية اإلى العمل باأعداد متزايدة ورغم م�ساهمتها اجلوهرية يف ميزانية الأ�رشة، 
اإّل اأّن تق�سيم العمل على اأ�سا�ض اجلن�ض وما يرتتب عنه من تفوق مكانة الرجل على املراأة و�سيطرته 
على �سنع القرار يف الأ�رشة، هو القاعدة العامة التي ت�سكل ثقافيَا، العقل اجلمعي. ويوؤّدي ذلك اإلى 
تهمي�ض مكانة ودور املراأة يف املجتمع، وكذلك اإلى انتقا�ض املراأة ملكانتها ودورها بحيث تتنازل، 

دون وعي اأو بوعي زائف، عن الكثري من حقوقها املجتمعية وتقبل دورها كتابعة للرجل. 

وبناءاً على ذلك، يكون للرجال يف املجتمع قيمة ومكانة و�سلطة اأعلى من الن�ساء، وتكون عالقات 
القوى بينهم غري متكافئة، حيث ي�سيطر الرجل على املوارد القت�سادية والجتماعية ويحتكر �سنع 
القرار داخل الأ�رشة. ورغم  قّلة املعطيات الإح�سائية يف جمال م�ساركة الن�ساء يف �سنع القرار يف 
احلياة القت�سادية، اإل اأن البيانات )2006( ت�سري اإلى اأن 1 % فقط من موجودات واأ�سول العامل تعود 
ملكيتها اإلى ن�ساء، واأن 70 % من النا�ض الذين يعي�سون يف فقر مدقع هم من الن�ساء، واأن امل�ساركة 
% يف اإفريقيا و13 % يف  % يف الغرب، و15  الن�سائية يف املنا�سب الإدارية والتنفيذية ت�سكل 33 
اآ�سيا والبا�سيفيك. كما اأن هناك خم�ض ن�ساء فقط يف من�سب رئي�ض هيئة تنفيذية يف اأغنى 500 �رشكة 

وموؤ�س�سة يف الوليات املتحدة)50(. 

املـــراأة العربيــــة  وامل�شاركـة فــــــــــي �شنع واتخـــــاذ القـــــــــرار 40

48 - حتقيق وطني ذو موؤ�رشات 
و�سع  مبتابعة  تتعلق  متعددة 
الأطفال والن�ساء، قام به املكتب 
بالتعاون  لالإح�سائيات  الوطني 
وال�سكان  ال�سحة  وزارة  مع 
بدعم  امل�ست�سفيات  واإ�سالح 
اليوني�سيف،  من  مايل  و  تقني 
وبتن�سيـــق مـن الأمـــم املتحدة، 
   UNFPA و�سنــــــــدوق الـــ
  ONUSIDAوبرنــــــامج الـ

RADP  - 49 - وزارة ال�سحة 
وال�سكان و اإ�سالح امل�ست�سفيات 
ذو  وطني  حتقيق   :  ONS
الأول/ كانون  متعددة،  موؤ�رشات 

دي�سمرب 2008، �ض 162.

 Mashreq /Maghreb    - 50
Gender Linking and I -
formation Project: http://
www.macmag-glip.org/
arabic/newsletter_march4.
htm، 2006
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1.2. الن�شــــــــــــــاء والفقــــــــــــــــــر

تعي�ض ماليني الأ�رش العربية حالة من الفقر، مما يجعل احلديث عن امل�ساركة يف �سنع القرار على 
امل�ستوى ال�سيا�سي املحلي والقطري اأمرا ل يوؤخذ على حممل اجلد. ول يتمتع اأفراد هذه الأ�رش - 
ن�ساء ورجال- بذات القدر من الإمكانيات للم�ساركة يف ق�سايا توؤثر على حياتهم ب�سكل يومي، 

ويف نف�ض الوقت تنت�رش ظاهرة تاأنيث الفقر. 

وهي ظاهرة موجودة لي�ض لأّن الن�ساء ل يعملن، بل لأن جزءا كبريا من عملهن هو بال اأجر. كما 
اأن غياب خدمات عامة لكبار ال�سن والعجزة واملعاقني وحمدودية مرافق رعاية الأطفال وحمدودية 
عاتق  على  امللقى  العبء  من  يزيد  املرتفعة  الإجناب  ومعدلت  الجتماعي  ال�سمان  خم�س�سات 
الن�ساء ويحّد من قدراتهن على امل�ساركة يف ن�ساطات اقت�سادية مولّدة للدخل. ففي فل�سطني مثال، 
يراأ�سها رجل وذلك  التي  الأ�رش  % عن  بنحو30  ن�ســـاء  تراأ�سها  التي  الأ�ســر  بني  الفقر  ن�سبة  تزيد 
ال�سوؤون  املوؤ�س�سات كوزارة  ن�ساء من قبل عديد  تراأ�سها  التي  الأ�رش  تتلقاها  التي  امل�ساعدات  رغم 

الجتماعية والوكالة وجلان الزكاة )51(.

2.2. امل�شاركة القت�شادية 

ت�سري املعطيات الإح�سائية )2003( اأن امل�ساركة القت�سادية املح�سوبة للن�ساء ما زالت حمدودة، واأن 
م�ساركة الن�ساء يف الن�ساط االقت�سادي يف الدول العربية يعترب �سعيفا ن�سبيا، بل االأ�سعف من بني 
مناطق العامل. ففي حني ي�سل متو�سط )52( امل�ساركة يف القت�ساد العاملي اإلى اأكرث من 55 %، ي�سل بني 
الن�ساء العربيات اإلى اأقل من 30 %. اأما من حيث امل�ساركة يف �سوق العمل، فت�سل م�ساركة الن�ساء 
% يف املتو�سط.  وتظهر النتائج  %، ومل تتجاوز يف العامل العربي 26  حول العامل اإلى اأكرث من 40 
اأن اأدنى معدلت م�ساركة املراأة �سهدتها الدول العربية ذات الدخل املرتفع، اإذ مل تزد الن�سبة يف 

الإمارات العربية املتحدة عن 13 % ويف اململكة العربية ال�سعودية عن 18 %. 

وخالفًا لذلك، بلغت م�ساركة الن�ساء يف القوى العاملة يف كل من ال�سومال وموريتــــانيا وجـزر 
القمــر حوايل 43 %)53(. وارتفعت ن�سبة م�ساركة الن�ساء يف ليبيا لت�سل اإلى 20 % يف منت�سف 
% يف   2.8 )54(. كما �سهدت ح�سة املراأة العربية يف �سوق ال�سغل تطورا لرتتفع من  الت�سعينيات 
ال�ستينات اإلى 5.3 % يف الت�سعينات)55( وجدير بالذكر اأن كثري من م�سوح العمالة بالعينة - كما هو 
احلال يف الدول النامية - ال تدرج يف ح�ساباتها الن�ساط االقت�سادي للن�ساء العامالت يف الزراعة يف 

الريف اأو يف بع�ض الأن�سطة يف القطاع غري الر�سمي يف احل�رش. 

فل�سطني  يف  الفقر  تقرير   -  51
التخطيط  وزارة   ،1998
فل�سطني،  الدويل،  والتعاون 

.1998

املتحدة  الأمم  �سندوق   -  52
املراأة  تقدم  تقرير  للمراأة،  الإنائي 
الأمم  �سندوق   ،2004 العربية 
املكتب  للمراأة،  الإنائي  املتحدة 

الإقليمي للدول العربية، 2004.

م�ساركة  املتحدة.  الأمم   -  53
وتقّدم  و�سيا�سيا  اقت�ساديا  متدنية 
)نيويورك:  والتعليم.  ال�سحة  يف 
والجتماعية  القت�سادية  اللجنة 

لغرب اآ�سيا، الإ�سكوا، 2000(.

للتوثيق  الوطنية  الهيئة   -  54
تقرير  ليبيا   )1991( واملعلومات 
طرابل�ض،   1999 الب�رشية  التنمية 
الهيئة الوطنية للتوثيق واملعلومات.

55 - Valoriser les poss -
bilités d’emploi dans les 
pays du Moyen Orient 
et d’Afrique du Nord، 
Banque Mondiale، 2004



جدول : تطور ح�شة املراأة يف �شوق ال�شغل 
.)56( يف بع�ص البلدان العربية 2007 

2007 1990 الدولة
14.5 9.8 االإمارات
16.9 12.6 االأردن
26.5 21.6 تون�س
31.9 23.6 اجلزائر 
24.7 23.5 املغرب
23.5 15.5 ليبيا
16.9 11.9 فل�سطني
30.4 23.4 ال�سودان
20.8 18.3 �سوريا
25.3 24.4 م�رض
25.6 22.8 لبنان
14.9 11.2 ال�سعودية
24.0 21.6 الكويت
19.6 14.2 �سلطة عمان

اأما يف خ�سو�ض ن�سبة النا�سطني اقت�ساديا بني الن�ساء بني عام 1997 وعام 2003، فقد و�سلت اأق�ساها 
يف الكويت 33.2 % وقطر 27.1 % والبحرين 26.4 % )57(.  وتنخف�ض يف باقي الدول لت�سل اإلى 20.4 
% يف ال�سودان و20.2 % يف املغرب و17.5 % يف تون�ض و15.3 % يف �سلطنة عمان  و13.7 % يف م�رش 
و11.6 % يف �سوريا، وتقل عن 10 % يف فل�سطني )58(.  ويف حال احت�ساب املعدل من الفئة العمرّية 
فوق 15 �سنة، جند اأن معدل الن�ساء الن�سيطات اقت�ساديا ي�سل يف البالد العربية ككل اإلى 30.8 % عام 
2003 وهو معدل منخف�ض مقارنة باملعدل ال�سائد يف الدول النامية جمتمعة والذي ي�سل اإلى 55.6 %.  
% يف تون�ض وميثلن يف  % يف الكويت و36  وي�سل هذا املعدل اإلى 28 % يف املغرب )2007( و40.2 
% للرجال يف العام 2007، ويتدنى اإلى 15.4 % يف الأردن )2008(  % مقارنة بـ 67  لبنان ن�سبة 21،1 

و15.1 % يف فل�سطني )2009(  13 % يف ليبيا و 18 % يف �سلطنة عمان )59(.  

وب�سكل عام، فاإن معدلت البطالة بني الن�ساء تفوق بكثري معدلتها بني الرجال، اإذ بلغت معدلت 
البطالة للن�ساء يف املتو�سط 17 % والرجال 11 % )2001 - 2003(. وبا�ستثناءات قليلة كما يف املغرب 
حيث تت�ساوى معدلت البطالة بني اجلن�سني )10 %(، فاإن معدلت البطالة للن�ساء فاقت مثيالتها 
للرجال   %  6 للن�ساء مقابل   %  18.6 ن�سبة  اإلى  العربية، حيث و�سلت يف م�رش  الدول  للرجال يف 
)2007(، وو�سلت يف �سلطنة عمان اإلى 28.6 % للن�ساء مقابل 8.7 % للرجال )2007(، ويف �سوريا 
% للرجال  % للرجال )2005(. اأما يف تون�ض، فقد بلغت 16.7 % للن�ساء و12.9  % للن�ساء و9   25
عام 2004 )60( .  وبلغت يف ال�سعودية يف �سنة 2007 ن�سبة 13.2 % للن�ساء مقابل 4.2 % للرجال)61(. 
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ولعل املثري للقلق هو الفجوة بني ن�سيب الإناث ون�سيب الذكور من الناجت املحلي الإجمايل، وهو 
الذي يعك�ض – اإلى حد بعيد- حالة الفقر وه�سا�سة الو�سع القت�سادي الذي تعي�سه املراأة. وميّثل 
ن�سيب الإناث من الناجت املحلى الإجمايل حوايل 50 % من ن�سيب الذكور يف جميع الدول النامية، 
يف حني اأن الن�سبة املقابلة يف املنطقة العربية تبلغ 29 % فقط. ويّت�سح عمق هذه الفجوة اإذا نظرنا اإلى 
الأقطار العربية كل على حدة، اإذ ميثل ن�سيب الإناث من الناجت املحلي الإجمايل حوايل 39.3 % من 
ن�سيب الذكور يف املغرب، وتليــــها الكويت 36.6 %  فم�رش 35.3 %، بينما ي�سكل ن�سيب الإناث 
من الناجت املحلي الإجمايل مقارنة بن�سيب الذكور ن�سبة منخف�سة جدا يف بلدان اأخرى مثل �سلطنة 
عمان 16.6 % )62( وال�سعودية 16.5 %.  وميتد التمييز �سد الن�ساء اإلى �سوق العمل من حيث الرتب 
والرواتب، حيث ل حت�سل الن�ساء على اأجور م�ساوية للرجال يف اأي مهنة تقريبا يف غالبية البلدان 

العربية. 

فجميع  الأهمية،  ذات  املوؤ�رشات  من  العديد  هناك  اأن  اإل  للمراأة  القت�سادية  امل�ساركة  ورغم �سعف 
البيانات ت�سري اإلى اأن املراأة العاملة لها عدد اأقل من الأطفال مقارنة باملراأة التي ل تعمل، وهي ت�ستعمل 
موانع احلمل مبعدلت اأعلى. كما تتمّتع املراأة العاملة بقدرة اأكرب على م�ستوى �سنع القرار، ففي �سلطنة 
 %  17 اإلى  الن�ساء اللواتي ي�ساركن يف القرارات املتعلقة بالإنفاق على الأ�رشة  عمان مثاًل ت�سل ن�سبة 
% للن�ساء غري العامالت، الأمر الذي اأّكده امل�سح التون�سي  بالن�سبة اإلى الن�ساء العامالت يف مقابل 7 
ل�سحة الأ�رشة، حيث �رّشحت ن�سف ن�ساء العينة اأن املراأة التي تعمل لها قيمة اأكرب داخل اأ�رشتها )63(. 

اإّن هذه الأهمية مل متنع ا�ستمرار التمييز والعنف �سد الن�ساء يف مكان العمل وداخل الأ�رشة.

اإطار 6 العنف �سد املراأة العاملة : االأردن منوذجا
اأكدت درا�سة اأردنية اأن املراأة العاملة تعاين من اأ�سكال العنف الوظيفي واملجتمعي بكافة اأ�سكاله : 

اأكرث من 66 % يتهم املراأة العاملة باأنها ال�سبب يف رفع معدل البطالة يف الأردن. • 
يتهم 71 % املراأة بكرثة التغيب واملر�ض والتعب. • 
 اإن اأكرث اأ�سكال العنف اجلندري �سيوعًا هو عدم امل�ساواة بني املراأة والرجل يف املنا�سب • 

% وعدم امل�ساواة يف املكافاآت  % وعدم امل�ساواة بالرتقية بن�سبة 50  الوظيفية بن�سبة 53 
والزيادات ال�سنوية بن�سبة 45 % وعدم امل�ساواة يف العالوات العائلية بن�سبة 49 %. 

احتل النتهاك القانوين حلقوق املراأة العاملة املرتبة الثانية بالت�ساوي مع العنف اجلندري، • 
% من العامالت بح�سولهن   58 اأ�سارت  % يف حني   35 اإذ بلغت ن�سبته بني املبحوثات 

على حقوقهن كاملة، وبلغت ن�سبة من يجهلن حقوقهن يف العمل 5 %.
اأو •  العمل  توفري ح�سانة داخل  العاملة يف عدم  للمراأة  القانونية  النتهاكات  اأكرث  متثلت 

قريبة من العمل بن�سبة 63 %، يف حني اأن قانون العمل الأردين قد ن�ض يف املادة 72 من 
الرابعة  �سن  دون  العامالت  لأطفال  منا�سب  مكان  توفري  العمل  �ساحب  على  القانون 

�رشط اأن ال يقل عدد العامالت عن 20 عاملة. 
و�سلت ن�سبة من مت التحر�ض بهن جن�سيا يف مكان العمل اإلى نحو 21 %.)64(  • 

�سيا�سات  الليثى،  هبة   -  62
مكافحة الفقر، م�سدر �سابق.

التحول  �سقري.  حافظ   -  63
العربية  الدول  يف  الدميغرايف 
العربي  املنتدى  واآثاره. بريوت: 
ت�رشين   19-21 لل�سكان، 

الثاين/ 2004.

العنف  العواودة.  اأمل     -  64
يف الأردن،  العاملة  املراأة  �سد 
العربي  املركز   – اأمان  عمان، 
حول  واملعلومات  للم�سادر 

العنف �سد املراأة، 2004.



كما ميتد التمييز بني اجلن�سني اإلى طبيعة الوظائف التي تعمل بها الن�ساء، فما زال �سوق العمل يقوم 
على الف�سل اجلندري اإلى حد بعيد. وت�ستمر ن�سبة الن�ساء يف الرتاجع عند القرتاب من الوظائف 
التي تت�سمن ملكية الأ�سول والقدرة على �سنع القرار. فعلى �سبيل املثال، يّت�سح اأن ن�سبة الإداريني 
واملديرين ت�سل يف قطر اإلى 1 % ويف جيبوتي والإمارات 2 % ويف �سوريا 3 % ويف الكويت 5 % 
ويف اجلزائر 6 % ويف موريتانيا 8 % ويف العراق 13 % ويف تون�ض 17.7 % )65(  لت�سل يف البحرين 

اإلى 21 % )66(. 

اإطار عدد 7 : جمعيات التوفري والت�سليف الن�سوية التعاونية : 
فل�سطني منوذجا )67( 

واإدارية  مالية  ا�ستقاللية  ذات  مرّخ�سة  ن�سوية  جتّمعات  اأنها  على  اجلمعيات  هذه  تعرف 
الريفية  املراأة  متكني  اإلى  تهدف  التعاون،  واأخالقيات  مبادئ  عملها  يف  تعتمد  واعتبارية، 
كافة  على  امل�ستدامة  التنمية  اإحداث  يف  دورها  تعزيز  اأجل  من  �ساملة،  ب�سورة  وتنميتها 
مرّخ�سة،  جمعية   12 التعاونية  الن�سوية  والت�سليف  التوفري  جمعيات  عدد  يبلغ  الأ�سعدة. 
منت�رشة  بفرعني يف قطاع غزة،  الغربية وجمعية واحدة  ال�سفة  11 جمعية يف  موّزعة على 
يف جميع املحافظات الفل�سطينية، وت�سم يف ع�سويتها 6086 امراأة ريفية يعملن على تنمية 
بلغت  حيث  وت�سليف،  توفري  جمموعة   135 على  الع�سوات  وتوزع  وجمتمعاتهن.  اأ�رشهن 
اإجمايل مدخراتهن 1697304 دولر اأمريكي عام 2006، اأما اإجمايل قيمة القرو�ض التي مت 
�رشفها لع�سواتها منذ البداية، فقد بلغت 4593490  دولر موزعة على 3918 قر�ض لفائدة 
 1.911.164 تبلغ قيمتها  قائمة  اإقرا�سية  2903 ع�سوة، كما متلك راأ�ض مال عامل ومبحفظة 
دولر اأمريكي. متتلك جمعيات التوفري والت�سليف الن�سوية التعاونية العديد من املزايا مقارنة 
املالية  ا�ستقالليتها  عملها،  اآليات  ب�ساطة   : اأهمها  الأخرى  ال�سغرية  الإقرا�ض  مبوؤ�س�سات 
تتحملها  التي  والإدارية  الت�سغيلية  امل�ساريف  حجم  انخفا�ض  القرار،  اتخاذ  يف  والإدارية 
الع�سو، �سهولة وب�ساطة اإجراءات واآليات ال�ستفادة من خدمة الإقرا�ض التي تقدم لع�سواتها. 

3.2. الن�شـــــــاء فــــــي الأعمــــــــــال وال�شتثمـــــــــــــار 

يف  حم�سورات  مازلن  اأنهن  اإل  اجلديد،  بالأمر  لي�ست  ال�ستثمار  جمال  يف  الن�ساء  م�ساهمة  اإن 
ا�ستثمارات �سغرية وذات طبيعة عائلية ويف جمالت خدمية وجتارية تقليدية. ونالحظ بروز ظاهرة 
على  وال�ستثمار  الأعمال  جمالت  يف  امل�ستثمرات  الن�ساء  دخول  وهي  لالنتباه  وملفتة  جديدة 
امل�ستوى القطري والإقليمي والدويل، ذلك اأن الكثري من الن�ساء العربيات، ولو كن ن�سبيا حمدودات 
العدد، اأ�سبحن ياأخذن موقعا مرموقا يف جمال ال�ستثمار يف جمالت غري معهودة مثل تكنولوجيا 

املعلومات والت�سنيع والتجارة الدولية.
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في  الأعمال  �ساحبات   -  68
الخ�سائ�ض   : عربية  بلدان   5
والتحديات،  والإ�سهامات 
للتدريب  العربية  المراأة  مركز 
التمويل  وموؤ�س�سة  والبحوث 

الدولية، جوان 2008.

اإلى  الن�ساء يف جمال ال�ستثمار واإدارة الأعمال م�سكالت وحتديات م�ساعفة. فبالإ�سافة  وتواجه 
اأنهن ما  اإل  اإلى جمال الأعمال،  الن�ساء قد خرجن  اأن العديد من هوؤلء  التحديات الأ�رشية، حيث 
زلن يتحملن م�سوؤولية القيام باأدوارهن كاأمهات وكزوجات وكربات بيوت ب�سكل كامل. كما اأن 
التمييز �سد الن�ساء العامالت يف هذه املجالت هو نف�سه التمييز �سد كل الن�ساء يف قوانني الأحوال 
ال�سخ�سية والعمل حتى لو كن م�ستثمرات من الدرجة الأولى. كما اأن العديد من الدول العربية ما 

زالت تعتمد ولية الرجل على عمل املراأة وحتى على دخولها يف هذا املجال. 

: �ساحبات االأعمال يف خم�سة بلدان عربية اإطار عدد 8 
ك�سف تقرير »�ساحبات الأعمال يف 5 بلدان عربية: اخل�سائ�ض والإ�سهامات والتحديات«)68(  
اأن خ�سائ�ض �ساحبات الأعمال يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�سمال اإفريقيا ت�سبه خ�سائ�ض 
وت�سنيع  التجزئة  وجتارة  اخلدمات  قطاع  يف  يعملن  الغالب  يف  وهن  العامل،  يف  نظرياتهن 
ال�سلع ال�ستهالكية، كما اأن اأغلبهن متزوجات واأمهات وحا�سالت على م�ستويات مرتفعة 
من التعليم. وبنّي التقرير اأن الن�ساء �ساحبات الأعمال يف البلدان مو�سوع الدرا�سة، وهي 
الأردن والإمارات والبحرين وتون�ض ولبنان، ت�ستعملن تكنولوجيا املعلومات والت�سال يف 
اأعمالهن مبعدلت تفوق كثريا املعدل العاملي. وتعترب موؤ�س�ساتهن متقدمة على نظرياتها يف 
اأوروبا الغربية واأمريكا ال�سمالية من حيث متو�سط حجم ودخل هذه املوؤ�س�سات. وت�ساهم 
العاملي عن طريق  التجاري  التبادل  وت�ساركن يف  للعمل  فر�ض  الأعمال يف خلق  �ساحب 

الت�سدير اأو ال�سترياد اأو ال�سترياد والت�سدير معا. 

البيئة  ح�سب  متفاوتة  وبن�سب  ذاتها،  التحديات  باأن�سطتهن  القيام  يف  الأعمال  �ساحبات  وتواجه 
امل�سمولة  الدول  يف  الن�ساء  تواجه  رئي�سية  حتديات  اأربعة  تلخي�ض  وميكن  دولة.  لكل  القت�سادية 
اإلى  اإيجاد اليد العاملة اجليدة والإبقاء عليها، النفاذ  بالدرا�سة هي اكت�ساب مهارات الإدارة املالية، 
م�سادر التمويل، وال�سغط على الكلفة العالية للخدمات العامة. وتلي هذه التحديات الأربعة حتديات 
رئي�سية اأخرى هي الكلفة العالية لليد العاملة من ناحية، واحل�سول على التدريب يف جمال الإدارة 
واحل�سول على الدعم والنفاذ اإلى اأ�سواق جديدة من ناحية اأخرى. كما �سكلت م�ساألة التوفيق بني 

م�سوؤوليات العمل والبيت اأكرب حتد ل�ساحبات الأعمال من بني 11 م�ساألة مت البحث فيها. 

ول تقت�رش ظاهرة الن�ساء يف الأعمال على الدول الغنية، بل اإن الن�ساء يف الدول الفقرية يقمن باأدوار 
اأهم  اأّن  ويّت�سح  وال�سودان.  واليمن  وم�رش  موريتانيا  يف  وخ�سو�سا  املجال  هذا  يف  ن�سبيا  مهمة 
م�سادر الدعم للن�ساء يف الأعمال هو الأ�رشة والرجال املقّربون، رغم اأّن املناف�سة والتحديات نتجت 
اأي�سا عن ت�رشيعات وموؤ�س�سات يقودها الرجال. كما اأن دور املوؤ�س�سات الدولية اأ�سبح ملحوظا يف 
هذا املجال، حيث يقوم البنك الدويل بربامج عديدة لت�سجيع الن�ساء يف جمال ال�ستثمار. واإن كانت 
هذه الربامج توؤدي بال�رشورة اإلى دعم ومتكني الن�ساء يف هذا املجال، اإل اأنه ينبغي النتباه اإلى مدى 
التمييز �سد  ت�سكل جوهر  القائمة والتي  القت�سادية وال�سيا�سية  النظم  بتكري�ض  الربامج  قيام هذه 

الن�ساء والفقراء عامة.



لقد قامت �سيدات الأعمال بتكوين العديد من ال�سبكات واملنتديات اخلا�سة بهن من اأجل دعم 
موقفهن يف عامل الأعمال، وا�ستفادت العديدات منهن من النفتاح التكنولوجي للت�سبيك وت�سهيل 
اإلى  حتتاج  التي  املجالت  اأهم  من  اخلربات  وتبادل  الت�سبيك  م�ساألة  وتعترب  والتوا�سل.  الت�سال 
الدعم. ويف نف�ض الوقت، فاإن املنتديات املختلفة واملتعّددة التي يتّم تاأ�سي�سها اأو تنظيمها عرب العامل 
العربي، ويف اخلارج بحاجة اإلى وقفة جدية وتقييم مو�سوعي للتاأّكد من مدى م�ساهمتها يف دعم 

الن�ساء يف الأعمال وخ�سو�سا الن�ساء اللواتي يحتجن اإلى امل�ساعدة. 

بينها  من  عديدة،  م�ستويات  على  به  ومعرتفا  مماأ�س�سا  الأعمال  يف  بالن�ساء  الهتمام  واأ�سبح  هذا 
جمالت الأعمال ال�سادرة يف العامل العربي، حيث قامت جملة فوربز لالأعمال ولأول مرة عام 2008 

باختيار 50 �سيدة عربية كاأهم ن�ساء يف هذا املجال.

اخرتاق  والثقافية،  والجتماعية  ال�سيا�سية  الظروف  اأ�سعب  حتت  العربيات،  الن�ساء  وا�ستطاعت 
عامل الأعمال وال�ستثمار، رغم كل التحديات امليدانية، حيث قامت جمموعة من �سيدات الأعمال 
الفل�سطينيات مثال بتاأ�سي�ض اأول منتدى لهن عام 2006، مقتديات بالعديد من املنتديات يف اأقطار 
هذه  اأهمية  ورغم  و�سوريا.  والبحرين  وال�سعودية  وتون�ض  وم�رش  والأردن  كلبنان  اأخرى  عربية 
كافة  على  العامالت  الن�ساء  حقوق  على  مركزة  مطالبها  تبقى  عديدة  اأ�سواتًا  اأن  اإل  املنتديات، 

امل�ستويات، ومن بينها احلقوق القت�سادية. 

3. م�شاركة الن�شاء يف �شنع القرار على م�شتوى موؤ�ش�شات الدولة

فهي  والقت�سادية،  وال�سيا�سية  الجتماعية  احلياة  تنظيم  يف  الأهم  العن�رش  الدولة  موؤ�س�سات  تعترب 
على  واأفراده  املجتمع  حياة  تفا�سيل  يف  للتحّكم  والق�سائية  والتنفيذية  الت�رشيعية  الأدوات  متلك 
م�ستوى حياتهم اخلا�سة والعامة. كما حتافظ الدولة على م�سالح املجموعات املختلفة يف املجتمع 
تبعا ل�سيا�سات توؤثر عليها بدرجات خمتلفة. وتقوم الدولة من خالل موؤ�س�ساتها التعليمية والإعالمية 
بن�رش وتكري�ض ثقافة تتما�سى مع روؤيتها حول نوع النظام القت�سادي – ال�سيا�سي – الجتماعي. 

ولذلك، فاإن كل ما تقوم به الدولة وموؤ�س�ساتها له تاأثري على كافة اأفراد املجتمع وجمموعاته، ويعتمد 
نوع التاأثري – اإيجابا اأو �سلبا – على طبيعة ال�سيا�سات والقوانني والربامج واملوازنات التي تتبناها 
النظام القت�سادي، وكذلك  الدولة مبوقع كل جمموعة من  يتم داخل موؤ�س�سات  ما  الدولة.ويتاأثر 
طبيعة الثقافة ال�سائدة. كما يتاأثر بطبيعة العالقات بني الن�ساء والرجال داخل الأ�رشة والأ�س�ض الثقافية 
التي تدّعم وتكّر�ض هذه العالقات، وكذلك باخلروج املتزايد للن�ساء اإلى �سوق العمل الر�سمي، اأو 
من حيث امل�ساركة الأكرب للن�ساء يف املجال العام وال�سيا�سي، واأي�سا املحاولت والن�سال من اأجل 
التاأثري على قوانني الأحوال ال�سخ�سية وغريها من القوانني من قبل احلركات الن�سوية واحلقوقية. 
ولذلك، يتم تخ�سي�ض هذا اجلزء من التقرير لتقدمي وحتليل موؤ�رشات امل�ساركة يف عملية �سنع القرار 

على م�ستوى موؤ�س�سات الدولة التنفيذية والت�رشيعة والق�سائية. 
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1.3. املوؤ�ش�شات التنفيذية

اأعلى  فوق  الن�ساء  ترتّبع  بلداً،   180 من  اأكرث  بني  فمن  باأكملها،  دول  لزعامة  الن�ساء  تقّدمت  لقد 
املنا�سب يف 11 بلد منها عام 2005. ومن املالحظ اأنه ومنذ 1917، و�سلت اإلى �سّدة الزعامة 88 
امراأة يف كافة اأنحاء العامل، منهن 50 رئي�سة و38 رئي�سة للوزراء، مل يكن منهن اأي واحدة من الدول 
العربية، رغم اأن ن�ساء يف دول اإ�سالمية كبنغالد�ض والباك�ستان واأندوني�سيا كن قد و�سلن اإلى اأعلى 

هرم يف ال�سلطة. 

الهند  الدول هي  العامل)69(، و هذه  192 دولة يف  8 دول من جمموع  اليوم رئا�سة  الن�ساء  وتت�سدر 
وليبرييا والأرجنتني وفنلنديا وايرلندا وال�سيلي وليتوانيا والفيليبني. كما ل تتجاوز ن�سبة الوزيرات 
اإفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�رشق  منطقة  بينها  من  العامل  يف  مناطق  خم�سة  واأن   %  17.9 العامل  يف 

تت�سمن بلدانا ل تتقلد فيها اأية امراأة رئا�سة وزارة من وزارات الدولة.  

ويرتاوح عدد الوزيرات يف الأقطار العربية بني 1 و2  يف غالبية احلكومات العربية التي تعني الن�ساء، 
2007 وزيرتان يف كل من م�رش وال�سودان واملغرب وتون�ض والبحرين  حيث ووجدت مثال عام 
وفل�سطني والكويت والإمارات العربية املتحدة، ووزيرة واحدة يف كل من اجلزائر والأردن ولبنان 
وليبيا وموريتانيا و�سلطنة عمان و�سوريا واليمن)70(. و�سذت املغرب عن القاعدة بتعيينها 7 وزيرات 

بعد النتخابات الت�رشيعية  ل�سنة 2007 مع تنوع يف احلقائب امل�سندة. 

للتما�سي مع التفاقيات  املتزايدة لدى احلكومات  للرغبة  الن�ساء فقط لال�ستجابة  تعيني  هذا ويقع 
واملوؤمترات الدولية واملطالبات الن�سائية احلثيثة يف هذا املجال. 

كما اأن غالبية احلقائب الوزارية امل�سندة للن�ساء يف الدول العربية حتيل اإلى الدور الإجنابي/التقليدي 
وزارة  الجتماعية،  ال�سوؤون  وزارة  هي  الن�ساء  ترتاأ�سها  التي  الوزارات  اأغلبية  اأن  جند  اإذ  للمراأة، 
�سوؤون املراأة، وزارة ال�سحة، وزارة التعليم، وزارة ال�سباب والطفولة، واإن تعّدتها فلت�سمل وزارتي 
الثقافة والبيئة ونادرا وزارات الت�سغيل والطاقة وال�سياحة، اأما وزارات ال�سيادة، فتبقى حكرا على 

الرجال.  
69 -   رئي�سات الدول هّن : 

Christina : الأرجنتين
Fernandez de Kirchner

 Michèle Bachelet : سيلي�
 Pratibha Devisingh : الهند

 Patil
  Gloria: الفيليبين 

Macapagal Arroyo
 Tarja Hanolen: فنلنديا

 Mary Mc Aleese  : اإرلندا 
 Ellen Johnson : ليبيريا

Sirleaf
  Dalia: ليتوانيا
Grybauskaite

اأرقام واإح�سائيات حول   -  70
املنا�سب القيادية للمراأة يف جمايل 
اأرقام  ال�سيا�سة والقت�ساد، من : 
الت�سامن  القيادة،  واإح�ساءات 

الن�سائي التعليمي،
http://learningpartnership.
org/arabic/facts _figures/  
f_leadership.htm،2007



جدول عدد 1: الن�شاء الوزيرات يف البلدان العربية 
واحلقائب الوزارية املكلفات بها

الوزارات املعنية عدد الن�ساء يف الوزارات )71(  2009 البلدان

وزارة الثقافة 1 من 27 اأي بن�سبة%3.70  اجلزائر 
وزارة الثقافة والإعالم، وزارة ال�سوؤون الجتماعية 2 من 16 اأي بن�سبة%12.50 البحرين

غري متوفر جيبوتي  2 من 17 اأي بن�سبة %11.70
وزارة التعاون الدويل، وزارة الت�سغيل 2 من 26 اأي بن�سبة %7.69 م�رض 

وزارة البيئة، وزارة حقوق الإن�سان 2 من 27 اأي بن�سبة %7.40 العراق 
وزارة التخطيط والتعاون الدويل

وزارة التنمية الجتماعية، وزارة ال�سياحة والآثار
وزارة تطوير القطاع العام

4 من 24 اأي بن�سبة %16.6
االأردن

وزارة الإ�سكان والتنمية  1 من 12 اأي بن�سبة %8.33 الكويت 
وزارة التعليم  1 من 23 اأي بن�سبة %4.34 لبنان

 - 0 ليبيا 
وزارة التجارة وال�سناعة  2 من 23 اأي بن�سبة %8.6  موريتانيا

وزارة الطاقة واملوارد املائية والبيئة
وزارة ال�سباب والطفولة، وزارة التنمية الجتماعية

وزارة الثقافة، وزارة التعليم

5 من 21 اأي بن�سبة %23.80    املغرب  

وزارة التعليم العايل 
وزارة ال�سياحة

2 من 27 اأي بن�سبة %7.04 عمان

وزارة ال�سحة  1 من 13 اأي بن�سبة %7.60 قطر 
- 0 ال�سعودية 

وزارة ال�سحة 
وزارة احليطة الجتماعية و�سوؤون املراأة والطفل

2 من 27 اأي بن�سبة %7.40  ال�سودان 

وزارة ال�سوؤون الجتماعية وال�سغل 1 من 26 اأي بن�سبة %3.80 �سوريا 
وزارة �سوؤون املراأة والأ�رشة والطفولة وامل�سنني  1 من 25 اأي بن�سبة%  4  تون�س

وزارة القت�ساد، وزارة ال�سوؤون الجتماعية 2 من 18 اأي بن�سبة%11.11  االإمارات 
حقوق  وزارة  الجتماعية   وال�سوؤون  الت�سغيل  وزارة 

الإن�سان
2 من 31 اأي بن�سبة %6.4 اليمن 

وزارة الثقافة، 
وزارة ال�سوؤون الجتماعية وزارة ال�سياحة، 

وزارة الرتبية والتعليم

4 من 20 اأي بن�سبة 20  % فل�سطني

وزارة ال�سحة، 
وزارة التنمية الريفية  وزارة تنمية املراأة و�سوؤون الأ�رشة

3 من 33 اأي بن�سبة %9.09 ال�سومال 

وزارة الفالحة وال�سيد البحري 1 من 11 اأي بن�سبة 9.09 %. جزر القمر 
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71 - املجموع ل ي�سمل نواب 
املفو�سني  الوزراء  و  الوزراء 
وم�سريي   املديرين  ونواب 
الهياكل  اأو  حكومية  هياآت 
م�ستوى  لها  التي  العمومية 

وزاري.
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اأما يف املنا�سب الإدارية العليا، فنالحظ اأن متثيل الن�ساء ما زال حمدودا. ففي اليمن مل تتجاوز ن�سبة 
وكيالت الوزارات 7 % واملديرات العامات 12 %)72(. وح�سب تقرير التنمية الإن�سانية لعام 2004، 
فاإن ن�سبة الن�ساء يف مواقع القرار على امل�ستوى حتت الوزاري و�سلت اإلى 10 % يف كل من اجلزائر 
% يف كل من م�رش و�سلطنة  % يف موريتانيا و4  % يف الكويت و6  % يف املغرب و7  وتون�ض و8 
عمان و3 % يف جيبوتي و1 % يف البحرين. وتظهر الأرقام التي جمعت يف اإطار املكتب املركزي 
عام  العاملني  من   %  8.53 بلغت  الر�سمي  العام  القطاع  املراأة يف  م�ساركة  اأن  بفل�سطني  لالإح�ساء 
2000، وكانت ن�سبة الن�ساء اللواتي ي�ساركن يف القرار اأي يف الفئات الإدارية الأولى والثانية 2 % 

و10 %.

الن�ساء العربيات باخرتاق جمالت العمل الدبلوما�سي، حيث قامت العديد من الدول  كما بداأت 
مثال          تون�ض  يف  الن�سبة  فو�سلت  باأعمال،  قائم  اأو  قن�سل  اأو  �سفري  مركز  يف  الن�ساء  بتعيني  العربية 
24 % عام 2004)73(، ويف �سوريا اإلى 7 % حيث مت تعيني 4 �سفريات من بني 57 �سفريا، ويف البحرين 

مت تعيني �سفرية واحدة عام 1999 و�سفرية ثانية عام 2007 من بني ثالثة وع�رشين �سفريا)74(. 

2.3. الن�شاء يف �شلك ال�رشطة 

دخلت الن�ساء العربيات اإلى مهن غري تقليدية يف اإطار الدولة، حيث ميكن للن�ساء يف تون�ض القيام 
املعهد  اإن�ساء  مت  كما  ال�رشطة.  �سلك  يف  والعمل  الرجال،  من  زمالئهن  كما  الختياري  بالتجنيد 
التي �رّشكت  العربية  الدول  اأولى  2005. وتعترب م�رش  الكويت عام  الن�سائية يف  لل�رشطة  التاأ�سي�سي 
الن�ساء يف هذا املجال )1920 ك�سجانة و1955 كباحثة(. ويف الأردن، اقتحمت الن�ساء هذا املجال 
عام 1973. ويف منطقة اخلليج، تعّد مملكة البحرين الدولة الرائدة على م�ستوى دول جمل�ض التعاون 

اخلليجي، حيث بداأت ال�رشطة الن�سائية فيها عام 1970.

العربية  الإمارات  اأما دولة   ،1972 منذ عام  ال�رشطي  العمل  املراأة يف  �ساركت  �سلطنة عمان،  ويف 
املتحدة، فقد تولى معهد ال�رشطة مهمة تدريب الفتيات ممن يرغنب يف العمل يف هذا املجال عام 

1977، ويف ال�سعودية، فتح املجال اأمام املراأة للعمل الع�سكري يف عام 2004)75(.

ومن املالحظ اأن اإدماج الن�ساء يف هذا ال�سلك ما زال ي�سكل حتديا يف العديد من الدول العربية، وما 
زال ينظر له ب�سكل حمدود مرتبط ببع�ض املهمات التي تكر�ض الف�سل بني الن�ساء والرجال، وكذلك 
مل يتم تعيني الن�ساء يف �سلك الأمن وال�رشطة ملنا�سب تتعلق مهماتها باجلن�سني، با�ستثناء تنظيم املرور 

يف بع�ض الأقطار.

يف  املراأة  و�سع  تقرير   -  72
الوطنية  اللجنة   ،2004 اليمن 

للمراأة، 2005.

يف  الجتماعي  النوع   -  73
وموؤ�رشات،  اأرقام   : تون�ض 

2007، مرجع �سابق. 
 

لدولة  القطري  التقرير   -  74
البحرين املقّدم اإلى اللجنة املعنية 
بالق�ساء على التمييز �سد املراأة، 

الأمم املتحدة، 2007. 

اخلليجية  املراأة  “دخول   -  75
يف العمل ال�رشطي ما بني مطرقة 
و�سندان  الفعل  على  القدرة 
اأخبار  والتقاليد”،  العادات 
 .2005 اأكتوبر   8 اخلليج، 
http://www.women
/gateway.com/NR
exeres
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التون�سية  املراأة  اأن  يذكر   -  76
امل�سوؤوليات  عديد  تتولى  اليوم 
واجلنائي  املدين  الق�ساء  يف 
يف  عينت  كما  والتجاري، 
ومديرة  عام  مدع  من�سبي 
للمعهد الأعلى للق�ساء. امل�سدر: 
مركز  بالأرقام،  والرجال  الن�ساء 
والإعالم  والتوثيق  الدرا�سات 
 .2002 تون�ض،  املراأة،  حول 
حول  م�ستديرة  مائدة  وكذلك، 
والتجارة  وال�سغل  املغرب 
الجتماعي  النوع  اخلارجية، 
الأعمال،  ملخ�ض  والت�سيري، 
الإفريقي  والبنك  الدويل  البنك 

للتنمية، تون�ض 2005.

ال�سديف.   �سمرية   -  77
طائرة  وقائدة  قا�سية  »التون�سية 
احلياة،  جريدة  و�رشطية«. 

27/12/2003

78 -   البيانات حول الربملانات 
عديدة  م�سادر  من  جتميعها  مت 
بيانات  ذلك  يف  مبا  وميدانية 

الحتاد الربملاين الدويل :
http://www.ipu. org/
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اإطار عدد 9 : املراأة التون�سية: والية وقا�سية وقائدة طائرة و�رضطية
�ساهمت الن�ساء يف تون�ض يف جميع امليادين الجتماعية وال�سيا�سية والقت�سادية والثقافية، 
فلم يكد يبقى جمال ل يعملن فيه بدءاً من الولية والق�ساء اإلى قيادة الطائرات. وتنت�رش الن�ساء 
يف قطاعي التعليم وال�سحة، حيث �سار عددهن م�ساويًا لعدد الرجال، واأ�سبحن ي�سكلن 
الغالبية يف قطاع الإعالم طبقًا لإح�ساء ر�سمي حديث. وا�ستطاعت املراأة التون�سية اأن تلج 
امليدان الع�سكري اإذ اأف�سح املجال اأمامها لالنخراط يف ال�سلك الع�سكري، بعدما بات عملها 
% وهن كما ذكرنا :  يف ال�رشطة اأمراً ماألوفًا. وارتفعت ن�سبة الن�ساء �سلب احلكومة اإلى 15 

وزيرتان وخم�ض كاتبات دولة عام 2007. 

 ،%  17.7 بن�سبة  مديرة  ومركز   ،2004 �سنة   %  9.4 بن�سبة  عامة  مديرة  مركز  الن�ساء  وحتتل 
اأع�ساء  من   %  20 الن�ساء  متثل  ال�ست�سارية،  الهيئات  %. ويف   25.5 اإدارية  م�سلحة  ورئي�سة 
يف   % و12  للق�ساء،  الأعلى  املجل�ض  من   % و13.3  والجتماعي،  القت�سادي  املجل�ض 
ن�سبة  ت�سل  اإذ  الق�ساء  اأي�سًا  التون�سية  للمراأة  الكا�سح  احل�سور  و�سمل  الوزارية.  الدواوين 
% عام 2004.)76(  كذلك ظهرت فئة من �سيدات  % واملحاميات اإلى 31  القا�سيات اإلى 27 
الأعمال ما فتئت تتو�سع، وبلغ عدد رئي�سات املوؤ�س�سات حوايل 10000، ويف جمال التجارة 
% منها. وكذلك ت�سّكل 12 % من الن�ساء امل�ستغالت يف القطاع الفالحي  ت�سرّي الن�ساء 13 
رئي�سات ملن�ساآت زراعية. ومّهدت قائدة الطائرة »علياء من�ساري« الطريق منذ �سنوات لعدد 
من ال�سيدات الالتي اأ�سبحن قائدات طائرات يف �رشكة »اخلطوط التون�سية«. وميكن القول 
اإن املراأة قطعت �سوطًا مهمًا على ال�سعيد ال�سيا�سي اأي�سًا، فهي نائب يف الربملان وعمدة مدينة 
وع�سو يف القيادة احلزبية العليا منذ الثمانينات. وتبواأت �سيدة للمرة الأولى من�سبًا وزاريًا 
يف تون�ض منذ ربع قرن. ومبوجب قانون �سّن يف اأواخر الت�سعينات،  مت تخ�سيـــ�ض 20 % 
التون�سيني ما زالوا  اأن  )77(. ونالحظ  البلدية لل�سيدات  النواب واملجال�ض  من مقاعد جمل�ض 
يحتفون بذكرى �سن قانون الأحوال ال�سخ�سية يف الثالث ع�رش من اأوت /اأغ�سط�ض 1956، 

الذي يعترب يوم عطلة ر�سمية. 

3.3. الن�شاء يف املوؤ�ش�شات الت�رشيعية)78(

ت�سري بيانات الحتاد الربملاين الدويل اإلى تطّور يف ن�سب ع�سوية الن�ساء يف الربملانات العربية، حيث 
% عــــــام 1995، اإلى  ارتفعت بن�سبة 4.8 % بني �سنتي 1995 و2008)79( ، لرتتفع بالتــــايل من 4.3 
للن�ساء كان يف  اأداء  اأف�سل  اأن  2008)80( . وبنّي الحتاد  % يف دي�سمرب   9.1 لتبلغ   2006 % عام   8.6
الدول ال�سكندينافية فيما اعترب اأداءهن يف الدول العربية �سعيفا. ويف املعدل، ارتفعت ن�سبة متثيل 
الن�ساء يف الربملانات العربية لتبلغ 9.1 % عام 2008، بينما و�سلت يف الربملانات الإفريقية اإلى 18.2 
%.اأما يف  %، وبلغت يف الأمريكتني 21.5  اإلى 17.8 %، ويف اأوروبا اإلى نحو 20.9  % ويف اآ�سيا 
الدول العربية، فت�سل ن�سبة الن�ساء يف الهيئة النيابية الأولى 9.7 % وتقّدر ن�سبتهّن يف الهيئة النيابية 

http://www.ipu org/
wmn-e/arc/world311209.
htm
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الهيئات  الن�ساء يف  ن�سبة  تتعّدى  ل  بحيث   ،%  7 بـ  املجل�سني  نظام  تكر�ض  التي  الدول  الثانية يف 
النيابية الوطنية العربية بنوعيها 9.1 % عام 2008. وي�سجل اأنه ل تزال هناك دول ل متلك فيها الن�ساء 
حق القرتاع من بينها ال�سعودية. ووفقا لواقع املجال�ض الربملانية عام 2009، فقد و�سلت ن�سبة متثيل 
% يف  % يف الأردن و7.8  % يف لبنان و6.4  الن�ساء يف الهيئة النيابية الأولى اإلى 2 % يف م�رش و4.7 

ال�سومال ويف جيبوتي 13.85 % ويف تون�ض 22.8 %. 

اأما يف الهيئات النيابية الثانية، فقد و�سلت ن�سبة تعيني الن�ساء اإلى 20 % يف �سلطنة عمان و6.82 % 
% يف تون�ض.  هذا وقد كانت جيبوتي  % يف املغرب و15.2  %  يف اجلزائر و1.1  يف م�رش و2.94 
1952 و�سوريا عام  لبنان  تلتها   ،1946 الن�ساء احلق يف القرتاع منذ  التي متنح  العربية  الدول  اأولى 
اأعطت  فقد  عمان،  �سلطنة  اأما   .1957 وتون�ض   ،1956 يف  القمر  وجزر  وال�سومال  وم�رش   1953

الن�ساء احلق يف القرتاع عام 2003، والكويت عام 2005.

: تاريخ العرتاف بحق املراأة  جدول عدد 2 
يف امل�شاركة يف النتخابات يف الدول العربية

1946 جبوتي 
 1952 لبنان
1953 �سوريا
1956 م�رض–ال�سومال – جزر القمر 

 1957 تون�س
1961 موريتانيا
1962 اجلزائر
1963 مملكة املغرب 
1964 اجلماهرية العربية الليبية ال�سعبية اال�سرتاكية العظمى
1967 اجلمهورية اليمنية 
1974 اململكة االأردنية الها�سمية
1980 جمهورية العراق 
1996 دولة فل�سطني
2002 مملكة البحرين
2003 �سلطنة عمان

 2005 دولة االإمارات العربية املتحدة - دولة الكويت
لي�ض بعد  اململكة العربية ال�سعودية 
لي�ض بعد دولة قطر  )81(

امل�سدر: كتيب املراأة العربية و امل�ساركة ال�سيا�سية، مركز املراأة العربية للتدريب و البحوث » كوثر » بال�رشاكة مع 
املعهد الدويل للدميقراطية وامل�ساعدة النتخابية، 2009.

حق  كفل  الد�ستور    -  81
النتخاب و الرت�سيح للمواطنني 
) �سيغة املذكر ( و لكن اإلى غاية 
لقانون  وجود  ل   2009 جوان 
جمل�ض  اأع�ساء  كافة  و  انتخابات 
الأمري  قبل  من  يعينون  ال�سورى 

و ل وجود لأي امراأة من بينهم



بالدرجة  ذكور  اأنهم  حيث  من  الن�ساء  على  انتخابيا  يتفّوقون  العربي  العامل  يف  الرجال  اأن  وجند 
التمييز �سد املراأة والنظرة الدونية لها عامال حا�سما يف توجهات اجلمهور  الأولى حيث ما زال 
الناخب. وت�سري ا�ستطالعات الراأي العام يف دول خمتلفة اأن ن�سبــة كبرية من املنتخبني ترتاوح بني 
30 % و70 % لي�سوا على ا�ستعداد لنتخاب امراأة فقط لكونها )امراأة - اأنثى(. اإ�سافة اإلى اأّن الن�ساء 
يدخلن يف �سباق غري متكافئ مع الرجال بحيث يتوّفر للرجال الدعم املجتمعي وال�سيا�سي والثقايف 

واملايل والقدرة على احلركة والت�رشف وبدون �سغوط اأ�رشية وعائلية.
 

كما اأن املعايري امل�ستخدمة يف تقييم الن�ساء هي معايري تعجيزية، حيث يتم التمحي�ض ب�سكل اأكرب عن 
كفاءتهن وخرباتهن وحياتهن ال�سخ�سية وت�رشفاتهن يف احلياة العامة وحتى اخلا�سة بينما ل ينطبق 
لتجارب  تكون حديثة، خالفا  قد  النتخابية  الن�ساء  اإن جتربة  الدرجة.  بنف�ض  الرجال  على  ذلك 
الرجال يف هذا امل�سمار. ويف كثري من الأحيان، جند اأن العديد من الن�ساء املر�سحات ذوات الكفاءة 
اأخرى  لعوامل  ولكن  املعنية،  املنا�سب  لعتالء  موؤهالت  غري  لأنهن  ل  انتخابهن،  يتم  ل  العالية 
كالثقافة الذكورية والتن�سئة الجتماعية وال�سور النمطية التي تنتجها و�سائل الإعالم وقلة الوعي 

واخلربة لدى الن�ساء عند قيامهّن بحمالت انتخابية.

اإطار عدد 11 : روال د�ستي - الكفاءة مقابل الثقافة )82( 
»رول د�ستي«، مر�سحة كويتية لالنتخابات الربملانية ل�سنة 2006، �سوت ن�سائي، مل تنتخب 
مع ما متتلكه من ر�سيد. فهي حا�سلة على درجة الدكتوراه يف القت�ساد ال�سكاين من جامعة 
يف الوليات املتحدة الأمريكية، ورئي�سة اجلمعية القت�سادية الكويتية )اأول امراأة تتبواأ هذا 
العامل(  يف  عربية  �سخ�سية   50 )الأقوى  قائمة  �سمن  من  اختريت  عامًا(.   35 منذ  املن�سب 
ع�سو  وهي   .2005 للعام  الإن�سانية  للتنمية  ح�سني  امللك  جائزة  على  وح�سلت   2006 �سنة 
الكويت  بنك  اقت�سادية يف  الكويت وخبرية  فرع  ال�سابة  العربية  للقيادات  التنفيذية  اللجنة 
الوطني وم�ست�سارة للبنك الدويل. لها دور قيادي يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�سمال اإفريقيا 
باإعطاء  واخلا�ض  مايو،   16 قانون  لإ�سدار  التاأييد  ك�سب  على  بالعمل   2005 عام  وقامت 
املراأة الكويتية حق الت�سويت والرت�سح لع�سوية املجل�ض، وهي مديرة لإدارة القت�ساد مبعهد 
الكويت لالأبحاث العلمية، ومن�سقة عامة ومديرة للعقود يف برنامج الطوارئ واإعادة اإعمار 
الكويت، عالوة على انتمائها اإلى اأ�رشة �سيا�سية. اأمل متتلك من الناحية النظرية والعملية ر�سيداً 

رمبا يكون اأكرب مما ميلكه اأي رجال اآخرون فازوا يف النتخابات؟ 

الو�سع  الفوز على رغم �سعوبة  الكويتية كانت قريبة من  املراأة  اأن  اإلى  النتائج  اأ�سارت  لقد 
د�ستي  املر�سحة رول  فقد ح�سلت  الدعم،  التن�سيق، و�سوء عملية  التجربة وغياب  وحداثة 
على 1539 �سوتا، وهي من اأكرب الأ�سوات التي ح�سلت عليها املر�سحات، وح�سلت على 

املركز اخلام�ض يف واحدة من اأ�سعب الدوائر.
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الـ36  د�ستي،  رول   -  82
�سخ�سية   100 اأكرث  قائمة  يف 
الن�رش:  تاريخ  تاأثريا،  عربية 

21/3/2007
http://www.alwatan. 
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4.3. امل�شاركة يف النتخابات : النظم النتخابية 

اإن طبيعة النظم النتخابية توؤثر ب�سكل كبري على فر�ض الن�ساء يف الفوز يف النتخابات الربملانية، 
فهناك فرق بني نظم تقوم على قوائم وطنية تر�سح من بني قوائمها الن�ساء، ونظم تركز على الت�سويت 
ملر�سح واحد يف دوائر �سغرية. كما اأن عدد املر�سحني لكل دائرة يحدث فرقا، ففي الدوائر الذي 
يتمثل فيها اأكرث من �سخ�ض، جند اأن للن�ساء فر�سا اأف�سل من الدوائر التي متثل ب�سخ�ض واحد فقط. 
ويف نف�ض الوقت، فاإن الدوائر التي تتحدد بناء على انتماءات ع�سائرية اأو طائفية ت�سع الن�ساء يف 
ماأزق اأكرب، وتعطي للمر�سحني الع�سائريني والطائفيني فر�سة كبرية مقابل الن�ساء اللواتي ل يح�سلن 
على نف�ض الدعم. ويف نف�ض املجال، يت�سح اأن هناك جمموعة من املقولت غري املثبتة علميا حول 
م�ساركة الن�ساء يف النتخابات، يتم الرتويج لها بدون متحي�ض كاف، ويتم اإعادتها وتكرارها بدون 

تدقيق فت�سبح مع الوقت وكاأنها حقيقة را�سخة. ومن بني هذه املقولت غري الدقيقة ما يلي )83( : 

املقولة  هذه  اإن   : الن�شاء  فوز  يعوق  واحدة  دائرة  يف  مر�شحة  من  اأكرث  وجود  اإن   .1
لي�ست دقيقة متاما حيث اأن وجود اأكرث من امراأة يلفت النظر للن�ساء املر�سحات ويعطي للناخبني 
خيارات اأو�سع. لقد فازت الن�ساء يف دوائر كان فيها العديد من املر�سحات، وخ�رشن يف دوائر 

مل يكن فيها اإل مر�سحة واحدة. 
خالفا لهذه املقولة، وبالعودة اإلى التجارب العديدة وبتمحي�ض   : للن�شاء  ي�شّوتن  ل  الن�شاء  اإن   .2
نوعية ت�سويت الن�ساء والرجال، جند اأن الن�ساء ي�سوتن للن�ساء يف كثري من الأحيان وب�سكل اأكرب 
لطبيعة  اأكرب وذلك  ب�سكل  للرجال  الن�ساء  فيها  التي ت�سوت  الرجال، رغم بع�ض احلالت  من 
النظام النتخابي الذي يوؤثر على طبيعة اخليارات اأي�سا. واإن �سوتت الن�ساء ل�سالح الرجال يف 
امراأة  املر�سح  اأن  اأ�سا�ض  ي�سوتن فقط على  اأنهن ل  بامل�ستغرب، ذلك  لي�ض  فهذا  اأحيان كثرية، 
بعني  ت�سويتهن  الرجال( يف  )كما  واجتماعية  و�سيا�سية  ع�سائرية  ياأخذن عوامل  بل  اأو رجل، 
العتبار. وكذلك فاإن العديد من الن�ساء يع�سن حتت تهديد الطالق اأو الهجر اأو العنف ب�سكل 
م�ستمر من قبل الرجال بالأ�رشة، مدججني بالعادات والتقاليد وعدم قدرة العديد من الن�ساء على 
اإعالة اأنف�سهن، وببع�ض الفتاوى الدينية التي حتّرم على املراأة خمالفة راأي الزوج حتى يف العملية 

النتخابية. 
لقد اأثبتت كافة النتخابات الأخرية يف   : النتخابات  يف  الت�شويت  يف  ي�شاركن  ل  الن�شاء   .3
الدول العربية اأن الن�ساء ي�ساركن، ويف اأحيان كثرية بن�سب اأكرب من الرجال. ففي ال�سودان مثال، 
جاءت ن�سبة ت�سويت الن�ساء اأكرب من ن�سبة ت�سويت الرجال يف معظم وليات ال�سودان. فمن 
بني �سبعة اأقاليم، كان التفوق وا�سحًا للمــراأة يف خم�سة اأقاليــــم. ويف ولية اخلرطوم كانت 
% للرجال. اأما يف انتخابات عام 2000، فاإن ن�سبة املراأة يف الت�سويت  % للن�ساء مقابل 24   40
للرجال )من جمموع   %  66 بـ  مقارنة   %  96 بلغت يف ولية اخلرطوم  امل�سجالت(  ن�سبة  )اإلى 
امل�سجلني( )84(.  ويف فل�سطني، كانت ن�سبة الن�ساء 46 % من جمموع كل الناخبني يف انتخابات 
عام 2006. وقد ح�سمت الأ�سوات الن�سائية نتائج النتخابات ل�سالح التنظيمات الدينية حيث 

�سوتت الن�ساء ب�سكل خمتلف عن الرجال.

83 - للمزيد حول العتقادات 
م�ساركة  حول  اخلاطئة 
النتخابات،                         يف  الن�ساء 
»الن�ساء  �سعيد،  نادر   : مراجعة 
والنتخابات،  الفل�سطينيات 
لدرا�سة  الفل�سطينية  املوؤ�س�سة 
مواطن،  الدميقراطية«، 

فل�سطني، 1999.

لرجاء ح�سن  ورقة عمل   -  84
لالإحتاد  العام  الأمني  خليفة، 
احللقة  ال�سودانية-  للمراأة  العام 
الكوتا  نظام  حول  احلوارية 
البحرين  والتقييم،  التجربة   -

مار�ض 2002. 



البلدان  من  العديد  يف  عام  توجه  انت�رش   : النيابية  املجال�ص  يف  )الكوتا(  احل�ش�ص  نظام   .4
اأثار اعتماد هذه الآلية  النيابية، وقد  اآلية »الكوتا« يف املجال�ض  اأو  بتبني نظام احل�س�ض  العربية 
ومبداأ  املواطنني  بني  امل�ساواة  مبداأ  تنفي  اأنها  »الكوتا«  معار�سو  اعترب  فقد  اجلدل،  من  الكثري 
تكافوؤ الفر�ض، حيث اأنها اآلية متّيز الن�ساء على الرجال بالعتماد على النوع ولي�ض على اأ�سا�ض 
الكفاءة. واعتربوا اأنها غري دميقراطية. تطبق هذه الآلية يف �سبعة بلدان عربية هي تون�ض واملغرب 

وال�سودان والعراق والأردن وموريتانيا وفل�سطني. 

وجتدر الإ�سارة اإلى اأن تبني هذا النظام اأدى اإلى زيادة وا�سحة يف ن�سبة تواجد املراأة يف الربملانات 
يف الدول التي تبّنته. ففي املغرب، ارتفعت ن�سبة الربملانيات من اأقل من 1 % عام 1995 اإلى حوايل 
لت�سل      الربملان  الن�ساء يف  ن�سبة  ارتفاع يف  �سجل  اأين  فل�سطني  وكذلك يف   .2007 عام   %  10.46

12.9 % يف انتخابات 2006 )فقط من خالل 11 قائمة( مقارنة ب5.7 % عام 1996)85(.

ويف الأردن، وبعد التعديالت التي اأدخلت على القانون النتخابي عدد 11 لعام 2003 والذي مت 
مبقت�ساه حتديد 6 مقاعد ح�رشا للن�ساء كحد اأدنى اإلى جانب احلق يف املناف�سة على املقاعد الأخرى 
كافة، متكنت الن�ساء من احل�سول على 6 مقاعد للن�ساء يف انتخابات 2007، وفازت �سيدة اأخرى 

مبقعد اآخر عن طريق القرتاع العام املبا�رش وخارج نظام الكوتا.

من  مرت�سحة   39 ومتكنت  »الكوتا«  نظام   2004 انتخابات  يف  احلاكم  احلزب  اعتمد  تون�ض  ويف 
الو�سول اإلى الربملان من جملة 43 امراأة ومثلن ن�سبة 22.8 % يف جمل�ض النواب. كما قامت اأحزاب 
مواقعها  من   % و25   %  15 بني  ترتاوح  للن�ساء  ح�سة  بتخ�سي�ض  وال�سودان  املغرب  يف  �سيا�سية 
الن�ساء من خالل تخ�سي�ض  تر�سيح  القانون الأحزاب على  اأجرب  اأخرى  اأحيان  )86(. ويف  القيادية 
ن�سبة وترتيب معني للقائمات يراعي توزيع الن�ساء والرجال، كما هو احلال يف قانون النتخابات 
الفل�سطيني، حيث ن�ست املادة 5 من قانون عام 2007 ب�ساأن النتخابات العامة بفل�سطني اأنه »يجب 
اأن تت�سّمن كل قائمة من القوائم النتخابية املر�سحة لالنتخابات حّدا اأدنى لتمثيل املراأة ل يقّل عن 
امراأة واحدة من بني كّل من : اأول، الأ�سماء الثالثة الأولى يف القائمة، ثانيا، الأ�سماء الأربعة التي 

تلي ذلك، وثالثا، كل خم�سة اأ�سماء تلي ذلك«.   

اإطار عدد 12: اعتماد »الكوتا« يف الربملان املغربي لفائدة الن�ساء 
برزت فكرة احل�س�ض يف اأو�ساط اجلمعيات الن�سائية باملغرب باعتبارها »متييزا اإيجابيا« وانتقاال، 
عرب »لم�ساواة موؤقتة«، اإلى م�ساواة فعلية بني اجلن�سني. ويف اإطار ال�ستعداد لنتخابات 1997، 
قدمت لئحة من القرتاحات ملراجعة القانون النتخابي، من �سمنها اقرتاح اعتماد نط الإقرتاع 
% على الأقل يف كل لئحة. ويف  بالالئحة مع نظام ح�س�ض يخّول للن�ساء املر�سحات ن�سبة 20 
�سنة 1998، ورد اقرتاح، �سمن خطة العمل من اأجل اإدماج املراأة يف التنمية، مراجعة القانون 
النتخابي والقوانني الأ�سا�سية لالأحزاب والنقابات وذلك باإدماج اإجراء ي�سمن ح�سة 33 % من 
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حول  ال�سحفي  املوؤمتر   -  85
العاملة  القوى  م�سح  نتائج 
لالإح�ساء  املركزي  للجهاز 
 ،9-03-2008 الفل�سطيني، 

رام اهلل-فل�سطني

التمثيل  غلوم،  عائ�سة   -  86
الكوتا  بنظام  للمراأة  ال�سيا�سي 
العربي  املركز  نوذجًا،  املغرب 
حول  واملعلومات  للم�سادر 
اأمان، عمان  املراأة-  العنف �سد 
  www.amanjordan.org

املوقع  زيارة  تاريخ 
.16/12/2006
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الن�ساء يف مراكز القرار. ومنذ ذلك الوقت، انطلقت حماولت حزبية عديدة يف اجتاه تبني هذه 
الإ�سالحات، اإل اأنها مل ت�سل اإلى احل�سة املذكورة. ويف �سياق هذه ال�سريورة، اأمكن التو�سل 
الأبرز يف  النواب. وكان احلدث  امراأة جمل�ض   35 الوطنية وولوج  الالئحة  اتفاق جتّلى يف  اإلى 
يف  )الكوتا(  احل�س�ض  نظام  اعتماد  للمراأة  ال�سيا�سية  امل�ساركة  اإلى  بالن�سبة  الأخرية  ال�سنوات 
النتخابات الربملانية ل�سنة 2002. لقد مكن هذا الإجراء من انتخاب 30 امرة نائب يف اللوائح 
الوطنية، وخم�ض نائبات يف اللوائح املحلية، مما �سارت معه ن�سبة النائبات الربملانيات تزيد بقليل 
% من جمموع اأع�ساء جمل�ض النواب البالغ عددهم 325 نائبا. كما مت لأول مرة انتخاب  عن 10 
رئي�سة فريق برملاين، ونائبة رئي�ض جمل�ض النواب. فبانتخاب هذا العدد من الن�ساء النواب، تكون 
الن�سبة قد ارتفعت من 0.6 % )نائبتان فقط( خالل الولية النيابية ال�سابقة، اإلى 10 % حاليا )87(.  

امل�شاركة على م�شتوى املجتمع املحلي:  .5.3

»يعّرف احلكم املحّلي يف اإطار الالمركزية الإدارية، بنظام احلكم الذي تتوّلى �سمنه الإدارة املحلية 
الالمركزية  اإطار  يف  املحّلي  وللحكم  املحلية.  ال�سيا�سات  خمتلف  ور�سم  املحلية  ال�سوؤون  ت�سيري 
وتكييفا  ا�ستجابة  اأكرث  تكون  خدمات  توفري  اأهّمها  من  عديدة  مزايا  جناحه،  حالة  يف  الإدارية 
ال�سوؤون املدنية،  اأكرب لت�رشيك مواطني املجتمع املحلي واإقحامهم يف  للحاجيات املحلية وفر�ض 
اإ�سافة اإلى معاجلة امل�ساكل الناجتة عن التهمي�ض ت�ساعديا اأي من املحّلي اإلى املركزي )88(. وتعترب 
امل�ساركة يف خمتلف اآليات اأو موؤ�س�سات احلكم املحلي اأولى خطوات املمار�سة ال�سيا�سية. �سمن هذا 
الإطار، متكنت الن�ساء يف البلدان العربية من حتقيق اإجنازات مهمة يف جمال امل�ساركة يف النتخابات 
واملجال�ض املحلية ب�سكل لفت خالل العقد الأخري. وتبواأت الن�ساء ع�سوية هذه املجال�ض وا�ستطاع 
بع�سهن اأن يت�سيدن راأ�ض الهرم التنظيمي فيها. ومن امللفت لالنتباه اأن الن�ساء متكّن يف بع�ض املناطق 

الريفية من الو�سول اإلى رئا�سة جمال�ض حملية ب�سكل اأكرب من املدن والبلدات الكبرية.

اإطار عدد 13: ن�ساء يف قيادة االأرياف
البلد«،  »�سيخ  من�سب  ت�سغل  اأن  يف  احلق  للمراأة  يعطي   ،1994 عام  م�رش  يف  قانون  �سدر 
ومنذ ذلك التاريخ اأتيح املجال لأربع ن�ساء لال�ستفادة من هذا القانون، اأولهن ال�سيدة »�سهري 
اإ�سماعيل« التي تدير هذا املن�سب يف اإحدى قرى دلتا م�رش)89(.  وكان انتخاب ال�سيدة »اإميان 
للن�ساء،  م�سبوق  اإجناز غري  مبثابة  الأردن،  القروية يف  املجال�ض  لأ�سغر  كرئي�سة  فطيمات«، 
حيث كانت اأول امراأة اأردنية ترتاأ�ض جمل�ض حملي يف التاريخ. وكانت ال�سيدة »�سهري اأحمد 
خان« )26 عاما( اأول امراأة فل�سطينية �سابة يتم تعيينها لرئا�سة جمل�ض حملي يف قرية �سغرية جدا 
)خربة قي�ض(. لقد جاء تعيني ال�سيدة »�سهري علي خلفية« لكونها اأكرث مواطني القرية تعليما، 
وبدعم من زوجها وعائلتها)90(. وتبع تعيينها انتخاب مئات الن�ساء لع�سوية املجال�ض املحلية 
منهن 4 رئي�سات ملجال�ض حملية يف قرى وبلدات، ورئي�سة لأهم بلدية يف ال�سفة الغربية – رام 

اهلل )ال�سيدة جانيت ميخائيل(.

املراأة  الهرا�ض،  املختار   -  87
العربية و�سنع القرار يف املغرب، 
املراأة  مركز  بريوت،   – تون�ض 
والبحوث،  للتدريب  العربية 
للدرا�سات  اجلامعية  املوؤ�ّس�سة 
والن�رش والتوزيع »جمد«، 2008.

احلكم  و  العربية  املراأة    -  88
املحّلي يف اجلزائر وم�رش ولبنان 
ملخ�ض  واليمن،  وتون�ض 
الدرا�سات امليدانية ، مركز املراأة 
والبحوث،  للتدريب  العربية 
العنوان  على  كذلك  متوفر 
http://l - :الإلكرتوين التايل

calgov.cawtar.org

89 - عبري �سالح الدين، اأخبار 
حول املراأة العربية و�سنع القرار، 
اأول �سيخ بلد م�رشية : حماتي �رش 

جناحي، �سوت الن�ساء،
www.islamonline.net

.22-11-2006

»املراأة  �سعيد،  نادر   -  90
رام  مواطن،  والنتخابات«، 

اهلل، 1999. 



الأقطار  كافة  يف  ن�سبيا  حديثة  البلدي  والعمل  املحلية  النتخابات  يف  الن�ساء  جتربة  وتعترب  هذا، 
العربية، وب�سكل اأكرب يف بع�ض الدول اخلليجية التي ا�ستطاعت الن�ساء، يف بع�سها، احل�سول على 
الظــروف الجتمــاعية والثقـــافية وقفــت عـــائقا يف وجــه فوز  اإن  الرت�سيح والت�سويت.  حق 
فر�ض  يجعــل  املر�سحات  عدد  نق�ض  اأن  كما  النتخابات.  هذه  املوؤهالت يف  الن�ساء  من  العديد 

فوزهن اأقل بكثيــر من فر�ض الرجـــال.

 116 3 �سيدات من جملة  2007، تر�سحت  لعام  البلدي  انتخابات للمجل�ض  ثالث  يف قطر، ويف 
مناف�سيها  على  اجلفريي«  »�سيخة  واحدة هي  مر�سحة  وفازت  مقعدا.   29 على  للتناف�ض  مرت�سحا 
% من جمموع الأ�سوات يف دائرتها، علما واأن هذه الأخرية فازت  الثنني بعد ح�سولها على 90 
عن طريق التزكية بع�سوية املجل�ض البلدي يف انتخابات 2003 وكانت حينها اأول امراأة قطرية ت�سل 
اإلى هذا املن�سب. ويف املغرب، �سهدت انتخابات املجال�ض البلدية ل�سنة 2009 تويل امراأة من�سب 

عمدة يف مراك�ض وفوز 13 امراأة مبن�سب رئي�سة جماعة. 

وتعترب جتربة املراأة اللبنانية يف املجال�ض البلدية من التجارب العربية املهمة، فقد و�سلت ثالث ن�ساء 
2004 )91( . ويبدو اأن جناح  7 ن�ساء يف عام  1998، واأ�سبح عددهن  لرئا�سة جمال�ض حملية قبل عام 

الن�ساء يف النتخابات املحلية يف لبنان مرتبط بعدم خ�سوعهن للتوزيع الطائفي)92(. 

اأما يف تون�ض، فقد عرفت ن�سبة الن�ساء يف املجال�ض البلدية تطورا حيث مّرت من 16.6 % عام 1995 
اإلى 26.0 % يف انتخابات عام 2005. ورغم التطور امللحوظ يف ح�سور املراأة التون�سية يف املجال�ض 
البلدية، تظل الن�ساء حتى عام 2005 قليالت العدد يف ال�سطالع بخطة رئي�سة بلدية )4 رئي�سات 
اأما  بلدية.  �سيدات يف خطة رئي�سة دائرة  بلدية، و10  �سيدة يف خطة رئي�سة م�ساعدة  بلدية( و13 
امراأة   92 اإلى   2000 عام  امراأة   36 من  تركيبتها  الن�ساء يف  تطور عدد  فقد  القروية،  املجال�ض  يف 
عام 2005. علما واأن عدد املجال�ض القروية بلغ 197 عام 2005، وهو ما يوؤكد عدم وجود العن�رش 

الن�سائي يف اأكرث من ن�سف هذه الهياكل على الأقل)93(.

ويف فل�سطيــن اأي�ســا، و�سلت ن�سبة الن�ساء يف ع�سوية املجال�ض املحلية اإلى قرابة 17.4 % )2005(، 
كنتيجــة لالآداء املميز للن�ساء يف النتخــابات، ولدعم الأحزاب وب�سكــل جزئي لنظــام الكوتا. 
اأما يف �سوريــا، فت�سارك املراأة يف املجـــال�ض املحليــة بن�سب منخف�سة، رغم ارتفــاع العــدد من 
27 امراأة عام 1975 اأي 0.8 % اإلى 189 عــام 1999 اأي 3.8 %، وعــاد لالنخفــا�ض قليــال عام 2003 

لي�سل اإلى 3.1 % )94(. 

م�رش،  يف  املحليــة  املجــال�ض  م�ستــوى  على  للمــراأة  ال�سيــا�سية  بامل�ســاركة  يتعلـــق  ما  وفـــي 
نظـــام  اإلغــاء  مت  اأن  بعد  املــراأة  م�ســاركة  ن�سبـــة  تراجــعت  حيــث  للنظــر،  ملفتــة  فالبيـــانات 
اإل   2008 انتخابات  يف  الن�ســاء  ت�ســارك  ومل  الفرديــة،  املقـــاعد  اأ�سلـــوب  اإلى  والتوجه  الكوتا 

بن�سب �سعيفة جدا مل تتجاوز 1.2 %.
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املجل�ض  بها  قام  درا�سة   -  91
انتخابات  حول  اللبناين،  الن�سائي 
ال�سلطات املحلية، بريوت، 2004.

92 - مرغريت حلو، النتخابات 
البلدية،  املركز اللبناين للدرا�سات، 

بريوت، 1998.

اهلل،  عبد  بن  �سنيم   -  93
»م�ساركة املراأة يف احلكم املحلي 
والكاف  �سفاق�ض  تون�ض،  يف 
العربية  املراأة  مركز  مثال«، 
»كوثر«،  والبحوث  للتدريب 

)غري من�سور(، 2006.

علي،  اأحمد  نبيلة   -  94
القرار  �سنع  يف  املراأة  »م�ساركة 
– �سورية مثال« احلوار املتمدن، 

العدد 1483، 8/3/2007.
http://www.voltairenet.
org/article136461.html
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6.3. املوؤ�ش�شـــــــــات الق�شــــــــــائية

ما فتئ عدد الن�ساء يف ال�سلك الق�سائي يتزايد ب�سكل مّطرد يف العديد من الأقطار العربية. فاملراأة 
اللبنانية ت�سارك يف الق�ساء منذ الثمانينات ويبلغ عددهن  124 قا�سية من اأ�سل 434 اأي ما يعادل 
35 % تقريبًا عام 2007. ومل تعني الن�ساء يف املجال�ض العليا كاملجل�ض العديل وجمل�ض الق�ساء الأعلى 
واملجل�ض الد�ستوري )95( . ويذكر اأن تعيني اأّول امراأة ملن�سب الق�ساء يف   الأردن كان عام 1996. 
الق�سائي وقد جتاوز  الن�ساء يف اجلهاز  ن�سائيا، حيث دخلت  اإقباًل  الق�سائية  ال�سلطة  كما �سهدت 
 12 الق�سائية  املنا�سب  الن�ساء يف  ن�سبة م�ساركة  بلغت  �سوريا،  قا�سيات.  ويف  الآن ع�رش  عددهن 
% من جمموع املحامني عام 2004 )96( . وتعود جتربة املغرب اإلى خم�سينيات  % كقا�سيات، و16 
القرن املا�سي، ويوجد فيها اأكرث من خم�سمائة قا�سية منهن من يرتاأ�سن حماكم ال�ستئناف واأع�ساء 
يف  املراأة  وتف�سل   .%  16 اإلى  القا�سيات  ن�سبة  وت�سل  الد�ستورية،  واملحكمة  العليا  باملحكمة 
اأنواع الق�سايا مبا فيها اجلنايات الكربى. ويف اجلزائر، دخلت املراأة جمال الق�ساء  املغرب بجميع 
منذ عام 1963 وبلغ عدد القا�سيات 922 قا�سية من بني 2811 قا�ض اأي مبعدل 32.8 % عام 2004. 
وارتفعت هذه الن�سبة يف فل�سطني �سنة 2006 لت�سل اإلى 7 % يف ال�سفة الغربية لتنخف�ض يف غزة من 

5.6 % �سنة 1997 اإلى 4.2 % �سنة 2006 )97(.

اأما يف اليمن، فيوجد حاليًا 16 قا�سية ميتلكن الولية، اأي ميار�سن عملهن مبوجب قرارات جمهورية 
ويتمتعن  فقط،  الق�سائية  الدرجة  على  قا�سية حا�سالت  ع�رش  �سبعة  هناك  بينما  الق�سائية(،  )احلركة 
مبزايا الوظيفة من راتب وعالوات ولكنهن ل يقمن باإ�سدار الأحكام اأو الف�سل بني املتخا�سمني لأنه 
مل ي�سدر يف �ساأنهّن قرار جمهوري عام 2000)98(. ويف ال�سودان)99(  تولت اأول امراأة من�سب ق�سائي 
عام 1965 وتبلغ ن�سبة القا�سيات يف ال�سودان، ح�سب اإح�ساءات عام 2002 نحو 7.5 % من جمموع 
1968 وتتبواأ  اأما يف تون�ض، فقد دخلت املراأة جمال الق�ساء عام  الق�ساة العاملني يف الهيئة الق�سائية. 
املراأة التون�سية �سلب ال�سلطة الق�سائية عددا من املنا�سب الهاّمة اأبرزها وكيلة جمهورية ومديرة عاّمة 

للمعهد الأعلى للق�ساء ورئي�ض اأّول ملحكمة ال�ستئناف ورئي�سات دوائر لدى حمكمة التعقيب. 
 

والتنفيذية  الت�رشيعية  الأجهزة  يف  متثيلها  مبدى  القرار  �سنع  يف  جمموعة  اأية  م�ساهمة  تتجلى  ولئن 
الدويل،  امل�ستوى  يزلن بعيدات عن حتقيق معدلت مقبولة، حتى على  الن�ساء ل  فاإن  والق�سائية، 
العربية حترم  الأقطار  من  اأن عددا  املجالت. كما  اأهمية يف هذه  ذات  مواقع  احتالل  من حيث 
الن�ساء حتى من اإمكانية التعيني كقا�سيات اأو من الرت�سيح كع�سوات يف الربملان اأو الت�سويت يف 
النتخابات، وتعترب بع�ض الدول الن�ساء خارج اللعبة متاما عندما تاأتي للمنا�سب التنفيذية بحكم 
اأخرى، هناك خوف من قبل �سناع  اأحيان  القرار على تربير مواقفهم. ويف  ثقافة ت�ساعد �سناع 
القرار من م�ساركة الن�ساء ب�سبب املناف�سة على عدد حمدود من املقاعد. ومن بني الأ�سئلة التي ل بد 
من طرحها، تلك املرتبطة بالو�سول ملوؤ�رشات حول الفجوات بني الن�ساء والرجال يف ظل غياب 
اأو  النتخابات  خالل  من  �سواء  ال�سيا�سي  النظام  يف  املجتمع  اأفراد  من  العظمى  الغالبية  م�ساركة 

املجال�ض النيابية اأو غري ذلك من اأوجه امل�ساركة.

95 -  تقييم و�سع املراأة اللبنانية 
بيجني،  عمل  منهاج  �سوء  يف 
يونيفيم، املكتب الإقليمي لالأمم 

املتحدة، 2002. 

نبيله اأحمد علي، “حول   - 96
القرار،  �سنع  يف  املراأة  م�ساركة 

�سورية مثال«، 2007.

97 - تقرير حول حتليل الو�سع 
احلقوق  الفل�سطيني،  الوطني 
اأ�سا�ض  على  وامل�ساواة  الإن�سانية 
الربنامج  الجتماعي،  النوع 
امل�ساواة  لتعزيز  الأورومتو�سطي 
بني الرجل واملراأة )غري من�سور(، 

2009

اأفراح �سالح بادويالن،    -  98
“ق�ساء املراأة يف اليمن بني الواقع 
حقوق  “موؤمتر  الطموح”،  و 
)من  العربي”  العامل  يف  املراأة 
�سنعاء،  الأفعال(،  اإلى  الأقوال 

دي�سمرب 2005.

للمزيد انظر مركز اأمان،   -  99
www.amanjordan.org



4. امل�شاركة يف �شنع القرار على م�شتوى املجتمع املدين

م�ستويات  على  القرار  �سنع  على  التاأثري  خالله  من  ميكن  ف�ساء  املدين  املجتمع  موؤ�س�سات  تعترب 
عديدة. ف�سمن منظومة موؤ�س�سات املجتمع املدين تقع الأحزاب والحتادات والنقابات واملنظمات 
موؤ�س�سات  اأن  اعتقاد  وي�سود  املجتمع.  يف  املختلفة  املجموعات  م�سالح  ومتثل  واخلريية،  الأهلية 
املجتمع املدين هي الأكرث تقدما وريادة يف اإ�رشاك الن�ساء يف �سنع القرار ويف ت�سمني مقاربة النوع 
الجتماعي يف اإداراتها وبراجمها. وقد يكون �سحيحا اأن اجلمعيات اخلريية قدميا كانت تعتمد على 
العمل التطوعي للن�ساء وخ�سو�سا يف جمالت العمل الجتماعي، لكن لحقا، ومع تنوع جمالت 
عمل موؤ�س�سات املجتمع املدين وتطور عملها ليت�سمن بعدا �سيا�سيا، بداأ الرجال بالدخول اإلى هذه 
املوؤ�س�سات وال�سيطرة العددية والنوعية على عملها وقراراتها. كما اأن العديد من موؤ�س�سات املجتمع 
املدين كالأحزاب والنقابات ما زالت ت�ستثني الن�ساء يف غالب الأحيان. وحتى يف حال املوؤ�س�سات 

اخلريية التي تعمل مع الن�ساء، جند غلبة للرجال يف الكثري من الأحيان يف عدد من الأقطار.

1.4. الأحزاب ال�شيا�شية 

اإلى �سعف حجم ع�سوية املراأة مقارنة بالرجل وعدم  العربية  ت�سري املمار�سات احلزبية يف الدول 
و�سولها يف معظم الأحزاب اإلى ع�سوية الهيئات القيادية يف احلزب. كما اأن غياب الوعي مبفاهيم 
دون  دميقراطي  مظهر  اإلى  اأقرب  فيها  املراأة  ع�سوية  يجعل  الأحزاب  هذه  يف  الجتماعي  النوع 
م�رش  ففي  متميزة.  ا�ستثناءات  رغم وجود  احلزبية،  وال�سيا�سات  القرارات  �سنع  تاأثري حقيقي يف 
على �سبيل املثال، ت�سم جميع الأحزاب ال�سيا�سية املعار�سة جلانًا للمراأة. وبا�ستثناء اأحد الأحزاب 
التقدمية، الذي جنح يف و�سع حقوق املراأة ال�سيا�سية والجتماعية والقت�سادية يف برنامج احلزب، 

فقد لعبت بقية اللجان الن�سائية يف الأحزاب الأخرى دورَا هام�سيا)100(. 

وبا�ستثناء »لويزا حنون«، رئي�سة حزب العمال اجلزائري، و»مية اجلريبي« رئي�سة احلزب الدميقراطي 
التقدمي التون�سي )انتخبت نهاية 2006(، لي�ض هناك رئي�سات لأحزاب يف الدول  العربية، رغم 
وجود بوادر لرتاأ�ض امراأة حلزب »العهد اجلديد« يف املغرب، وهو حزب ن�سائي بالدرجة الأولى، 

ول ي�ستثني الرجال من ع�سويته، وذلك لأول مرة يف الوطن العربي. 

ومن املوؤكد اأن الأجواء ال�سيا�سية العامة توؤثر على الن�ساء والرجال، ولو بدرجات متباينة. فالثقافة 
اأ�سارت درا�سة يف  اإلى حمدودية الع�سوية. فقد  املجتمعية وال�سيا�سية يف العديد من الأقطار توؤدي 
الأردن �سدرت عام 2004، اإلى اأن االنخراط يف العمل احلزبي مل يكن مقبوال ب�سكل كبري بالن�سبة 
يرتكز  احلزبي كان  العمل  اأن  املراأة. كما  م�ساركة  �سلبي على  ب�سكل  اأثر  بدوره  الرجل وهذا  اإلى 
املراأة �سمن  الرغم من وجود  املناطق. وعلى  باقي  تهمي�ض  الكربى ومت  املدن  اأ�سا�سي يف  ب�سكل 
تتجاوز  فلم  و�سكليا،  هام�سيا  بقي  احل�سور  هذا  اأن  اإل  الأحزاب،  من  لعدد  املوؤ�س�سني  الأع�ساء 
%.  وتقت�رش م�ساركة الن�ساء على 12 حزبا من اأ�سل 25 لديها  ن�سبة وجود املراأة فيها اأكرث من 17 
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املراأة  الباز،  �سهيدة   -  100
بحثية  روؤية   : القرار  و�سناعة 
اإلى  مقدمة  املراأة، ورقة  لتمكني 
“النوع  حول  الإقليمية  الندوة 
عالقات   : الجتماعي والتنمية 
اللقاء  وت�سبيك”،  �رشاكة 
النوع  ل�سبكة  الثالث  ال�سنوي 
»اأجند«،  والتنمية  الجتماعي 

تون�ض، اأكتوبر 2003.
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م�ساركات ن�سائية يف الع�سوية وو�سلت اأعالها اإلى 36 % واأقلها اإلى حوايل 3 %. وهناك 8 اأحزاب 
من اأ�سل 25 حزبا حتققت فيها امل�ساركة الن�سائية يف ع�سوية هيئاتها القيادية، اإل اأن حجم امل�ساركة 

بقي متوا�سعا حيث يرتاوح بني 8 % و12.5 % )101( .

2005 للهيئة العليا حلزب الوفد عن فوز امراأتني فقط من  اأ�سفرت انتخابات عام  اأما يف م�رش، فقد 
اإجمايل 40 ع�سوا بن�سبة 5 %. ومن بني 64 ع�سوا يف الأمانة العامة حلزب التجمع توجد ثالث ن�ساء 
امراأتني فقط  النا�رشي توجد  للحزب  املركزية  باللجنة  72 ع�سوا  اإجمايل  %، ومن   4.6 بن�سبة  فقط 
%. ومل تقبل الأحزاب على تر�سيح الن�ساء يف قائماتها يف النتخابات الت�رشيعية �سنوات  بن�سبة 2.7 
% من جملة من ميتلكون حق  1995 و2000 و2006، رغم زيادة عدد امل�سجالت للت�سويت من 14 
الت�سويت اإلى ن�سبة 55.2 % عام 2000. وتزايد اإقبال املراأة على الرت�سيح، فمّر من 87 �سيدة عام 1995 

اإلى 121 امراأة عام 2000،  اإل اأن تر�سيحات الأحزاب للن�ساء ظلت اأقرب اإلى ال�سفر)102(.

النقابات العمالية واملهنية  .2.4

وال�سيدلة  والهند�سة  الطب  فيها  مبا  املهن  كافة  يف  طويال  �سوطا  العربي  العامل  يف  الن�ساء  قطعت 
وغريها، فازدادت ع�سويتهن يف النقابات املهنية مبا يتنا�سب مع حجمهن يف املهنة وذلك يف الدول 
من  املهنية  النقابات  يف  الن�ساء  م�ساركة  وتختلف  النقابات.  هذه  مثل  بوجود  اأ�سال  ت�سمح  التي 
اإلى اأن ن�سبة  قطاع لآخر. فعلى �سبيل املثال، ت�سري اأرقام من دائرة الإح�ساءات العامة يف الأردن 
%، ونقابة  %، واملهند�سني الزراعيني 27  %، واأطباء الأ�سنان 31  الن�ساء بلغت يف نقابة ال�سيادلة 43 

ال�سحفيني 17 %، ونقابة املحامني 16 %، واملهند�سني 8 % )103(.

 ،%  13 اإلى  الأطباء  نقابة  %، ويف   25 نحو  اإلى  لبنان  املحامني يف  نقابة  الن�ساء يف  وو�سلت ع�سوية 
 .)104(% %، واملهند�سني اإلى اأقل من 7 %، واأطباء الأ�سنان اإلى نحو 20  ويف نقابة ال�سيادلة اإلى 51 
ويف م�رش، ارتفعت ن�سبة متثيل املراأة فى النقابات املهنية من 32 % عام 2005 اإلى 37 % عام 2007. 
املهن  يف   % و56  التعليمية  املهن  يف   % و50  الأ�سنان،  اأطباء  مهنة  يف   %  44 ن�سبة  الن�ساء  و�سكلت 
الجتماعية و31 % يف املهن ال�سينمائية و25 % يف املهن الريا�سية و50 % يف مهنــة ال�سيدلة و25 % 

يف املحاماة و 21 % يف املهن العلمية )105(. 

% من اإجمايل امل�سّجلني يف نقابة املهن التعليمية، وتبلغ ن�سبة الطبيبات  كما ت�سكل املدر�سات ن�سبة 55 
من اإجمايل امل�سّجلني يف نقابة الأطباء 29.2 %، بينما تبلغ ن�سبة الن�ساء يف نقابة ال�سحفيني 27 % )106(.

ومع ذلك، بقي وجود الن�ساء يف املراكز القيادية يف النقابات املختلفة حمدودا وخا�سعا لعتبارات 
�سيا�سية وتنظيمية، حيث ي�سل متثيل الن�ساء يف ع�سوية الهيئات الإدارية يف غالبية هذه النقابات اإلى 
�سفر يف املائة، ويف اأحيان قليلة يتعدى ذلك، وخ�سو�سا يف املجالت التي تعمل بها الن�ساء ب�سكل 

اأكرب كاخلدمات الجتماعية والتمري�ض.

»اأول  املحي�سن،  هنا   -  101
الأردنية  املراأة  عن  رقمية  درا�سة 
مركز   : عمان”  والأحزاب. 
الراأي للدرا�سات، اأمان – املركز 
واملعلومات  للم�سادر  العربي 
حول العنف �سد املراأة، 2004.

  www.ecwregypt.org  102
املراأة،  حلقوق  امل�رشي  املركز 
يف  امل�ساركة  وحول    .8/2005
حلو،  مرغريت   : اأنظر/ي  لبنان، 
 ،2000 لعام  والنتخابات  املراأة 
املركز اللبناين للدرا�سات، 2001.

اجلنو�سة  بكري،  نان�سي   -  103
املركز  الأردن،  يف  والدمقرطة 
الإن�ساين،  لالأمن  الإقليمي 

عمان، 2002.

الوطنية ل�سوؤون  اللجنة   -  104
املراأة اللبنانية. واقع املراأة اللبنانية 
1995-1970 – اأرقام ومعان. 
الق�سم الأول : حتليل ومعطيات، 
 .1997 ل�سور�ض،  موؤ�س�سة 

�ض، 65.

106 - املجل�ض القومي  للطفولة 
والطفل  املراأة  بيانات  والأمومة. 

يف م�رش. 1996



املرتبطة  تلك  النقابات  يف  القيادية  املنا�سب  اإلى  املراأة  و�سول  دون  حتول  التي  املعوقات  بني  ومن 
بظروف الن�ساء املهنيات والعامالت والتي ل تختلف يف غالب الأحيان عن باقي الن�ساء من حيث 
يحد  ما  والعمل،  املنزل  م�ساعفة يف  باأدوار  الن�ساء  هوؤلء  تقوم  والأ�رشية، حيث  الإجنابية  اأدوارهن 
من قدرتهن لتخ�سي�ض وقت للعمل النقابي الذي يتطلب درجة معينة من التفرغ، خ�سو�سا يف ظل 

ال�سعوبات التي تقف يف وجه الن�ساء اجتماعيا وداخل هذه النقابات نف�سها. 

ويف حالت قليلة جدا، ا�ستطاعت امراأة الو�سول اإلى �سدة رئا�سة النقابات، مبا يف ذلك يف م�رش حيث 
و�سلت املراأة اإلى من�سب اأمني عام نقابة ال�سحفيني. وو�سلت حماميتان اإلى ع�سوية جمل�ض نقابة املحامني 
وارتقت اإحداهما اإلى ع�سوية املكتب الدائم لحتاد املحامني العرب. اإ�سافة اإلى ذلك ا�ستطاعت الن�ساء 
املر�سدين  نقابة  الجتماعيني،  الأخ�سائيني  )نقابة  نقابات  ثالث  يف  »نقيب«  من�سب  اإلى  الو�سول 
ل  بع�سها  اإن  بل  مهم�سات،  النقابات  باقي  الن�ساء يف  تبقى  ذلك  ومع  املمر�سني(،  ونقابة  ال�سياحيني 
يوجد فيه متثيل ن�سائي ل�سيما النقابات الهامة واحليوية )107(. ويف لبنان، ت�ستقطب املهن احلرة الأجيال 
ال�سابة ونالحظ اأن عدد املنت�سبات اإليها يف ازدياد. وجتدر الإ�سارة اإلى اأن نقيب ال�سيادلة كانت امراأة يف 

ثالث دورات، كما اأن نقابة اأطباء الأ�سنان يف طرابل�ض، انتخبت امراأة رئي�سة لها عام 2000.

اأما يف النقابات العمالية، فتبقى ع�سوية الن�ساء فيها حمدودة، حيث اأن العديد من العامالت يعملن 
يف القطاع غري الر�سمي ول�سن موؤهالت لالن�سمام. وحتى لو اأتيح املجال لن�سمامهن، فلن يكون 
لذلك تاأثري كبري. فهوؤلء الن�سوة يواجهن الفقر والتمييز يف كافة نواحي حياتهن ويعملن ب�سكل 
قدرتهن  من  يحّد  الذي  ال�سيء  الأ�رشة،  اإعالة  والقت�سادية يف  الإجنابية  باأدوارهن  للقيام  متوا�سل 
الفعلية على ممار�سة العمل النقابي. ويتعزز ذلك يف ظل عدم اهتمام هذه النقابات باأفقر الفقراء من 
الن�ساء وعدم قدرتها على حتقيق اإجنازات ذات مغزى يف حياتهن. ففي ال�سفة الغربية وقطاع غزة 
مثال، ت�سل ن�سبة الن�ساء يف ع�سوية النقابات العمالية اإلى اأقل من 8 % )108(، ويف البحرين، بلغ عدد 

الن�ساء يف جمال�ض اإدارة النقابات العمالية 38 امراأة مقابل 160 رجال )109(.  

كما بلغت م�ساركة املراأة يف النقابات العمالية يف الأردن 22 % مقابل 78 % للرجال، ويف جمال�ض 
% للرجال، اأما يف النقابات املهنية ف�سجل 35.7 % مقـــــابل  النقابات فقد بلغت 3 % مقابل 97 
64.3 % للذكور)110(. ويف اجلزائر، ت�سكل الن�ساء ما ن�سبته 15 % من جمموع املنخرطني يف النقابات 
النقابية  الهياكل  �سلب  م�سوؤوليات  ي�سغلن  من  جملة  من  فقط   % و5  منخرط(،   1.675.800(
)الحتادات املحلية واحتادات املحافظات والفروع النقابية اأو نقابة املوؤ�س�سات(، وبلغ عدد الن�ساء 
�سمن تركيبة اللجنة التنفيذية الوطنية يف املوؤمتر احلادي ع�رش املنعقد عام 2008، 15 امراأة من جمموع 
%، ويف املكتب  264 ع�سوا)111(. ويف املغرب، بلغ عدد الن�ساء 320 األف ع�سو اأي ما ن�سبته 12 

الوطني لالإحتاد املغربي لل�سغل توجد امراأة واحدة من جملة 7 اأع�ساء )112(. 

اأما يف تون�ض، فتبلغ ن�سبة املنخرطات يف النقابات 35 % من جملة 517 األف منخرط، باملقابل ال توجد ن�ساء 
التنفيذي  13 ع�سوا، ول يف املكتب  التون�سي لل�سغل الذي يعد  التنفيذي لالإحتاد العام  يف م�ستوى املكتب 
املو�سع الذي يعد 37 ع�سوا. كما مثلت الن�ساء ما ن�سبته 1.8 % من جمموع النقابات الوطنية عام 2007 )113(. 
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مذكور �سابقا.

املركـــــزى  اجلهـــــاز   -  108
لالإح�ســـاء الفل�سطيــــني، املراأة 
والرجل يف فل�سطني – اجتاهات 

واإح�ســــــاءات- 1998.
املركــــزي  اجلهـــــاز  اهلل:  رام 
لالإح�ســاء الفل�سطيني، 1998.

109 - المــــراأة البحرينيـــة :
فــــــــي  م�ساركتهــــــا 
ودورها  ال�سيا�سي  العمــــل 
الديمقــــراطي،  التحول  في 

  ،28/3/2004
http://www.awapp.
org/wmview.php?  
ArtID=517&page=2

اللة  عـــــودة  خلـــــود   -  110
: وحدة  بالأرقام  المراأة  المرا�سدة، 
عمل المراأة، وزارة العمل، 2009. 

م�ساركة  حول  مطوية   -  111
من  كل  في  النقابات  في  الن�ساء 
وتون�ض،  والمغرب  الجزائر 

مركز كوثر وان�سترو. 

112 -  نف�ض الم�سدر. 

113 -  نف�ض الم�سدر.
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ل  ذلك  اأن  اإل  والعمالية،  املهنية  النقابات  يف  القرار  �سنع  ملواقع  الن�ساء  من  عدد  و�سول  ورغم 
الجتماعي يف عملهّن،  النوع  مقاربة  اإدماج  اأجل  كافية من  بذلن جهودا  الن�ساء  اأن هوؤلء  يعني 
اأو ا�ستطعن حت�سيل حقوق اأف�سل للن�ساء اأو زيادة عدد الن�ساء يف مراكز �سنع القرار. فمازال تاأثري 
التنظيمات العمالية غري ملمو�ض. ويف حالة �سيطرة احلكومة على  املراأة العاملة يف �سنع قرارات 
التنظيمات العمالية، كما هو احلال يف بع�ض الدول العربية، ي�سبح تعيني الن�ساء من قبل احلكومة 
حفاظَا على ال�سكل مع �سمان خ�سوعهن لالأجندة احلكومية. ومن املوؤكد اأن ذلك مرتبط اأي�سا 

بقدرة النقابات نف�سها على التحرك يف املجتمع ومدى جديتها يف خدمة الفئات التي متثلها.

3.4. املنظمات الأهلية 

والتي ل عالقة  اخلريي  الطابع  ذات  بالأن�سطة  تاريخيا  العام  الف�ساء  الن�ساء يف  م�ساركة  ارتبطت 
لها باملمار�سة ال�سيا�سية. وارتبط ذلك اأي�سا بخلفية الن�ساء العامالت يف هذه اجلمعيات يف املنطقة 
العربية عموما، واللواتي ينحدرن ب�سكل رئي�ض من طبقات اأر�ستقراطية. كما اأن عمل الن�ساء يف 
العمل اخلريي اعترب امتدادا لدورهن الإجنابي وبقي مقت�رشا على تقدمي اخلدمات للن�ساء والأطفال 
كاملجال  جديدة  عمل  جمالت  اخرتاق  مت  الأهلية،  اجلمعيات  دور  وتطور  تغري  ومع  وامل�سنني. 

التنموي وال�سيا�سي، مما اأدى اإلى ولوج الن�ساء بدورهن اإلى جمالت عمل جمعياتي جديدة.  

اإطار عدد 14: دور املنظمات االأهلية والن�سوية يف حماربة الفقر

تلعب املنظمات الأهلية والن�سائية دورا يف حماربة الفقر يف املناطق املهم�سة وخ�سو�سا يف 
% يف الريف   25 اإلى  الريفية. حيث ت�سل ن�سبة ال�سكان حتت خط الفقر يف م�رش   املناطق 
% عمومًا. وتتعاون احلكومة مع قطاع كبري من اجلمعيات الأهلية يف تنفيذ م�رشوع  و23 
الأ�رش املنتجة، وهو م�رشوع اجتماعي له �سبغة اقت�سادية ويهدف اإلى ا�ستثمار جهود الأ�رشة 
بتحويل املنزل اإلى وحدة اإنتاج تعني اأفرادها على زيادة الدخل وا�ستيعاب العمالة املعطلة، 
العامة  اجلمعية  ا�سم  البالد حتت  اأنحاء  املنت�رشة يف  اجلمعيات  اآلف  من خالل  تنفيذه  ويتم 
م�رشوعاتهم  لإقامة  املواطنني  باإقرا�ض  املنظمة  هذه  وتقوم  املنتجة.  والأ�رش  املهني  للتدريب 
وتوفر لهم املعدات واخلدمات وراأ�ض املال، ثم تقوم بت�سويق منتجاتهم حمليًا وعامليًا. هذا، 
وقد تطور امل�رشوع ب�سكل كبري وح�سل على معونات �سخمة من داخل م�رش وخارجها، 
وبعد اأن كان عدد الأ�رش امل�ستفيدة حوايل 7001 اأ�رشة فقط، و�سل عام 1990 اإلى اأكرث من ربع 

مليون اأ�رشة ، ثم اإلى حوايل مليون اأ�رشة �سنة 1993 )114(. 
اأماني قنديل، المجتمع   - 114
العالم العربي-  في  المدني 
الأهلية  للجمعيات  درا�سة 
العربية،  الم�ستقبل  دار  العربية، 

القاهرة، 1994.



يف  املراأة  م�ساركة  انخفا�ض  اإلى  الأهلية،  املنظمات  يف  املراأة  م�ساركة  تناولت  درا�سة)115(  وت�سري 
املنظمات الأهلية، خا�سة على م�ستوى �سنع القرار. وبينت الدرا�سة ارتفاع ن�سبة الذكور مقارنة 
بن�سبة الإناث، يف كل اأنواع وم�ستويات الع�سوية، ب�سكل عام، وعلى م�ستوى مراكز اتخاذ القرار 
ب�سكل خا�ض. ومن ناحية اأخرى، ن�سّجل ارتفاع ن�سبة م�ساركة الإناث على امل�ستوى التنفيذي 
)املدفوع الأجر( عن ن�سبة الذكور، يف عدد من الدول، مثل م�رش 59.3 % واملغرب 68.5 % واخلليج 
%.  اأما  %. وترتفع ن�سبة الإناث عن ن�سبة الذكور، اأي�سا، ك�سكرتري للمنظمة يف لبنان 58.1   60.4
بالن�سبة اإلى رئا�سة جمل�ض الإدارة، ترتاوح ن�سبة الن�ساء بني احلد الأدنى، وهو3 % يف تون�ض، واحلد 
الأعلى وهو 39.4 % يف اخلليج العربي جمتمعا )لرتفاع ن�سبة املنظمات الن�سائية يف عينة الدرا�سة(. 

وتكاد تنعدم يف اليمن با�ستثناء املنظمات ذات الطابع الن�سوي. 

اإطار عدد 15: املراأة والعمل االجتماعي يف ال�سعودية

277، منها  يف تقرير لوكالة ال�سوؤون الجتماعية يف وزارة العمل )2003(، كان عدد اجلمعيات 
امراأة   1897 منهم   6430 باجلمعيات  العاملني  ن�سائية و38 جمعية خريية. وكان عدد  23 جمعية 
)بن�سبة 30 % تقريبا(، وعدد الأع�ساء 31262 منهم 2929 من الن�ساء )بن�سبة اأقل من 1 %(. وتعمل 
اجلمعيات الن�سائية يف املجالت التقليدية كم�ساعدة الأ�رش املحتاجة، ورعاية الطفولة واملعاقني 
اإجراءات  اأن  كما  الن�سائي،  العن�رش  على  اململكة  الن�سائية يف  اجلمعيات  وتقت�رش  والتوعية. 
اأن�سطة اجلمعيات.  الإ�رشاف مبتابعة كافة  تقوم ممثالت ملكاتب  ال�سبط عليها حمكمة حيث 
ومن ناحية اأخرى، مينع توا�سل اجلمعيات بالوكالت التنموية املحلية اأو اخلارجية ب�سكل 
تقدمها  التي  ال�سنوية  والإعانات  الداخلية  التربعات  على  اجلمعيات  متويل  واقت�رش  مبا�رش، 

وزارة ال�سوؤون الجتماعية )116(. 

ويت�سح من قاعدة بيانات ال�سبكة العربية للمنظمات الأهلية لعام 2004 اأن هناك فجوة بني ن�سبة 
الع�سوية ون�سبة التمثيل يف جمال�ض اإدارات هذه اجلمعيات املختلطة، حيث ت�سل ن�سبة الع�سوية يف 
ال�سودان اإلى نحو 95 % ولكنهن ي�سكلن اأقل من 37 % من جمال�ض الإدارات. ويف م�رش ت�سل ن�سبة 
%. ويف املقابل،  %، بينما ت�سل ن�سبة الن�ساء يف جمال�ض الإدارات اإلى اأقل من 12  الع�سوية اإلى 44 
فاإن ن�سبة ع�سوية الن�ساء يف جمال�ض الإدارة تزيد عن ن�سبة ع�سويتهن من اإجمايل الع�سوية يف كل من 

تون�ض والأردن )117(.

املـــراأة العربيــــة  وامل�شاركـة فــــــــــي �شنع واتخـــــاذ القـــــــــرار 62

115 -  الباز، 1997

وح�سة  الناه�ض  منيرة   -  116
القرار  ون�سع  المراأة  ال�سيخ،  األ 
– حالة ال�سعودية )غير من�سور(، 

كوثر، 2006

ال�سبكة  بيانات  قاعدة   -  117
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جدول عدد 3 : م�شاركة املراأة يف املنظمات الأهلية )املختلطة( )118( 

ن�سبة الن�ساء يف اإجمايل 
الع�سوية

ن�سبة الن�ساء الدائمات العامالت 
باأجر

ن�سبة الن�ساء يف جمال�س
البلد االإدارات

44.0 23.0 11.6 م�رض
37.8 44.0 32.0 املغرب
30.2 80.7 44.6 تون�س
94.6 31.9 36.3 ال�سودان
35.2 51.1 39.7 لبنان
36.9 83.2 41.7 االأردن
31.4 50.2 25.6 �سوريا
21.6 7.6 67.3 الكويت
30.6 43.3 20.4 اليمن
55.9 55.4 32.1 فل�سطني
44.7 19.0 41.1 البحرين
14.9 - - قطر

هذا وتتوقف طبيعة امل�ساركة وحجمها على طبيعة ن�ساط بع�ض املنظمات، وعلى عدد الن�ساء يف 
اجلمعية العمومية. وباختبار العالقة بني ن�سبة ع�سوية املراأة يف جمل�ض االإدارة، ونوع الن�ساط الذي 
تقوم به املنظمة مع اختيار املنظمات التي يعترب ن�ساطها الرئي�سي من الأن�سطة الأقرب للمراأة، مثل 
الن�ساط الن�سائي وق�سايا املراأة، فقد جاءت النتائج للموؤ�س�سات )الن�سائية الطابع( كالتايل:  ارتفعت 
ن�سبة م�ساركة الن�ساء عن الرجال يف جمل�ض الإدارة يف ال�سودان 60.8 % ويف لبنان 56.4 %، وارتفعت 
ن�سبة م�ساركة الن�ســـاء يف جمل�ض الإدارة، فبلغت  يف تونـ�ض 42 % وفـي املغـرب 39.3 % اإل اأنه رغم 
ذلك تبقى اأقل من ن�سب الرجال.  ويف م�رش، ظلت الن�سبة 12 % مما يعني �سيطرة الذكور على اإدارة 
وت�سيري الأن�سطة الأهلية الن�سائية. وينطبـــق ال�ســــيء نف�سه على البحرين حيث يت�سح اأن ع�سوية 
املراأة يف   اجلمعيات الن�سائية هو دون ع�سوية الرجال بكثري ول ي�سل عدد الن�ساء يف   نحو اأربع ع�رشة 
جمعية �سيا�سية اإلى الألف مقابل نحو �ستة اآلف رجـــل،   كما اأن و�سعها فـــي   جمــــال اإدارات هذه 
اجلمعيـــات حمــدود، حيــث ل توجـــد امـــراأة واحـــدة يف   ن�ســف هذه اجلمعيات على الأقل 

ح�سب بيانات 2003، و يف  31  جمعية   توجد  01  ن�ساء يف   جمال�ض الإدارة مقابل  531  رجاًل )119( . 

4.4. املنظمات والحتادات الن�شائية بني الفاعلية والأزمة

ال�ستعمار  �سد  الوطنية  احلركة  يف  م�رّشفا  دورا  العربية  الن�سائية  والحتادات  املنظمات  لعبت 
وخ�سو�سا يف بدايات القرن الع�رشين، كما لعبت هذه املنظمات دورا خرييا يف تاأمني اأ�سا�سيات 
احلياة لالأ�رش الفقيــرة والالجئني. وكـــان للحركات الن�سوية ورائـداتها يف الأقطـار املختلفــة دور 
مهم يف تعزيز مبادئ النه�ســة العربيــة، وحتديـث املنظومـة الفكريـة والثقـافية املتخلفـة التي وقفت 

يف وجه حتقيق التحرر ال�سيا�سي والجتماعي. 

الرابع  ال�سنوي  التقرير   -  118
العربية،  الأهلية  للمنظمات 
�ض  المراأة،  تمكين   ،2004
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كما لعبت هذه املنظمات خالل العقود الأخرية دورا مهما، كجزء من املجتمع املدين، يف تعزيز 
النوع  مقاربة  اإدماج  من  متفاوتة،  وبدرجات  ومتكنت  والدميقراطية،  الإن�سان  حقوق  مبادئ 
الجتماعي يف �سيا�سات وبرامج دولها واملوؤ�س�سات املختلفة. وقد كان للن�ساء دور يف لفت نظر 
املجتمع اإلى ق�سايا اجتماعية وحقوقية مل يكن من املمكن التحدث عنها �سابقا، وكذلك يف حفظ 

ال�سلم الجتماعي ومكافحة العنف.

ومع اأهمية هذه املنظمات والحتادات الن�سائية، فاإن اجلدل ما زال حمتدما حول دور وروؤى هذه 
املنظمات بعد حتقيق ال�ستقالل، حيث يرى الجتاه الأول، اأن احلركة الن�سائية العربية كانت تت�سم 
ارتباطها  نتيجة  التي جاءت  الوطنية،  بالق�سايا  التزامها  بالفاعلية واحل�سور اجلماهريي يف مرحلة 
العربية دخلت يف  الن�سائية  املنظمات  واأن  ال�ستعمار،  ن�سالها �سد  الوطنية يف  التحرر  بحركات 
اأزمة منذ اإجناز ال�ستقالل تعمقت يف العقدين الأخريين بالرتافق مع املتغريات التي �سهدها العامل، 
وخ�سو�سًا مرحلة التفرد الأمريكي الغربي وبتاأثري من الأيديولوجية الليربالية. وميكن حتديد مالمح 
هذه الأزمة على ال�سعيد املوؤ�س�ساتي وعلى م�ستوى �سياغة الربامج، وذلك �سمن النطباع ال�سائد 
حول مدى مالءمة عمل هذه املنظمات مع احلاجات احلقيقية للن�ساء عموما، ومدى ات�ساقها مع 
اأولويات الأجندات الغربية للمنظمات املمولة، مما دعا اإلى العتقاد باأن بع�ض هذه املنظمات قد 
حتولت اإلى و�سطاء حمليني للممولني الدوليني. اأما الجتاه الآخر، فريى اأن تالزمّية العالقة بني الوطني 
املتمثلة يف ال�ستعمار والن�سال �سده، واأن مرحلة ال�ستقالل هي  الظروف  والن�سوّي هي وليدة 
مرحلة ن�سال احلركة الن�سائية عمومًا لتح�سيل حقوق املراأة، وكون بع�ض املنظمات الن�سائية تتقاطع 
يف توجهاتها النظرية، مع الفكر الن�سوي الغربي، فاإن ذلك يعك�ض تقاطعًا مو�سوعيًا ول ي�سري اإلى 
تبعية، حيث كان لنفتاح املنظمات الن�سائية العربية على نظرياتها من املنظمات الن�سائية يف العامل، 
وخ�سو�سًا يف الغرب، وم�ساركة هذه املنظمات يف املوؤمترات الدولية حول ق�سايا املراأة، اأثر مهّم 
يف زيادة وعي هذه املنظمات، بطبيعة اهتمامات احلركات الن�سائية العاملية، الأمر الذي اأنتج وعيًا 
عقالنيًا تقدميًا لق�سايا املراأة)120(. ويف هذا ال�سدد، ل بد من التاأكيد على اأن هناك تنوعا كبريا بني 
املنظمات الن�سائية، التي ل ميكن و�سعها يف نف�ض اخلانة من حيث منطلقاتها الفكرية، اأو اأهدافها 
اأو براجمها اأو اآليات عملها. وب�سكل عام، ل تختلف عالقة هذه املنظمات الن�سائية مع الأطراف 
اخلارجية عن باقي منظمات املجتمع املدين �سواء كانت عمالية اأو مهنية اأو �سبابية اأو حتى �سيا�سية. 
فم�ساألة التبعية بالن�سبة اإلى العامل العربي هي م�ساألة عامة تخ�سع لعوامل العالقة بني الأنظمة العربية 
مع الغرب والوليات املتحدة وما ميثلها من موؤ�س�سات تنموية دولية، وكذلك الأو�ساع التنموية 

املتخلفة يف هذه الأقطار.

اإن الأزمة التي متر بها احلركات الن�سائية العربية هي جزء من اأزمة التنمية والدميقراطية واحلريات يف 
املجتمعات العربية، ف�سعي الدولة اإلى اخرتاق منظمات املجتمع املدين اأو اإحلاقها مبوؤ�س�سات الدولة 
الأنظمة  ففي  اآدائها.  تطور  وتقييد  املنظمات  ا�ستقاللية هذه  اإ�سعاف  اإلى  اأدى  احلاكم،  واحلزب 
العربية املت�سمة عموما بال�سلطوية جند اأنه يتم اإق�ساء عديد الفئات، مبا فيها املراأة، عن امل�ساركة. ويف 
نف�ض الوقت فاإن دور املنظمات الن�سائية يرتبط بقدرة املنظمات واحلركات املجتمعية عامة على 
التحرك والتنظيم من اأجل التغيري، وعلى دور املجتمع املدين ومدى تطور اأدائه يف كافة املجالت. 
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تقييم  فا�سة،  اأبو  و�سيم   -  120
الن�سائية  المنظمات  برامج 
بين  الغربية  ال�سفة  الفل�سطينية في 
ر�سالة  و2000،   1995 عامي 
جامعة  من�سورة،  غير  ماج�ستير 
فل�سطين،  الوطنية،  النجاح 
المراأة  الباز،  و�سهيدة   .2004
بحثية  روؤية   : القرار  و�سناعة 
2002، مرجع  المراأة،  لتمكين 
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بق�سايا  واملحلى  الدويل  بالهتمام  الأخرية  احلقبة  يف  العربية  الن�سائية  الأهلية  املنظمات  وا�ستاأثرت 
اأن  متثل يف  والذي  الثمانينيات،  �سائداً يف  الذي كان  الو�سع  تغيري  ما يف  اإلى حد  الذي جنح  املراأة، 
معظم تدخالت املنظمات الأهلية، كانت غري واعية بق�سايا النوع، ومل تكن ت�سمح للمراأة امل�ستهدفة 
بامل�ساركة يف �سنع القرار. وانعك�ض ذلك يف جتاهل الربامج وامل�ساريع املقدمة مل�ساعدة املراأة. وقد تغري 
هذا الو�سع يف املرحلة الراهنة حيث بداأ الرتكيز على العنا�رش الأكرث ا�ستجابة لحتياجات الن�ساء)121(. 

ويف ال�سياق ذاته، اعتادت املنطقة العربية على ن�سوء املنظمات الن�سائية املغلقة الع�سوية على الن�ساء 
فقط، ملا يلقى ذلك من القبول �سمن الأعراف والتقاليد الجتماعية. وتختلف هذه املنظمات يف 
حجمها وفعاليتها ومدى توا�سلها مع القاعدة ال�سعبية الن�سائية. وقد اتخذت هذه املنظمات اأناطا 
معينة يف عملها وبراجمها والتي تركز على الأدوار الجتماعية وتقدمي امل�ساعدات. وتاأثراً باملتغريات 
الإقليمية، فقد بداأت بع�ض هذه املنظمات يف ا�ستيعاب اأدوار تنموية �سمن ا�سرتاتيجياتها وتنوعت 

اأن�سطتها وبراجمها بني املحور الدفاعي احلقوقي واملحاور القت�سادية.  

واإن  الن�سائية،  املنظمات  داخل  الدميقراطية  ممار�سة  مدى  حول  ت�ساوؤلت  لآخر  حني  من  وتربز 
اآخر  يثري ت�ساوؤل  الت�ساوؤل  اأن هذا  اإل  اإلى تعميمات حول هذا املو�سوع،  الو�سول  كان ل ميكن 
حول مدى جتان�ض هذه املنظمات مع مثيالتها يف املجتمعات العربية، حيث تتميز املوؤ�س�سات عامة 
بدرجة عالية من ال�سلطوية والتفرد. ومن املالحظ اأنه يف تقييم مدى امل�ساركة يف �سنع القرار داخل 
هذه املنظمات، مييل الكثريون اإلى و�سع معايري تعجيزية تظهر املنظمات الن�سوية على اأنها اأ�سواأ من 
غريها يف هذا املجال. ويعود هذا النمط من التفكري اإلى طبيعة التوقعات من هذه املنظمات كعامل 
تغيري، تدعو للم�ساواة وامل�ساركة، وبالتايل فاإن التوقعات العالية جتلب معها خيبات اأمل اأكرب يف 

حال عدم اللتزام باملمار�سة الدميقراطية املتوقعة. 

قلة  مثل  فعالياتها  وا�ستدامة  ا�ستمرارية  تهدد  تواجه حتديات  املنظمات  الكثري من هذه  زالت  وما 
املوارد املالية مما ي�ستلزم بناء اإ�سرتاتيجية م�ستمرة لتوفري الدعم والتمويل الذاتي لهذه املنظمات. كما 
اأن هذه املنظمات بداأت تواجهها �سغوطات التمويل االأجنبي امل�رشوط اأو غري املقبول من طرف 

احلكومات كنوع من املحا�رشة واملراقبة لأن�سطة هذه اجلمعيات.

ويبقى �سعف الوعي باأهمية التمكني ومفهومه احلقيقي لدى هذه املنظمات واأجهزتها التنفيذية 
والقدرة على التوجه اإلى جميع ال�رشائح الن�سائية والقواعد ال�سعبية عائقا اأ�سا�سيا. كما تواجه هذه 
فاعلة  اإلى موؤ�س�سات  ب�سكل يحولها  لقدراتها  بنائها  اإمكانية  تتمثل يف  اأخرى  املنظمات حتديات 
ذات قيادات موؤهلة ومدربة وتت�سم باملهنية. وما زال م�ستوى التفاعل والتوا�سل وتبادل التجارب 
مع الأطراف املختلفة ذات اخلربات والإمكانات املمكن ال�ستفادة منها �سعيفا رغم وجود العديد 
ال�سبكات  هذه  اأن  اإل  املجال،  هذا  يف  الأطراف  خمتلف  بني  بالتن�سيق  تقوم  التي  ال�سبكات  من 
بحاجة اإلى التقييم اجلدي واملو�سوعي. وت�ستمر هذه املنظمات يف العمل مع باقي املنظمات املدنية 
على مواجهة القوانني املقيدة لن�ساط اجلمعيات، فالت�رشيعات العربية تقيد بدرجات متفاوتة حرّية 

تكوين اجلمعيات وتخ�سعها عندما تن�ساأ لأ�سكال خمتلفة من الإ�رشاف والرقابة )122(.

تقرير  المتحدة.  الأمم   -  121
الأمم  برنامج  الب�سرية.  التنمية 
نيويورك،  الإنمائي،  المتحدة 

 .1993

المتحدة  الأمم  برنامج   -  122
العربي  ال�سندوق  الإنمائي، 
لالإنماء القت�سادي والجتماعي، 
لدعم  العربي  الخليج  برنامج 
المتحدة  الأمم  منظمات 
الإن�سانية  التنمية  تقرير  الإنمائية، 

العربية، 2004.
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الق�شــــــم الثـــــــــاين : �شنـــع القرار 
يف املجالني اخلا�ص والعـام
التحليل النوعي للمقابالت ودرا�شات احلالة

مقدمـــــــــــــــــــــــة

بعد ا�ستعرا�ض املعطيات التاريخية وال�سياق العام مل�ساركة الن�ساء يف �سنع القرار يف البلدان العربية، 
وبعد عر�ض اأهم املوؤ�رشات الكمية والتغيريات الطارئة عليها، وبهدف ا�ستكمال ال�سورة والتعمق 
بيئاتهن  املعا�سة �سمن  الن�ساء  الق�سم تقدمي حتليل كيفي لتجارب  يتم يف هذا  يف حتليل املو�سوع، 
  82 اإجراء مقابالت ودرا�سات حالة و�سري ذاتية مع  الرجال. ولذلك مت  املحددة مقارنة بتجارب 

امراأة و 20 رجال من 6 بلدان عربية هي تون�ض وال�ّسعوديّة وال�ّسودان ولبنان وم�رش واملغرب. 

الف�ساء  اإلى جمموعة من املوا�سيع ذات الأهمية والتي تربط بني دور  التطرق  ومت يف هذا البحث 
اخلا�ض والف�ساء العام يف التاأثري على قدرة الن�ساء على امل�ساهمة يف �سنع القرار يف كافة املجالت 
بعني  الأخذ  الق�سم، مع  تركيز هذا  احليزين هو حمل  الرتابط بني هذين  اإن  امل�ستويات.  وعلى كل 
العتبار طبيعة عالقات واأدوار النوع الجتماعي ومدى تاأثريها على قدرة الن�ساء يف جمال م�سك 
زمام ال�سلطة، وبالتايل الدخول اإلى عامل �سنع القرار. كما �سيتم التطرق اإلى اخللفيات الجتماعية 
والثقافية للن�ساء واأ�رشهن وجمتمعاتهن املحلية، وتاأثري ذلك على فر�سهن يف امل�ساركة يف �سنع القرار.

ويحتوي هذا اجلزء من التقرير على ف�سلني: يهتّم الف�سل الأّول، الذي يرتكز على مقاربتي الظاهراتية 
والأنرتوبولوجيا   Alfred Schütz �سوتز  لأرفراد  الجتماعية(  الفينومينولوجيا  )اأو  الجتماعية 
التاأويلية لكليفورد غريتز Clifford Geertz، بتقدمي اأهم النتائج التي خل�ست لها املقابالت املعمقة 
املبحوثات  ونظرة  القرار  �سنع  مفهوم  ر�سد  على  يرّكز  كما  الذاتية.  وال�سري  احلالة  ودرا�سات 
اأي�سا  واملبحوثني لهذه امل�ساألة، وتقييمهم لأدوار الن�ساء والرجال يف جمالت �سنع القرار. ويهتّم 
بتحليل ال�سياقات التي تتم فيها عمليات �سنع القرار ودور العوامل املعيقة والعوامل املي�رشة مل�ساركة 

الن�ساء يف عملية وم�ستويات �سنع القرار من وجهة نظر املبحوثني اأنف�سهم.

اأما الف�سل الثاين، فيتناول بالدر�ض عملية �سنع القرار باعتبارها »جتربة اجتماعية« ناجتة عن مظاهر 
خمتلفة ملنطق الفعل الجتماعي، وذلك بال�ستناد اإلى نظرية فران�سوا ديبي François Dubet حول 
علم اجتماع التجربة. وجتدر الإ�سارة اإلى اأّن الهدف من حتليل »جتربة �سنع القرار« يتمّثل يف تقدمي 
اأمناط نوعية نوعي لهذه التجربة ا�ستنادا اإلى الدرا�سات امليدانية التي اأجنزت يف خمتلف البلدان التي 

�سملها البحث.
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1. تقدمي البحث املتعلّق باملراأة و�شنع القرار يف العامل العربي :
واملغرب،  وم�رش  ولبنان  وال�ّسودان  وال�ّسعودّية  تون�ض   : عربّية  بلدان  ب�سّتة  الّدرا�سة  هذه  اهتّمت 
اأ�سدره مركز »كوثر« حول  الذي  الإقليمي  للّتقرير  الّرئي�سّية  املكّونات  اأحد  الّدرا�سة  ومتّثل هذه 
املراأة وامل�ساركة يف �سنع القرار. ويف اإطار هذه الّدرا�سة مّت ا�ستجواب 102 اأ�سخا�ض )82 امراأة و20 

رجال( يتوّزعون كما يلي :

تـــــــــــــــــــــــــونــــــ�ص• 
مّت  اجلملة،  ويف  احلياة.  وق�س�ض  املوّجهة  ن�سف  املقابلة  تقنيتي  اإلى  الكيفي  البحث  ا�ستند 
�سخ�سا )15 امراأة ورجلني( ينتمون اإلى فئات مهنّية خمتلفة : اإطارات عليا،  ا�ستجواب 17 
اإطاراتفي بنوك، برملانيون، اأطباء، مدر�سون وباحثون، ممثلون عن جمعيات غري حكومية...

ال�ّشعــــــــــــوديّة • 
ي�ستند البحث امليداين اإلى ا�ستجواب معّمق لـ 13 �سخ�سا )10 ن�ساء و3 رجال( ميّثلون فئات 
الخ...  موؤ�ّس�سات  اأ�سحاب  اأع�ساء جمعّيات، مدّر�سون، موّظفون،  اأطّباء،   : مهنّية خمتلفة 

هذا بالإ�سافة اإلى اإجراء »درا�سة حالة« على 3 ن�ساء مّت اختيارهّن من العّينة املعتمدة.

ال�ّشــــــــــــــــودان• 
مّت العتماد على تقنية املجموعات البوؤريّة التي �سملت 10 ن�ساء اأّميات اأو م�ستواهّن الدرا�سي 
منخف�ض ومنتميات اإلى اأحياء �سعبية. مّت اإجراء 15 ا�ستجوابا: 13 امراأة )واأزواجهّن( ورجلني. 
وينتمي هوؤلء امل�ستجوبون اإلى فئات مهنّية خمتلفة : ن�ساء اأعمال، موّظفون ، ن�ساء نا�سطات 

يف املجال اجلمعّياتي الخ... وينتمون اأي�سا اإلى مذاهب عرقّية خمتلفة.

لبــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــان• 
14 �سخ�سا )10 ن�ساء و4 رجال( ميّثلون خمتلف املناطق  اإلى عّينة تتكّون من  ي�ستند البحث 

وخمتلف املذاهب العرقّية اإلى جانب انتمائهم اإلى فئات مهنّية خمتلفة.

مـ�شــــــــــــــــــــــــــــــــر• 
�سمل العمل امليداين عّينة  تتكّون من 20 �سخ�سا )17 امراأة و3 رجال( ميّثلون فئات مهنّية   

خمتلفة: جامعيون، حمامون، اأع�ساء جمعّيات، رّبات بيت، عّمال اإلخ...

املغـــــــــــــــــــــــــرب• 
مّت ا�ستجواب 23 �سخ�سا )17 امراأة و6 رجال( ينتمون اإلى منطقتني خمتلفتني: االّرباط )16 
�سخ�سا( وتطوان )7 اأ�سخا�ض(، وتتنّوع فئاتهم املهنّية : نّواب يف الربملان، اأع�ساء جمعّيات، 
رّبات بيت، موّظفون، اأ�سحاب موؤ�ّس�سات، عّمال، مهند�سون اإلخ... اإلى جانب ذلك، مّت 

اإجناز درا�سة حالة، حول زوجني مّت انتقاوؤهما من عّينة البحث.



املجموع عدد الّرجال عدد النّ�ساء البلد
17 2 15 تون�س
13 3 10 ال�سعوديّة
15 2 13 ال�ّسودان
14 4 10 لبنان
20 3 17 م�رض
23 6 17 املغرب

102 20 82 املجموع

م�ساألة  لأّن  وذلك  الّرجايل،  العن�رش  بح�سور  مقارنة  للّن�ساء  مكّثف  بح�سور  البحث  عّيّنة  تتمّيز 
البحث الأ�سا�سّية تتمّثل يف دواعي قّلة عدد الّن�ساء يف مراكز اّتخاذ القرار.

وء على ثالث نقاط اأ�سا�سّية متعّلقة باملراأة واّتخاذ  ومّكنت املعطيات امليدانّية املجّمعة من ت�سليط ال�سّ
ت�ساعد  التي  العوامل  القرار،  باّتخاذ  احلاّفة  الّظروف  القرار،  امل�ستجوبني لّتخاذ  تعريف  القرار: 

املراأة على اّتخاذ القرار والعوامل املعرقلة لها.

2. تقدمي الأقطار قيد البحث )123(  

تـــــــــــــــــــــــــونــــــ�ص• 
الدولة  وهي  والرجل.  املراأة  بني  امل�ساواة  ق�سايا  جتاه  الوا�سح  ال�سيا�سي  باللتزام  تون�ض  تتميز 
العربية الوحيدة التي تطّبق منهجا قائما على احلقوق يف تعاملها مع القوانني وخ�سو�سا يف جمال 
قانون الأ�رشة الأحوال ال�سخ�سية. كما تلتزم تون�ض بنهج ال�سوق والتنمية الجتماعية يف نف�ض 
الوقت. ويبلغ عدد �سكان تون�ض حوايل ع�رشة مليون ن�سمة، وت�سل معدلت اخل�سوبة فيها اإلى 
2 %، وهو معدل منخف�ض مقارنة ببقية الأقطار العربية. وتزيد معّدلت البطالة ال�سافر يف تون�ض 
اإلى  0.753 وت�سل الن�سبة العامة لالأمية يف تون�ض  %، كما يبلغ دليل التنمية الب�رشية فيها   7 عن 

22.9 % �سنة 2004، وتبلغ 31 % لالإناث و14.8 % للذكور.

ال�ّشعــــــــــــوديّة • 
تعد ال�سعودية دولة نفطية منتجة للبرتول وتعترب من اأكرث املجتمعات العربية حمافظة، ويت�سّكل 
و�سع الن�ساء فيها بفعل الإرث الثقايف املتجّذر يف املوؤ�س�سات والقانون. ومع ذلك، فقد حدثت 
اخرتاقات ذات اأهمية بالن�سبة اإلى التحّول الدميقراطي وو�سع الن�ساء. هذا، ويبلغ عدد ال�سكان 
اأما معدل   .%  6.15 اإلى  20 مليون ن�سمة، وي�سل معدل اخل�سوبة هناك  اأكرث من  ال�سعودية  يف 
البطالة ال�سافرة فهو 15 %، بينما يبلغ دليل التنمية الب�رشية 0.772 وت�سل ن�سبة الأمية يف ال�سعودية 

اإلى حوايل 24 %، وتبلغ 34 % لالإناث و17 % للذكور. 
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123 -    البيانات حول الأقطار 
على  واعتمدت   2003 لعام 
تقرير التنمية الب�رشية ال�سادر عن 
الإنائي  املتحدة  الأمم  برنامج 
هنا  اعتمد   .2004 للتنمية، 
ذكر  يف  الأبجدي  الت�سل�سل 

البلدان مو�سوع الدرا�سة.
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ال�ّشــــــــــــــــودان• 
الداخلي  ال�رشاع  من  حالة  تواجه  حيث  ال�سيا�سي  املجال  يف  خا�سة  ظروفا  ال�سودان  تعي�ض 
اأنها  اأي�سا بالتوزيع اجلغرايف الوا�سع والتنوع الثني. كما  والتدخل اخلارجي. وتتميز ال�سودان 
من الدول العربية الأقل نوا من الناحية القت�سادية. ويبلغ حجم ال�سكان يف ال�سودان اأكرث من 
%. اأما معدل البطالة ال�سافرة، في�سل اإلى  31 مليون ن�سمة، وي�سل معدل اخل�سوبة فيها اإلى 4.9 
17 %، ويبلغ دليل التنمية الب�رشية 0.512 وت�سل الن�سبة العامة لالأمّية يف ال�سودان اإلى 43 %، وتبلغ 

55 % لالإناث و31 % للذكور.

لبــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــان• 
يعترب لبنان حالة متميزة يف امل�سهد ال�سيا�سي العربي، حيث ميثل جزءا ل يتجزاأ من ال�رشاع مع 
الحتالل الإ�رشائيلي، وهو نف�سه عا�ض حالة حرب داخلية و�رشاعات طائفية، مما جعل الطائفية 
اأ�سا�سا للنظام ال�سيا�سي. ويعي�ض لبنان حالة من النفتاح الثقايف والجتماعي، ترافقها حالة من 
التقليد من حيث البنى الجتماعية وال�سيا�سية. ولبنان بلد �سغري ن�سبيا من حيث عدد ال�سكان 
البطالة  معدل  اأما   .%  2.29 منخف�ض  فيه  اخل�سوبة  ومعدل  ن�سمة،  مليون   3.5 نحو  يبلغ  الذي 
ال�سافرة في�سل اإلى نحو 9 %، ويبلغ دليل التنمية الب�رشية فيها 0.759، وت�سل الن�سبة العامة لالأمية 

اإلى 14 %، وهي من اأقل املعدلت يف البلدان العربية، وتبلغ 20 % لالإناث و8 % للذكور. 

مـ�شــــــــــــــــــــــــــــــــر• 
احلركة  تاريخ  الرائد يف  البلد  وتعد  ال�سكان،  الأكرب من حيث عدد  العربية  الدولة  تعترب م�رش 
معدلت  وت�سل  ن�سمة،  مليون   70 من  اأكرث  م�رش  يف  ال�سكان  حجم  ويبلغ  العربية.  الن�سائية 
دليل  ويبلغ   ،%  12 نحو  اإلى  فت�سل  ال�سافرة،  البطالة  معدلت  اأما   .%  3.4 اإلى  فيها  اخل�سوبة 
%، وتبلغ 57  التنمية الب�رشية فيها 0.659 وتعد ن�سبة الأمية يف م�رش مرتفعة حيث ت�سل نحو 46 

% لالإناث و34 % للذكور.

املغـــــــــــــــــــــــــرب• 
يعترب املغرب الأق�سى دولة ذات نظام حكم ملكي وراثي، وهو ملتزم مبنهج النتخابات الدورية 
لربملانه. وحققت الن�ساء يف املغرب انت�سارات ملحوظة يف ال�سنوات الأخرية وبعد جهد كبري 
الأ�رشة  مبدونة  املتعلقة  تلك  الإجنازات  هذه  اأهم  وكانت  ن�سبيا،  متمكنة  ن�سوية  حركة  قبل  من 
معدل  وي�سل  ن�سمة،  مليون   30 بحوايل  املغرب  �سكان  عدد  ويقدر  الربملانية.  والنتخابات 
اخل�سوبة الإجمايل اإلى 3.4 %. وتزيد معدلت البطالة ال�سافرة يف املغرب عن 18 %، ويبلغ دليل 
التنمية الب�رشية نحو 0.631 وترتفع ن�سبة الأمية يف املغرب لت�سل اإلى 52 %،  وتبلغ 65 % لالإناث 

و39 % للذكور.
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بنظرية  يتعّلق  فيما    -  124
األفراد �سوتز، اأنظر:

125 -  اأنظر :

الق�شــــــم الثـــــــــاين 
الف�شـــــــــــــــــل  الرابع : املواقــــف واملمـــــــار�شـــات 
املتعلقــــة ب�شنـــــع القـــــــــــرار     

مقدمــــــــــــــــــــة  

الفاعلني  ومواقف  اآراء  اإلى  بال�ستناد  القرار  �سنع  م�ساألة  حتليل  هي  الف�سل  هذا  من  الغاية  اإّن 
الجتماعيني اأنف�سهم واإلى التف�سري الذي يقّدمونه لتجربتهم يف هذا املجال. وتندرج هذه املقاربة 
 Alfred �سوتز  لألفراد  الجتماعية  الظاهراتية  نظرية  �سمن  العمل  هذا  اإطار  يف  �سنعتمدها  التي 
Schütz التي توؤّكد على �رشورة درا�سة وفهم الواقع الجتماعي من الداخل انطالقا من الهتمام 
كما  بينهم.)124(  املتبادل  وللتفاعل  اليومية  حلياتهم  الجتماعيون  الفاعلون  يحمله  الذي  باملعنى 
نعتمد يف حتليلنا مل�ساألة �سنع القرار على منهجية التاأويل و«الو�سف الكثيف« للمعطيات امليدانية 
اخلا�سة بالأنرتوبولوجيا التاأويلية التي اأ�ّس�سها كليفورد غريتز )125(. وتتمّثل هذه النظرية يف »قراءة« 
يقّدمه حول  الذي  التف�سري  واإلى  الجتماعي  الفاعل  نظر«  اإلى »وجهة  بالرجوع  امل�سرتك  احل�ض 
جتاربه وواقعه املعي�ض. واإجمال، فاإّن كال النظريتني تعترب اأّن املعرفة العلمية هي بنيات ثانوية الرتتيب 
تبنى على اأ�سا�ض البنيات اأولية الرتتيب التي ينتجها الفاعلون الجتماعيون. وا�ستنادا اإلى ذلك، فاإّن 
حتليلنا لآراء املبحوثني ومواقفهم وجتاربهم فيما يتعّلق بامل�ساركة يف �سنع القرار يرتكز على مبداإ 
اأّن فهم وتاأويل الواقع الجتماعي يجب اأن ينطلق من املعنى الذاتي للفعل لدى الفاعلني يف احلياة 
اليومية. ويف هذا الإطار، �سيقع الرتكيز على مفهوم �سنع القرار كما عّرفه املبحوثون، انطالقا من 
)126( الذي ي�ستمّدونه من احلياة اليومية والذي يختلف  جتربتهم اخلا�سة ومن »خمزونهم املعريف« 
من �سخ�ض لآخر ح�سب موقعه الجتماعي لأن هناك توزيعا اجتماعيا للمعرفة كما اأّكد على ذلك 
األفراد �سوتز. و�سنهتّم اأي�سا مبواقف املبحوثني من م�ساركة املراأة يف �سنع القرار وذلك ما ميّكننا من 
حتليل »وجهة النظر الذاتية« للفاعلني الجتماعيني حول هذه امل�ساألة. و�سنتطّرق كذلك اإلى نظرة 

املبحوثني اإلى كل من اأدوار الن�ساء والرجال يف الف�ساءين اخلا�ض والعام.

املفهــــــــــــــوم واملـــواقـــــــــف  .1

1.1. مفهوم �شنع القرار

لي�ض يف مواقع �سنع  املراأة  يعرّب عن خالف فكري يف روؤية موقع  القرار  ل�سنع  املفاهيم  تعدد  اإّن 
اأن مفهوما �سموليا للم�ساركة يف �سنع القرار يدّل  القرار فح�سب، بل يف املجتمع ككل، حيث 
عادة على روؤية ترى �رشورة ال�سعي اإلى حتقيق امل�ساواة على اأ�سا�ض احلقوق، بينما تبّني روؤية حمدودة 

يعرّب عن مواقف ترّبر، بدرجات متفاوتة، ا�ستمرار عدم امل�ساواة.

Schütz Alfred، Le cher 
cheur et le quotidien. 
Phénoménologie des 
sciences sociales، Paris، 
Méridiens Klincksieck، 
1987.

Geertz Clifford، ”Thick 
Description: Toward 
an Interpretive Theory 
of Culture“، in The 
Interpretation of Cultures. 
Selected Essays، New York، 
Basic Books، 1973، pp. 
3-30( and Geertz Clifford، 
Local Knowledge: Further 
Essays In Interpretive 
Anthropology، New York، 
Basic Books، 1985.

- 126
Schütz Alfred، op. cit.، p. 
36.
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يتعلق  فيما  وخا�سة  القرار  �سنع  ملفهوم  الروؤى  تعدد  على  واملبحوثني  املبحوثات  اإجابات  تدّل 
اختيار  على  قدرتها  مبعنى  مبا�رشة،  باملراأة  املتعلق  ذلك  هو  القرار  �سنع  اأن  تعترب  فالغالبية  باملراأة، 

الزوج والتخ�س�ض يف الدرا�سة والعمل وغري ذلك من الأمور. 

تقول �سناء )41 �سنة، ربة منزل، لبنان( اإن اأخذ املراأة للقرار هو اأن »تاأخذ قراراتها فيما يخ�ض اإدارة 
حياتها وبيتها واأولدها وعملها«. ول يختلف الأمر بالن�سبة اإلى حتية )45 �سنة، اأخ�سائية اجتماعية، 
الجتاه  نف�ض  قرارا«، ويف  فيه  تاأخذ  اأن  ها لبّد  يخ�سّ اأمر  اأّي  اأّن  تعني  »امل�ساركة  فتقول:  م�رش(، 
ح كل من زكي )43 �سنة، حمامي، م�رش( وزينب )> �سنة، موظفة حكومية، م�رش( اأنه يعني اأّنها  يو�سّ
ها« و»اأّنها هي التي لها القرار النهائي مبدئيا  : »هي التي تقرر وحتّدد وتختار يف الأمور التي تخ�سّ
التعليمي لي�ض عامال حا�سما يف  اأن متغرّي امل�ستوى  ها هي«. ومن امللفت لالنتباه هنا  يف ما يخ�سّ
حتديد مواقف املبحوثات واملبحوثني، حيث مل يختلف كثريا موقف �سناء ذات امل�ستوى التعليمي 

املتو�سط عن زكي اأو زينب ذوي امل�ستوى التعليمي العايل.

لقد كان الرتكيز يف كثري من الأحيان على م�ساركة املراأة يف اتخاذ القرار داخل الأ�رشة بخ�سو�ض ما 
هو اأمر عائلي ي�سارك فيه اجلميع مبن فيهم الأبناء ذكورا اإناثا بعد و�سولهم ل�سّن معّينة فتقول مليكة 
)34 �سنة، مهند�سة ، املغرب( »الأ�رشة تقوم اأ�سا�سا على الزوج والزوجة ول بد من �سدور القرار يف 

اأي اأمر بالتفاق بينهما وم�سورة اأولدهما اإذا ما جتاوزوا مرحلة الطفولة«.  

وكذلك  املراأة،  على  الراأي  فر�ض  عدم  تتلّخ�ض يف  القرار  ل�سنع  �سلبية  روؤية  على  الآخر  البع�ض  ورّكز 
اإعالمها على الأقل بالقرار، من ذلك مثال موقف كوثر )58 �سنة، مديرة مدر�سة، املغرب( فهي ترى اأن 
ح عبلة )57 �سنة، نا�سطة �سيا�سية، ال�سودان( هذه الفكرة  »امل�ساركة يف القرار تعني عدم الفر�ض«. وتو�سّ

قائلة »اإن مل يكن القرتاح الذي يوؤّدي للقرار من جانبها يجب، على الأقّل، اأن يكون لها علم به«.
  

وكانت م�ساألة التعبري عن الراأي وامل�سورة والتفاعل بني الن�ساء والرجال على قدر كبري من الأهمية 
يف �سهادات املبحوثات واملبحوثني حيث راأت رجاء )60 �سنة، رئي�سة موؤ�س�سة، تون�ض( �رشورة اأن 
تكون »امل�ساركة كاملة يف التعبري عن الراأي من خالل التفاعل مع الغري«. ويف نف�ض الجتاه اأّكد كل 
من خليفة )36 �سنة، موظف ب�رشكة، املغرب( و�سعاد )30 �سنة، رئي�سة تعاونية، لبنان( على اأهمية 
»امل�ساورة واأخذ الراأي بعني العتبار«. ومل تختلف عنهم منوبية )70 �سنة، ربة منزل، تون�ض( كثريا 
يف الراأي رغم كونها ربة منزل ومل تتلق نف�ض الدرجة من التح�سيل العلمي، حيث راأت اأنه من 

الأهمّية مبكان اأن يتم »اأخذ راأيها والعمل به«.  

لقد كان التعريف الداعي اإلى م�ساورة املراأة يف بع�ض الأحيان م�رشوطا بنوع معني من التميز كالذكاء 
القرار وهّن  امل�ساركة يف �سنع  ينطبق عليهن تعريف  الن�ساء الأقل ذكاء ل  باقي  اأن  يعني  واحلنكة، مما 
غري موؤّهالت لذلك، اأو ي�سرتط يف امل�ساركة اأن تتحّمل املراأة م�سوؤولية القرارات التي تاأخذها. ومن 
املفارقات هنا اأن نرى اأن بع�ض املبحوثات من الن�ساء كّن اأكرث ت�سددا يف هذا املوقف من الرجال فرتى 
قد  راأيها  اأن  التاأكيد  مع  املراأة-  – اأي  ال�سودان( �رشورة »م�ساركتها  �سيا�سية،  نا�سطة  �سنة،   58( نهى 



يكون �سائبا اأكرث من راأي غريها ل�سيما اإذا كانت تت�سم بالذكاء واحلنكة والتجربة«. وت�سيف �سلوى 
اأي قرار«،  اتخاذ  تتبع  التي  امل�سوؤولية  تعني حتمل عبء  باأن »م�ساركتها  ال�سعودية(  �سنة، طبيبة،   50(
بتحّمل  يكّن جديرات  اأن  يجب  »الّن�ساء  اأّن  فريى  م�رش(  �سنة، حمامي،   43( عنهّن زكي  يختلف  ول 
امل�سوؤولّية، واأن يفهمن جّيدا معنى امل�سوؤولّية، عندئذ لهّن اأن ي�ساركن يف �سنع القرار، لي�ست كّل الّن�ساء 

على نف�ض الّدرجة من الذكاء ورجاحة العقل، ف�ساحب القرار يجب اأن يكون ذكّيا وراجح العقل«.

وكان هناك اإدراك من البع�ض اأنه من اأجل م�ساركة املراأة يف �سنع القرار يجب اأن يتم اتخاذ اإجراءات 
اإيجابية يف البيئة املحيطة مثل تدخل الدولة من اأجل منع عزل الن�ساء والفئات الأخرى املهّم�سة عن 
�سنع القرار. فعواطف )42 �سنة، مقاولة، املغرب( ترى اأن »م�ساركة املراأة مثلها مثل م�ساركة كل 
النا�ض، اإّل اأنه هناك عوائق ل بّد من اإزالتها«. وتذهب مرام )46 �سنة، مديرة مبوؤ�س�سة دولية، م�رش( 
تغيري هذه  القرار؟ يجب  هيئة �سنع  لت�سكيل  املعتمدة  املقايي�ض  »ما هي  مت�سائلة  الجتاه  نف�ض  يف 

الهيئة اإذا كانت منحازة ملجموعة على ح�ساب جمموعة اأخرى«.

ويف نف�ض ال�سياق، تتو�سع بع�ض املبحوثات واملبحوثني يف تعريفهم للم�ساركة يف �سنع القرار من 
خالل تقدميهم ملفهوم اأكرث �سمولية يرّكز على �رشورة امل�ساركة يف املجال العام ويربط بني �سنع 
القرار وم�ساألة التمكني. فرائد )64 �سنة، طبيب، لبنان( يعترب اأن »امل�ساركة تعني م�ساهمة املراأة يف 
احلياة العامة القت�سادية والجتماعية وال�سيا�سية«، وتوؤّكد �سلوى )50 �سنة، طبيبة، ال�سعودية( على 

�رشورة »متكني املراأة والعرتاف باإمكانياتها وبو�سعها يف املجتمع ومب�ساهمتها«.

القرار،  �سنع  عملية  مراحل  كافة  اإدماجه يف  اأهمية  من خالل  للمفهوم  الآخر  البع�ض  ينظر  كما 
والتفاعل بني الأطراف املختلفة، »فاملق�سود هو امل�ساركة يف جميع مراحل القرار وكذلك تنفيذه« 

ح�سب ما جاء على ل�سان علياء )54 �سنة، مديرة بنك، تون�ض(.

ويربز هنا اأي�سا اأحد عنا�رش تعريف �سنع القرار وهو ذلك املتعلق بالدعوى والعمل على التاأثري على 
عملية اتخاذ القرار ولي�ض نتائجها فح�سب. وتوؤّكد هويدا )52 �سنة، رئي�سة جمعية، ال�سودان( يف 
هذا ال�سدد على �رشورة »العمل على التاأثري على القرارات التي تواجه املجتمع ابتداء من القرارات 
ال�سيا�سية اإلى م�ستوى القرار داخل الأ�رشة والق�سايا ال�سخ�سية«، وهو راأي توؤكده ماجدة )42 �سنة، 

مديرة مركز تكوين، تون�ض( عندما تقول »اأي جهد يوؤثر مبا�رشة على اتخاذ القرار«.  

القدرة  املراأة  فقد تكون لدى  تنفيذه،  القرار والقدرة على  اتخاذ  متييز بني عملية  وقد كان هناك 
من الناحية النظرية على اأخذ القرار، ولكن ال�سلطة احلقيقية لتنفيذ القرار تكون بيد الرجل. ولعل 
�سهادة فاطمة )34 �سنة، ربة بيت، املغرب(، خري دليل على هذا فتقول »دائما يتّم العمل باآرائي يف 

كّل �سيء لكن لي�ست يل القّوة الالزمة لتنفيذ القرار«. 

ويّت�سح من خالل هذه ال�سهادات اأن مفهوما تقليديا وحمدودا ل�سنع القرار ما يزال �سائدا، حيث 
تدعو التعريفات ال�سابقة اإلى التمحي�ض ب�سكل اأكرب للنظر يف تقييم هوؤلء املبحوثات واملبحوثني 
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مل�ساهمة الن�ساء العربيات يف عملية �سنع القرار. فمن الناحية النظرية قد يكون هناك اهتمام بدور 
احلديث  اأن  كما  والرغبات.  التعريفات  عن  بعيدة  اأخرى  �سورة  يظهر  قد  الواقع  ولكن  الن�ساء، 
عن الت�ساور واأخذ الراأي والرتكيز على احليز اخلا�ض يبقي م�ساألة اتخاذ القرار رهن الآليات التي 
اإلى  يوؤدي  مما  والرجل،  املراأة  بني  احلقيقية  القوة  بتوزيع  يتعلق  ما  ذلك وخ�سو�سا يف  على  توؤثر 
�سلطات متباينة. كما اأن اأهمية اإدماج مقاربة النوع الجتماعي مل تكن حا�رشة يف ذهنية املبحوثات 
واملبحوثني، حيث اأن العن�رشين الأ�سا�سيني اللذين مت الرتكيز عليهما هما: قدرة املراأة على اتخاذ 
القرار فيما يتعلق ب�سوؤونها )ولي�ض بذاتها اأو ج�سدها(، وح�سورها )كامراأة( يف املجالت املختلفة، 
وذلك رغم اأن اأهّم عنا�رش التعريف تلك املتعلقة باإدماج حاجات الن�ساء الآنية وطويلة املدى يف 
اأهمية وجود  املحدود رغم  التواجد اجل�سدي مبعناه  ال�سيا�سات والربامج وامل�ساريع، ولي�ض  كافة 

الن�ساء، ذوات الوعي مبفاهيم النوع وامل�ساواة، يف كافة املجالت لتحقيق ذلك.

2.1. املواقف من م�شاركة الن�شاء يف �شنع القرار 

الأقطار  كافة  من  وامل�ستجوبني  امل�ستجوبات  بني  كبري  خالف  هناك  يكن  مل  املبدئية  الناحية  من 
القرار، ولكن اخلالف اجلوهري كان  املراأة يف �سنع  اأهمّية م�ساركة  بالبحث على  املعنية  العربية 
حول ترجمة هذه املوافقة املبدئية اإلى واقع ملمو�ض خ�سو�سا يف ق�سايا حمددة. فمن ناحية، هناك 
القرار  يتعلق بكافة نواحي احلياة، وباأن  املراأة يف كافة املراحل ويف ما  باأهمية م�ساركة  يوؤمن  من 
النهائي يجب اأن يكون للمراأة يف ما يخ�سها، على اأن يتم تهيئة الأجواء املالئمة مل�ساركة الن�ساء يف 
اتخاذ القرار، وهو ما ذهب اإليه زكي )43 �سنة، حمامي، م�رش( »اأنا مع �رشورة م�ساركة املراأة يف 
�سنع القرار �رشيطة اأن تكون جديرة بتحّمل امل�سوؤولّية، لي�ض عيبا اأن تاأخد راأيها لكن يجب اأن تفهم 
املراأة جّيدا معنى حتّمل امل�سوؤولية«. واعترب البع�ض الآخر اأن م�ساركة املراأة مهمة ما دامت تقت�رش 
اأمرها »امل�ساركة �رشوريّة يف كل امل�سائل  اأدوارها الإجنابية وداخل منزلها وحتت ولية ويل  على 
احلياتية التي تتعّلق بالأ�رشة« وهو راأي تهاين مثال )37 �سنة، ممّر�سة، م�رش( و�سهى )25 �سنة، مديرة 
ت�سويق، م�رش( عندما �رشحت اأّن امل�ساركة »�رشورية لكّنها لي�ست يف كل املجالت، بل يف الأمور 

املهّمة املتعّلقة بق�سايا الأ�رشة )127(«.

وما بني هذين الجتاهني، توجد مواقف كثرية ومتنوعة. ويبقى تقييم اأهمية م�ساركة املراأة يف �سنع 
القرار حمل تاأّثر بفكر املبحوث )ـة( ونظرته )ها( العامة للمراأة وحقوقها ومدى القناعة اأو ال�سك 
يف قدراتها، وبالتايل، فاإن من ينظر للمراأة من منظور اأقل من مت�ساو مع الرجل ي�سع �رشوطا كثرية 

وتعجيزية مبا يف ذلك مو�سوع اأهمية م�ساركتها يف �سنع القرار.

ويف �سياق معرفة مواقف الرجل من املراأة التي حتتل موقع القرار، ومتثله ل�رشوط اإ�سناد املراأة منا�سب 
املجال  هذا  مييز يف  من ل  هناك  اأن  قرارات، جند  باتخاذ  لها  ت�سمح  الدولة  اأجهزة  م�سوؤولية يف 
بني اجلن�سني مثال ر�سا )35 �سنة، مدير دار ثقافة، تون�ض( الذي يرى اأنه »ل يوجد اختالف بني 
املراأة والرجل من حيث قدرتهما على احتالل مواقع القرار، �رشيطة اأن يكون اإ�سناد هذه امل�سوؤولية 
خا�سعا لعاملي الكفاءة واخلربة«. باملقابل، جند من يذهب كليا خالف هذا الراأي فريى اأنه »هناك 

العديد  اأّكدت  لقد    -  127
بتق�سيم  املتعلقة  الدرا�سات  من 
يف  اجلن�سني  بني  الأدوار 
اأدوار  اأن  على  خمتلفة  جمتمعات 
املراأة تنح�رش يف دورها الإجنابي 
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بع�ض الوظائف الإدارية ذات الطابع املدين ل اأجد �سخ�سيا اأي فرق بني اأن يكون امل�سوؤول فيها 
امراأة اأو رجال، ويبقى ال�رشط االأ�سا�سي الوحيد لتقلدها كفاءة ال�سخ�ض وقدرته املهنية، اأو كما يف 
واإخال�سه. فكل من  نزاهته و�سدقه  اأمني يف  الأمني(، قوي يف عمله،  )القوي  القراآين  امل�سطلح 
توفرت فيه هذه ال�سفات فهو يف نظري اأهل لتويل هذه امل�سوؤوليات واتخاذ قرارات« )خليفة، 36 

�سنة، موظف يف ب�رشكة، املغرب(.  

ويف �سياق تفريقه بني املهام الإدارية التي ميكن يف نظره اأن ت�سغلها املراأة وتلك التي ميكنها تقلد 
قرارات  اتخاذ  امل�سوؤول  يطلب من  اأخرى حيث  قائال: »يف وظائف  ي�سيف خليفة  م�سوؤوليتها، 
تقت�سي  التي  احل�سا�سة  ال�سيا�سية  املنا�سب  بع�ض  اأو  مثال،  الأمنية  الوظائف  �ساأن  هو  كما  �سعبة 
�سالبة وقدرة على التحمل وال�سرب، فب�رشاحة ل اأرى ن�سيبا للمراأة فيه، وذلك نظرا لبنيتها اجل�سدية 

والنف�سية والعاطفية التي حتول بينها وبني تويل مثل هذه املهام«. 

املجتمع  ن�سف  ي�سكلن  الن�ساء  كون  اإلى  املراأة  م�ساركة  ل�رشورة  تربيرهم  يف  الكثريون  وي�ستند 
اأدوارهن الإجنابية، وتدلل على ذلك ندى )40  الن�سف الآخر وخ�سو�سا من خالل  ويوؤثرن يف 
الن�سف  تاأثري على  ال�سودان( قائلة »متثل املراأة ن�سبة كبرية من املجتمع ولها  �سنة، مديرة مدر�سة، 

الآخر كاأم- اأخت-زوجة«.  

كما ميّيز اآخرون بني قدرة املراأة على امل�ساركة اأو دخول جمال ما، وقدرتها على اتخاذ القرار فيه، 
ذلك اأنه توجد جمالت عديدة يتم فيها دعم م�ساركة املراأة، يف حني اأنه عندما يتعلق الأمر باأخذ 
الدعم، ويتم  املعادلة، ويتقل�ض حجم  تنقلب  نف�سها  املجالت  القرار داخل هذه  اتخاذ  منا�سب 
ا�سرتاط قيامها بهذا الدور مبعايري ال يتم التطرق اإليها يف حالة الرجال، اأو تعرب عن ال�سك الذي مت 
تن�سئة الغالبية عليه فيما يتعلق بقدرات املراأة. يقول علي )41 �سنة، مدر�ض جامعي، م�رش( »ميكن 
للمراأة اأن تتقّلد من�سب عميد يف كلية لكن القرارات لبّد اأن تكون مدرو�سة«، وهو ما يتفق يف 
�ساأنه مع نبيل )57 �سنة، م�سوؤول موؤ�س�سة خا�سة، لبنان( عندما قال »اإنه من ال�رشوري اأن تدخل 
املراأة كل جمالت احلياة، لكّنها يجب اأن ت�ست�سري غريها قبل اّتخاذ القرار«. ومن الوا�سح اأن اآراء 
امل�ستجوبني يف هذه امل�ساألة تختلف كثريا عن اآراء امل�ستجوبات حيث ترى علياء )54 �سنة، مديرة 
بنك، تون�ض( اأن التخ�س�ض هو �سمان كفاءة املراأة يف الآداء فتقول: »ميكن للمراأة اأن ت�سارك يف 

كل املجالت التي تخ�س�ست بها بكفاءة«.   

دورا  املراأة  اإعطاء  اإمكانية  جتاه  الرجال-  امل�ستجوبني  لدن  من  خا�سة   – متواجدا  ال�سك  ويبقى 
حا�سما يف اتخاذ القرار حتى يف حالة ح�سولها على التاأهيل الالزم وتبوئها منا�سب تتنا�سب مع 
موؤهالتها. يقول حممد )28 �سنة، موّظف، املغرب( »ل ينبغي اأن نقول اإّن املراأة و�سلت اإلى م�ستوى 
عال، وبالتايل يجب اأن تعطى امل�سوؤولية«. باملقابل، جند اأن امل�ستجوبات يوؤكدن اأن م�ساركة املراأة 
لي�ست من باب الرتف، بل هي م�ساألة طبيعية »م�ساركة املراأة �رشورية يف كافة مناحي احلياة، وذلك 
لن يتاأتي اإل بوجود املراأة ب�سورة طبيعة يف كل املجالت وقبول م�ساركتها ك�رشيك فعلي ولي�ض 

ب�سورة �سكلية« )زينب، 46 �سنة، نا�رشة، تون�ض(.
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القرار بامل�ساألة احلقوقية، واأنه ل ميكن  اأهمية ربط امل�ساركة يف �سنع  اأقلّية ممن مت �سوؤالهم  ويدرك 
للن�ساء امل�ساهمة ب�سكل جّدي يف �سنع القرار دون التمتع بكافة احلقوق الأخرى ومتّثل عديلة )58 
�سنة، اإعالمية، ال�سودان( هذا الراأي عندما اعتربت اأن »امل�ساركة حق  ي�ستند على مبداإ اإلغاء التمييز 

وحتقيق امل�ساواة يف كافة املجالت«. 

يت�سح لنا من خالل ما تقدم اأن مقاربة النوع الجتماعي ومبداأ امل�ساواة والإن�ساف بني اجلن�سني 
امل�ستجوبات وامل�ستجوبني. وحتى يف حالة  املطلوب من طرف  بال�سكل  يزالن غري مدركني  ل 
الن�ساء والرجال الذين يعملون يف حقل التنمية وحقوق املراأة، مل يكن هناك اإدارك لأهمية اإدماج 
النوع الجتماعي يف كل م�سائل احلياة، واأهمية اإعادة تنظيم املجتمع من خالل خلق عالقة جديدة 
بني املجالني اخلا�ض والعام مما من �ساأنه اأن يوؤدي اإلى تغيريات جوهرية على م�ستوى العالقات بني 

الن�ساء والرجال، التي ل تتج�ّسد فقط من خالل خروج املراأة اإلى العمل ال�سيا�سي والقت�سادي. 
واإذا قارنا بني اآراء املبحوثات واملبحوثني، جند اأن هناك تقاربا حول مفهوم »م�ساركة املراأة يف �سنع 
القرار«؛ فامل�ساركة كما عّرفها اأفراد العينة تعني غالبا امل�ساركة يف الراأي داخل الأ�رشة -اأي داخل 

املجال اخلا�ض-، وتعني بالن�سبة اإلى املراأة »التفاهم« حول م�سائل تهم الأ�رشة. 

ويت�سح من ال�سهادات تناق�ض اآخر، حيث اأنه عند احلديث عن م�ساركة املراأة يف �سنع القرار يتم 
اأن احلديث  اإلى قرار، مما يعني  ا�ستخدام م�سطلحات مثل »التفاهم« و«الت�ساور« حتى الو�سول 
يبقى يف حدود »املجاملة«، وحماولة من املراأة للتاأكيد الدائم على اأنها ل تقوم ب�سنع القرار لوحدها 
وباأنها معنية بال�رشاكة وعدم التفرد، ويف حقيقة الأمر، يبقى القرار بيد من ميلك القوة – الرجل يف 

غالبية احلالت، والذي ي�ستطيع ال�ست�سارة اأو التفوي�ض، اأو ال�ستبداد بالراأي، اإن اأراد.  

اأن هذه امل�ساندة ترتجم غالبا  اإل  القرار،  الن�ساء يف �سنع  اللفظية لأهمية م�ساركة  ورغم امل�ساندة 
اإلى اأقل من م�ساركة مت�ساوية، بل تتم املوافقة على امل�ساركة ب�رشوط تعجيزية تفرغ مفهوم �سنع 
القرار من حمتواه. اإن ا�ستخدام اللغة مبا هي جمال دليل وا�سع، وحامل رمزي لأهم موؤ�رشات الواقع، 
الجتماعي والثقايف، تكر�ض تفوق الرجل و�سكلية دخول املراأة يف جمال �سنع القرار. ففي غالبية 
تعبري  ح�سب  »التفاهم«،  اأو  »بالت�ساور«  الأحوال  اأح�سن  ويف  للرجل،  القرار  يكون  الأحوال 
الغالبية. هذا وقد بدت كلمة »ت�ساور اأو تفاهم« وكاأنها قارب جناة للتعبري عن �سعور الرجل بعدم 

تاأنيب ال�سمري و�سعور املراأة بالر�سى والتكافوؤ.

3.1. تقييــــــــــــــم امل�شتجــــــــوبــــــــــــات وامل�شتجـــــوبيـــــــــــن مل�شـــــــــــاركة املــــــــــراأة 
         يف �شنــــع القـــــــرار يف البلـــــدان العربيـــــــــــة 

امل�ستجوبات  مواقف  متحورت  القرار،  �سنع  يف  العربيات  الن�ساء  م�ساركة  ملدى  تقييمهم  يف 
وامل�ستجوبني حول فكرة اأن املراأة العربية »ما زالت بعيدة كل البعد عن �سنع القرار«، وا�ستخدموا 
عبارات من نوع »�سعيفة«، »هزيلة«، »متخلفة«، »غري كافية«، »غري مر�سية« للتعبري عن مدى 
بورديو   بيار  ذلك  بنّي  مثلما  �سلبية«  م�سبقة  »اأفكارا  الألفاظ  هذه  وتعترب  امل�ساركة.  هذه  اأهمية 



الفاعل  بها  يقوم   )129( تنميط  عملية  العبارات  هذه  تعك�ض  كما  الذكورية)128(.  للهيمنة  حتليله  يف 
م�ستقة  اأمناط  املعريف. وهي  ال�سابقة وخمزونه  اإلى جتاربه  ا�ستنادا  التن�سئة  االجتماعي خالل عملية 
اأدوات تقليدية وعملية للتعامل مع  اإلى عملية تاأ�سي�ض لت�سبح  وم�سادق عليها اجتماعيا خ�سعت 

الآخرين ومع املحيط الجتماعي.

 Theory of labeling »وا�ستنادا اإلى مقاربة التفاعل الرمزي واأ�سا�سا اإلى نظرية »الإل�ساق الجتماعي
لهوارد بيكر )Becker Howard )130، ميكن الرتكيز على اأّن خمتلف هذه العبارات هي نعوت يتّم 
اإل�ساقها باملراأة اإلى درجة اأّنها ت�سبح م�ستبطنة من قبل العديد من الن�ساء مّما يعيقهّن من امل�ساركة يف 

عملية �سنع القرار.

ورغم هذا التقييم ال�سلبي مل�ساركة املراأة يف عملية �سنع القرار، اإل اأننا مل�سنا اإدراكا تاما من طرف 
امل�ستجوبات وامل�ستجوبني للتقدم الذي مت اإحرازه، بل اأكرث من ذلك فقد اأكدوا على �رشورة موا�سلة 
اجلهود لتح�سني هذه امل�ساركة، فاعتربت نهاد )47 �سنة، مديرة جمعية، ال�سعودية( اأن »م�ساركة 
املراأة العربية اليوم يف �سنع القرار اأف�سل بكثري مما كانت عليه يف القرون ال�سابقة... ولكننا ما زلنا 
بحاجة اإلى املزيد من بذل اجلهد«. وهو ما اأكدته خديجة )42 �سنة، موظفة، املغرب( بدورها حني 

قالت »نحتاج اإلى الكثري من اجلهد والوقت لتحقيق التغيريات الجتماعية املطلوبة«.  

وراأى البع�ض اأن تقييم الإجنازات املحرزة يعتمد على طبيعة املجال قيد الدرا�سة حيث مت حتقيق تقدم يف 
بع�ض املجالت وبقيت جمالت اأخرى م�ستع�سية ب�سكل اأكرب. وقد بّينت ندى )61 �سنة، �سيدة اأعمال، 
م�رش( اأّن »الن�ساء ي�ساركن ب�سكل اأكرب على م�ستوى الأ�رشة، يف الظاهر يبدو اأن الرجل هو الذي يقرر 
ولكن يف الواقع الن�ساء يقمن بغالبية القرارات«. وتوؤيدها �سلمى )44 �سنة، طبيبة، ال�سعودية( بقولها 

»حتى وقت قليل مل تكن الن�ساء ي�ساركن يف انتخابات الغرف التجارية، اليوم اأ�سبح ذلك ممكنا«. 

وعرّبت بع�ض امل�ستجوبات عن درجة عالية من الوعي، حيث ارتاأين اأن ما مت اإجنازه كان يف حالت 
مدر�سة،  مديرة  �سنة،   58( من كوثر  فراأت كل  امل�ساواة،  اإلى  بعد  ن�سل  مل  واأننا  »�سكليا«  عديدة 
املغرب( وندى )40 �سنة، مديرة مدر�سة، ال�سودان( اأن »معظم القرارات املهمة ل تكون املراأة طرفا 
فيها، واإنا تو�سع اأمام الأمر الواقع وتفاجاأ بالقرار ول يكون قرارها« واأن املراأة »اإذا ا�سرتكت يف 

القرار ل يكون موؤثرا، ويكون فقط من باب العلم بال�سيء«.  

يف  رغبة  وترافقها  عموما  تقدمية  نظرة  هي  القرار  �سنع  يف  املراأة  م�ساركة  اإلى  العامة  النظرة  اإن 
على  حتى  اأو  الإقليمي  امل�ستوى  على  ذلك  كان  �سواء  الإجنازات  من  املزيد  ويف  التغيري  اإحداث 
امل�ستوى الوطني. لقد قطعت الن�ساء يف جل البلدان العربية اأ�سواطا كبرية يف ما يتعّلق مب�ساركة املراأة 
يف �سنع القرار، رغم وجود تفاوت من بلد اإلى اآخر، كما اأن الطموح اإلى مزيد من الإجنازات ما 
زال موجودا يف كافة البلدان وما زالت هذه الإجنازات تعتمد اإلى حد كبري على الإرادة ال�سيا�سية 
التي تختلف بدورها من بلد اإلى اآخر ارتباطا بطبيعة املوروثات التاريخية والقت�سادية وال�سيا�سية 

والثقافية والجتماعية. 
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2. اخلــــــــــا�ص والعــــــــام يف حيــــــــــاة الن�شــــــــــــاء  
الأدوار الإجنابية الأ�رشية والعالقة بالقت�شاد وبالدولة 

1.2. �شبكة مرتا�شة من املعيقات تعرت�ص الن�شاء

هناك نقاط م�سرتكة عديدة يف ما تواجهه الن�ساء العربيات على م�ستوى حماوالت الولوج اإلى مواقع 
اأمام  اأنها مت�سابكة وتقف  �سنع القرار. ومت التعبري عن هذه املعوقات بطرق خمتلفة، امل�سرتك فيها 
حماوالت الن�ساء لدخول جماالت �سنع القرار واإحباط حماوالت تاأثريهن على القرارات والو�سول 
منال  �سهادة  ولعّل  الوقت.  نف�ض  احلقوق يف  املجال واحل�سول على  متقدمة يف هذا  مراتب  اإلى 
)35 �سنة، مدّر�سة، ال�سعودية( اأبلغ تعبريا حني تقول »اإن معوقات متكني املراأة حلقات من حديد 
مت�سابكة ومتداخلة ببع�سها البع�ض، عندما اأهرب من واحدة مت�سكني الأخرى، عندما اأخرج من 

اأ�رشتي فاأنا مربوطة باأفراد احلي واملجتمع والثقافة والتفكري املحلي«. 

انطالقا من ال�سهادات املقّدمة �سمن هذا التقرير، ميكننا ر�سد وت�سنيف عنا�رش �سبكة املعوقات التي 
تواجه الن�ساء كالآتي : معوقات اقت�سادية، ثقافية وتربوية، اجتماعية -اأ�رشية، موؤ�س�ساتية و�سيا�سية 

واأخرى قانونية. 

2.2. اأدوار النــــوع الجتمــــــاعي ت�شــــاعف اأعبـــــــــاء الن�شاء،

اأقل يف ظل  وترتافق مع حقوق  اأكرب  اأعباء  الن�ساء  ت�سيف على  الجتماعي  النوع  اأدوار  زالت  ما 
اإعادة  يرافقه  للعمل مل  الن�ساء  فاإن خروج  الوقت،  الدعم املجتمعي. ويف نف�ض  غياب موؤ�س�سات 
توزيع الأدوار داخل الأ�رشة ب�سكل ي�سمح للرجل بتحمل م�سوؤولياته يف املجال اخلا�ض، مما �ساعف 
القرارات يف  التاأثري على  العام وعلى  املجال  اإلى  الولوج  الن�ساء وحّد من قدرتهن على  اأعباء  من 
املجالت الت�رشيعية ويف كّل ما يتعّلق ب�سيا�سة الدولة وغري ذلك من العوامل التي تلعب الدور الأهم 

يف التاأثري على قدرة الن�ساء على الو�سول اإلى امل�ساواة. 

وما زالت الرتتيبات الجتماعية تعمل على كبح قدرات الن�ساء على امل�ساركة يف �سنع القرار على 
كافة امل�ستويات، وما زالت اأدوار النوع الجتماعي على امل�ستوى الأ�رشي مبا ت�سمله من اأدوار اإجنابية 
– منزلية – واإنتاجية، العامل الأهم يف تثبيط اإمكانيات ولوج الن�ساء اإلى �سوق العمل وعامل ال�سيا�سة. 
وينطبق ذلك على الن�ساء ربات البيوت، وحتى على الن�ساء العامالت خارج املنزل. ومازالت الن�ساء 
يقمن بكافة الأعمال املنزلية والعناية بالأطفال وامل�سنني واملعاقني، ويقمن يف نف�ض الوقت باإدارة ما 

يتعلق بالأ�رشة من م�سرتيات وقرارات يومية تخ�ض الأطفال والعالقات الجتماعية )131(. 

131 - اأنظر :
 Pierre Bourdieu 

املرجع املذكور �سابقا، �ض. 8.



ومن املالحظ اأن ما متلكه املراأة من حقوق وواجبات على م�ستوى الأ�رشة يتم بتفوي�ض من الرجل، اأو 
بعدم ممانعته، غري اأّن هذه احلقوق ميكن اأن يتم �سحبها اأو اأن تتعّر�ض للخطر يف اأية حلظة ي�سعر فيها 
الرجل بحاجة اإلى القيام بذلك. وتتخذ الن�ساء العديد من القرارات داخل الأ�رشة من قبيل الواجب 
وبحكم الإلزام �سّدا لفراغ يفّو�ض مبقت�ساه الرجل العبء لها مع احتفاظه مبوقع املراقب. ويف حال 
�سعوره بتحول هذه الواجبات اإلى حقوق، يلجاأ اإلى �سحب بع�ض ما مت تفوي�سه للمراأة للتاأكيد على اأنه 
املقرر الأول والأخري. والأمثلة من الدرا�سة النوعية كثرية، ون�سوق هنا كمثال حالة ال�سيدة �ُسعاد )40 
�سنة، م�ستخدمة، �سعودية( ومتزوجة من رجل عمره 75 �سنة، و�سعه املايل متوا�سع، ويتلقى م�ساعدات 
من جمعية خريية. هي واحدة من اأربع زوجات، م�ستواها التعليمي ابتدائي، تعمل م�ستخدمة وتعيل 

اأطفالها الثمانية. تعي�ض يف ملحق بغرفتني. ولزوجها من زوجاته الأربعة 22 بنتا و10 اأولد.  

امل�سوؤولة  »اأنا  تقول  عندما  الأ�رشة  داخل  الأدوار  تق�سيم  جلّيا  يت�سح  �ُسعاد  �سهادة  خالل  ومن 
با�ستثناء  املنزلية  الفواتري  معظم  اأدفع  الحتياجات،  و�رشاء  الأبناء،  وتربية  والعناية  املنزل  اإدارة  عن 
الكهرباء امل�سرتك بني اجلميع، زوجي م�ساهمته قليلة جدا يف املنزل اقت�ساديا ولكن يو�سل الأبناء 
اإلى املدر�سة«. وحتى يف حال ح�سولها على م�ساعدة ما، فاإّن هذه الأخرية تتاأتى من ن�ساء اأخريات 
حولها، »فالأولد ل ي�ساهمون ب�سيء، البنات ي�ساعدن باملنزل ولدّي خادمة �سيالنية تعمل براتب 
قليل ترعى الأطفال عندما اأخرج اإلى العمل«. ويزداد دور �ُسعاد اأهمّية يف اتخاذ القرارات اليومية 
باعتبارها امراأة عاملة مقارنة ببقية الزوجات عندما توؤكد اأن »�سنع القرار يف اأ�رشتنا مرتبط بالقدرة 
على ال�رشف، اأنا من اأعطي زوجي ال�سلطة فاأنا الأقوى و�ساحبة الف�سل«. ول ين�سحب اتخاذها 
القرارات اليومية لأ�رشتها دونا عن بقّية اأ�رش الزوج، على القرارات احلقيقية التي تبقى حكرا على 

الزوج »اأنا اأ�سنع القرار يف كل اأمور املنزل، اإّل الزواج وال�سفر واخلروج من املنزل«.

اإلى حق ا�ستخدامي ميكن لزوجها منعها من اكت�سابه، فهو من ميلك قرار  وبذلك يتحّول حق العمل 
منعها من اخلروج من املنزل وبالتايل اإلى العمل. ورغم اأن ما جتنيه من مال توظفه لرعاية الأ�رشة واإعفائه 
من م�سوؤولياته »اأنا التي بنيت امللحق الذي اأعي�ض فيه مع اأبنائي بقر�ض من البنك، ولكن لالأ�سف امللكية 
ما  با�سم زوجي«. وكثريا  البنك  والعائلية، ح�سابي يف  املجتمعية  القوانني والظروف  ب�سبب  لزوجي 
تلجاأ الن�ساء، خا�سة غري املتمكنات منهّن، اإلى التحايل يف ظّل الظروف العاّمة التي تقمعهّن وجتعل من 
حقوقهّن رهينة لقرارات الأزواج »اأنا قوية وم�ستقلة ولكن متحايلة عندما يلزم، وهو �سعيف ب�سبب 
العمر وال�سخ�سية«. ولكن حمدثتنا ت�ستقي يف نف�ض الوقت من املنظومة الثقافية والدينية مربرات لدعم 
قدرتها على تقّبل ظروفها والتاأثري يف قرارات الزوج »اأتعامل مع زوجي باملحبة والرفق لأنني اأخاف 

اهلل، ول اأريد اأن اأعّلم اأبنائي التعامل ال�سيئ... من خالل هذا التعامل، اأ�ستطيع اأن اأغرّي مواقفه«. 

واأمام مواجهة املنظومة القانونية والثقافية والجتماعية، ل جتد الن�ساء، خا�سة الفقريات منهّن، يف 
الكثري من الأحيان خيارات اأمامهّن للتغيري من اأو�ساعهن. ففي حال مّت اللجوء اإلى الأهل مثال، جتد 
اأف�سل اخليارات »زوجي  الراهن واعتباره  الو�سع  لقبول  املراأة معار�سة �سديدة يف حماولة لدفعها 
يحّر�ض اأهلي �سدي، وهم ل يريدون التكفل بهمومي اأو م�ساريفي وم�سوؤوليات اأبنائي، وعودتي 

لهم مع اأبنائي ت�سّكل عباأ ل يريدونه«.
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وجتد املراأة اأحيانا نف�سها يف مواجهة املجتمع باأ�رشه، يف ظل غياٍب تام لأي دعم كان �سواء كان على 
ال�سعيد املوؤ�ّس�ساتي اأو العائلي وتدلل على ذلك �ُسعاد فتقول : »اأعتقد اأن كافة املوؤ�س�سات املجتمعية 
ل تخدم املراأة ول ت�ساعدها، بل تقف �سدها، فاملحاكم والت�رشيع �سد املراأة، املوؤ�س�سات الدينية 

تتحكم بها، واجلمعيات لي�ض لها دور يف حياتها«.

ورغم ما يبدو من اأن هموم �ُسعاد، هي هموم �سخ�سية، اإل اأن هذا املثال يوؤّكد اأّن ما يعترب هموما 
�سخ�سية للن�ساء هي يف واقع الأمر ق�سايا عامة من الدرجة الأولى يف العامل العربي. وتقّدم حمّدثتنا 
بقيادة  للمراأة  ال�سماح  بّد من  فتقول »ل  باأو�ساعها  والنهو�ض  املراأة  بهدف متكني  احللول  بع�ض 
والعمل  التدريب  على  الرتكيز  يجب  املراأة...  مكانة  رفع  يف  الدولة  دور  اإلى  ونحتاج  ال�سيارة، 

املهني وفتح املجال اأمام املراأة للعمل حتى اإن تطّلب االأمر القبول باالختالط مثال«.

3.2. الأدوار الإجنابية وعالقات النوع الجتماعي 

اإن �سهادة �ُسعاد )40 �سنة، م�ستخدمة، ال�سعودية( ل تعني اقت�سار ظواهر كتلك التي اأبرزتها، على 
هذا البلد دون غريه يف العامل العربي، بل على العك�ض. فرغم ما ح�سلت عليه الن�ساء من حقوق يف 
بلدان عديدة، اإّل اأّن العالقة بني املجالني اخلا�ض والعام مازالت توؤثر ب�سكل جوهري على خيارات 

الن�ساء، مبا يف ذلك املتعلمات منهّن واملتقدمات ملنا�سب عليا ت�سمل درجات من اتخاذ القرار. 

ويّت�سح من حالة منرية )48 �سنة، رئي�سة م�سلحة مبوؤ�س�سة حكومية، تون�ض( اأن الأدوار الإجنابية ما 
تزال املحّدد الرئي�سي لدور الن�ساء يف املجالني اخلا�ض والعام ولو�سولهّن اإلى مواقع �سنع القرار، يف 
ظل غياب منظومة موؤ�س�ساتية جمتمعية تقوم برعاية الأطفال وتقّدم اخلدمات امل�ساندة لالأ�رش، تقول: 
»يف بداية حياتي املهنية ا�ستغلت بوزارة النقل واملوا�سالت، وكنت مرتاحة اآنذاك غاية الرتياح. 
البيت  تف�سلني عن  التي كانت  الطويلة  امل�سافة  اأغرّي عملي هو  يزعجني وجعلني  ما كان  اأن  غري 
ويل ر�سيع والثاين يف الطريق، وملا اأتيحت يل فر�سة العمل مب�سحة متعّددة الخت�سا�سات، بنظام 
اأفّرط فيها. فالعمل ن�سف الوقت هو الذي ا�ستهواين. الأّن وقت العمل بالن�سبة  ن�سف الوقت مل 
اإلى املراأة املوّظفة واملوّظف ب�سفة عامة، ل ي�ساعد على التفّتح. اأنا �سد هذا التوقيت، لأنه يجربك 
على ترك ر�سيعك من ال�ساعة ال�سابعة �سباحا اإلى ال�سابعة م�ساء مع ما ي�سَحب ذلك من م�ساكل. 
ثم ت�سطّر اإلى احت�سانه ورعايته اإلى ال�ساعة احلادية ع�رش ليال. اأت�ساءل كيف يت�سّنى يل التفّتح والنمو 
يف هذه الظروف، حقا لقد كنت بائ�سة لأين ل اأرى طفلي اإل �ساعتني يف اليوم. فلّما عِر�ض علّي 
هذا العمل، وهو يي�رّش يل التواجد بالبيت ابتداء من ال�ساعة الثانية والن�سف ظهرا، تخّليت عن كل 
�سيء واأعطيت الأولوية لنف�سي... لكن العمل بامل�سحة ل يتيح يل التطور والرتقاء املهني، رغم 
اأن عديد املديرين باملوؤ�س�سة اقرتحوا علّي التحّول اإلى املقر الأ�سلي، ولكن ذلك ل يالئمني ب�سبب 
اإطار  داخل  للمراأة  الأ�رشي  الدعم  اأّن  نتبنّي  وبذلك  امل�سحة«.  توّفرها  التي  الوقت  ن�سف  فر�سة 
الأ�رشة وخارجه، وما وقع من تغيريات يف اأدوار النوع الجتماعي يلعب دورا حا�سما يف متكني 

الن�ساء وقدرتهن على النهو�ض واتخاذ القرار على كافة امل�ستويات. 



اأما ثريّا )38 �سنة، �ساحبة اأعمال، ال�سودان(، فتعترب اأن الظروف الأ�رشية كانت موؤثرة يف م�سريتها يف 
املجال العام، تقول: »بالن�سبة يل �ساهمت الظروف املحيطة بي يف و�سويل اإلى مواقع �سنع القرار، 
ذلك اأن الوالد نا�سط �سيا�سي، ع�ست مع اأ�رشتي كل ظروف العمل ال�سيا�سية. ثانيا النتماء اإلى احلزب 
ال�سيا�سي احلاكم الذي و�ّسع من فر�ض امل�ساركة يف اتخاذ القرار. كذلك اعتباري ابنة �سيا�سي معروف 
�سّهل يل فر�ض امل�ساركة الفاعلة والدخول ال�سهل واملقدرة على التاأثري املبا�رش على القيادات العليا«. 

اإّن هذه ال�سيغة لي�ست متوّفرة ملعظم الن�ساء يف البلدان العربية، فكثريا ما تكون املعيقات الأ�رشية 
من اأكرب التحديات التي تواجه املراأة، ذلك اأن للرجل القدرة على حتديد حركة املراأة وخروجها 
اإلى نطاق العمل. فاإلى جانب وجود الأب اأو الزوج اأو الأخ الداعم وامل�ساعد، هناك اأي�سا من هو 
مت�سّلط ولمبايل وغائب وم�ستاأثر، وبرز يف حالت قليلة جّدا الزوج ال�رشيك الذي يقوم بالفعل 

بتغيري دوره داخل الأ�رشة، للو�سول اإلى اإعادة توزيع عادل لالأدوار بينه وبني زوجته.

4.2. مبالغات يف قراءة واقع دعم الرجال حلقوق الن�شاء

الزوج  دعم  عن  احلديث  لدى  املرّبرة،  غري  املبالغة،  من  نوعا  التقرير  هذا  يف  ال�سهادات  اأبرزت 
لزوجته اأو الأب لبنته، حيث تكون مو�سوع تفاخر لدى الرجال باعتبارها و�سعيات غري عادية، 
اأو  اأكرب وم�ساعفا يف غالبية الأحوال، ودون مقابل  الن�ساء للرجال يعّد  اأّن دعم  اإلى  دون النتباه 
اإلى حقوق متكافئة. تقول رجاء )60 �سنة، �ساحبة موؤ�ّس�سة �سناعّية  تقدير لهذا الدعم وترجمته 
وجتاريّة، تون�ض( »كلما لحظ النا�ض امراأة رئي�سة موؤ�س�سة... يعتقدون ويقولون، اإن معها رجل، 
اإنه زوجها، اأو اأخوها، اأو ابنها. فاأجيبهم: وهل يعمل الرجال مبفردهم؟ اأنا مثال، ملا بعث زوجي 

م�رشوعه، ا�ستغلت معه، وكنت دائما اأعمل 100 %، بل اإين عملت اأكرث من الآخرين جميعا«.
ي�سّكل التغري يف دور الرجل وا�سطالعه بدوره جتاه الأ�رشة مع املراأة، العامل الأول مل�ساندة املراأة من 
اأجل اأخذ الفر�سة احلقيقية لالرتقاء املهني واملجتمعي وال�سيا�سي، لكن الزوج هو اأي�سا نتاج ثقافة 
اجتماعية تن�سئ الأبناء على القوة واجلراأة وامليل اإلى التحّكم والتعامل مع الأزمات والعامل اخلارجي 
والقتناع  واحلياء  اخلجل  على  البنات  وتن�سئ  بالواجبات،  القيام  عن  النظر  بغ�ض  القرار  واتخاذ 

بالدونية وتقدمي اخلدمة بدون التدخل بالقرار اأو توقع التمتع باحلقوق.

5.2. الثقافة الذكورية وتنميط الأدوار 

َمت يف هذا التقرير اأثر الثقافة الأبوية يف خمتلف املجالت )ال�سيا�سية،  يت�سح من ال�سهادات التي ُقِدّ
القت�سادية، الرتبوية، القانونية والعائلية( على تن�سئة الن�ساء واإحجامهّن عن مواقع القيادة وا�ستغاللهن 
من قبل الرجال واملوؤ�س�سات لإثبات م�ساركة �سورية للمراأة. تقول �سماح )48 �سنة، م�سوؤولة عن 
ملواقع  املراأة  و�سول  فر�ض  على  �سلبيا  املوؤثرة  العوامل  »اإن  ال�سودان(  دولية،  ملنظمة  تابع  برنامج 
اتخاذ القرار هي نظرة املجتمع املتخلفة للمراأة، وكذلك نظرة الرجل الدونية للمراأة والتعامل معها 
على اأنها دائمًا اأقل فكراً ون�سوجًا، وتف�سري الكثريين للمفاهيم الدينية بطريقة خاطئة »املراأة ناق�سة 

عقال ودينا«، اإ�سافة اإلى العادات والتقاليد التي حتّد من حرية حركة املراأة« )132(.
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والعادات  لل�سلطة  املحتكرة  الذكورية  »العقلية  اأن  املغرب(  موظفة،  �سنة،   42( خديجة  وتبنّي 
الن�ساء هي  ال�سخ�سية وعدم امل�ساركة واملبادرة عند  املراأة و�سعف  التي تقّلل من مكانة  والتقاليد 

اأ�سباب �سعف م�ساركة الن�ساء وتف�سيلهّن احلياة الأ�رشية على العمل العام ملا فيه من ت�سحيات«. 

وتتفاوت العقلية الذكورية ح�سب متغريات عّدة كالنوع والتعليم فنجدها �سائدة لدى الرجال اأكرث 
مما هي عليه لدى الن�ساء، كما اأنها حتتّد لدى من لهم م�ستوى تعليمي متوا�سع. وجتدر املالحظة 
هنا اأن الو�سع الجتماعي والثقايف يف اأي بلد، ينعك�ض بنف�ض الدرجة تقريبا على مواقف كل من 
الرجال والن�ساء جتاه م�ساركة املراأة. فعلى �سبيل املثال، ل تختلف املراأة يف ال�سعودية عن الرجل 
ال�سعودي كثريا من حيث النظرة اإلى حق املراأة يف قيادة ال�سيارة، وترى الغالبية من اجلن�سني اأن ل 
مرّبر ملثل هذا احلق.  واإذا قارنا ذلك ببلد اآخر كلبنان مثال، جند اأن اأغلبية الن�ساء والرجال ت�ساند 
حق املراأة يف العمل واحلركة وامل�ساركة، رغم عدم العرتاف الكامل مبكانة املراأة داخل املجتمع.

6.2. عالقة �رشورية بني ال�شيا�شات والقوانني وبني العالقة الأ�رشية �شمن الثقافة ال�شائدة  

قدرات  على  توؤّثر  التي  املجالت  كافة  يف  احلكومية  وال�سيا�سات  الأ�رشة  بني  العالقة  دور  يّت�سح 
الأكرب  – املعيق  بلد لآخر  متفاوتة من  واإن كان بدرجات  القانون ميثل  الن�ساء ومتُكِنهن. ومازال 
من  ويّت�سح  واملراأة.  الرجل  بني  والتمييز  القوة  لعالقات  الأهم  واملكّر�ض  الن�ساء،  ونهو�ض  لتقدم 
�سهادة �ُسهري )41 �سنة، اأ�ستاذة جامعية، م�رش( طبيعة العالقة بني الثقافة والقانون من ناحية، وقدرة 
الأدوار  مع  للتكّيف  التنازلت  تقدمي  خالل  من  اأخرى،  ناحية  من  عملها  يف  التطّور  على  املراأة 
»منذ خطوبتنا  املجال:  وتقول يف هذا  والأولد.  البنات  نفو�ض  املجتمع يف  كّر�سها  التي  والقيم 
اأ�سافر لالإ�رشاف على مع�سكرات التدريب اخلا�سة بالطلبة، وكان زوجي يرف�ض ويقول يل  كنت 
ل ت�سافري وتق�سي اأياما خارج املنزل، فامتثلت لطلبه ومل اأعد اأ�سافر لالإ�رشاف على املع�سكرات 
وذلك منذ فرتة اخلطوبة. وقبلت ذلك رغما عّني اّتقاء للم�ساكل ولأتاأقلم مع �سخ�سّيته، ل بّد اأن 
اأتاأقلم معها، اإن مت�ّسك كل طرف براأيه �ستح�سل م�ساكل بيننا. اأحيانا اأ�ستعّد للخروج لأي �سبب 
�سواء مقابلة خا�سة ببحث اأو اأي �سيء خا�ض، فيقول يل يف خلط بني الهزل واجلد: اأنت طالق اإن 

خرجِت. ماذا �ساأفعل يف هذه احلالة؟ طبعا ل اأخرج من املنزل«.

وما زالت �ُسهري، رغم م�ستواها اجلامعي، تتبّنى الأفكار ال�سائدة يف املجتمع وتعترب اأن اأعمال املنزل 
اخلارج  كان عملها يف  ولو  فيها، حتى  امل�ساركة  على عدم  الزوج  يالم  الزوجة، ول  اإلى  موكلة 
يتطلب جمهودا اأكرث مما يتطلب عمله. فتقول »اأنا اأقوم بكل عمل البيت، ما عدا التنظيف الأ�سبوعي 
تقوم به معينة منزلّية، اأقوم بالأعمال املنزلية اليومية مبا ل يقّل عن ثالث �ساعات متوا�سلة، عندما 
اعتذرت املعينة حدثت اأزمة اإذ اأ�سبحت اأقوم اأنا بالتنظيف الأ�سبوعي يف يوم اإجازتي. لو احتجت 
لدكتور اأو ل�سيء من ال�سوق، لبّد من اإذنه... وهذا واجب يف الإ�سالم اأّل تخرج املراأة ولو لزيارة 
اأهلها بدون اإذن زوجها«. ويف هذا ال�سياق، بنّي بيار بورديو Pierre Bourdieu يف حتليله للهيمنة 
الذكورية التي تقوم على العنف الرمزي اأّن املهيَمن ي�ستبطن الأ�س�ض والتمّثالت املرتبطة بعالقات 

133 - نف�ض املرجع، �ض. 11.ال�سلطة طبقا ملا يحّدده املهيِمن مما يجعله يعترب الو�سع القائم طبيعيا. )133(



وتتكر�ض تبعية املراأة للرجل يف القوانني على كل النواحي املتعلقة بحياتها ال�سخ�سية اأو يف املجالت 
القت�سادية منها وال�سيا�سية، فعلى حد تعبري حممد )65 �سنة، نا�سط يف املجتمع املدين، ال�سعودية( 
ال�سفر  التعليم ويف  القانون يف كل �سيء: يف  يكّر�سه  الذي  الو�ساية  نظام  املعوقات هي  »اأهم  اإّن 

والوكيل ال�رشعي واملعرف والولية والزواج والطالق والتعّدد ورعاية الأبناء«.

7.2. النجاح يف ال�شغل وال�شتثمار: معوقات م�شاعفة للن�شاء العامالت وباعثات امل�شاريع

اإن لطبيعة النظام القت�سادي املرتبط باأدوار الن�ساء املنزلية واملعامالت اليومية تاأثري يحّد من قدرة 
ح  الن�ساء على امل�ساركة، كما تقف العادات والتقاليد يف وجه الن�ساء عند حماولتهّن التقّدم. وتو�سّ
ذلك عواطف )42 �سنة، �ساحبة م�رشوع، املغرب( قائلة »اإن ال�سعوبات التي تطرح يل يف عملي 
اإذا حّددت موعدا على ال�ساعة ال�سابعة والن�سف م�ساء يف حني يتاأّخر  تتعّلق مبواعيد العمل مثال 
من اأتعامل معهم اإلى ال�ساعة الثامنة والن�سف م�ساء، فهذا يطرح يل �سعوبة يف قراراتي، وخ�سو�سا 
يف توقيت اإغالق املحالت واملواعيد والتوا�سل. ويجب اأن اأكون حا�رشة دائما للتاأّكد من عدم 
وجود جتاوزات. اإن الدعم وامل�ساعدة للمراأة اأقل من الرجل، ثم اإّن لبا�ض املراأة وهيئتها اأو ت�رشفاتها 
اأمور ميكن اأن ت�سّبب لها م�سكال يف عملها. وت�ستخدم �سّدها. مثال اأنا واجهني م�سكل يف ك�سك 
النا�ض  من  فيها جمموعة  تنخرط  هناك جمعية  اأن  ذلك  مب�ست�سفى،  اأمكله  الذي  العمومي  الهاتف 
املجتمع  اأن  ذلك  اأتنازل  لكي  والعراقيل  الأ�سباب  يفتعلون  فاأ�سبحوا  اللحايا  �سحاب  )اإخوانني 
لون اأن يكون الرجل مكاين. واأنا اأم، واأبنائي  ينظر اإلى املكان الذي اأنا فيه على اأنه للرجل ويف�سّ
ينتهون من الدوام الدرا�سي على ال�ساعة اخلام�سة والن�سف واأنا على اأقل تقدير يجب اأن اأكون يف 
املنزل على ال�ساعة ال�ساد�سة، لكي اأرعاهم واأرعى متطلباتهم يف حني اأن الرجل لي�ست لديه هذه 
اإلى البيت بعد منت�سف الليل نظرا لكرثة  اللتزامات وامل�سوؤوليات، حيث ميكن للرجل الدخول 
اأعماله. من ال�سعب التوفيق بني كوين �ساحبة م�رشوع وربة بيت. اإن خروجي اإلى العمل وتاأّخري 
يف العودة اإلى البيت قد يف�رّش من طرف بع�ض النا�ض ب�سورة قد ت�سيء اإلى �سمعتي فالعمل يحّتم 
علّي التحدث اإلى الرجل وال�سحك معه واأحيانا الذهاب اإلى املقهى من اأجل التفاو�ض، لكن نظرة 

املجتمع لهاته ال�سلوكات مغايرة للحقيقة، لأنها توؤول اإلى اأ�سياء غري �سحيحة بالن�سبة يل«. 

3. توزيع مهمات »اتخاذ القرار« اليومي بني الن�شاء والرجال 
      يف خمتلف املجالت 

لقد اأظهرت املعطيات الكيفية اأن توزيع القرارات داخل الأ�رشة هو م�ساألة �سائكة ومعّقدة، وهو 
مرتبطة  مو�سوعية  مبتغريات  تتاأّثر  وال�رشاع،  والتناف�ض  والتفاو�ض  التفاهم  من  متوا�سلة  �سريورة 
بالواقع ال�سيا�سي والقانوين والبيئة العائلية املحيطة، وكذلك مبتغريات ذاتية مرتبطة بقدرات كل من 
املراأة والرجل داخل العالقة )التعليم والعمل والتن�سئة(. ولكن وب�سكل عام، يتّم توزيع املهام بني 
اجلن�سني �سمن الأ�رش التي يعمل فيها كل من الرجل واملراأة، ح�سب طبيعة املهمات ونط الأ�رشة 
املعي�سية )نووية، ممتدة، اأو اأ�رش ذات العائل الواحد(. تقول ن�سال )60 �سنة، �سيدة اأعمال، لبنان( 
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»اإذا كان القرار متعّلقا ب�رشاء اأحد م�ستلزمات البيت، اأنزل اأ�سرتيه لوحدي، ول يعرت�ض زوجي، 
له  لي�ض  اأبنائي، لأن زوجي  فيها  اأ�سّجل  باختيار مدر�سة  متعّلقا  القرار  اإذا كان  الأمر  وكذلك هو 
الوقت الكايف للتفكري يف هذه الأمور. األحظ اأّن ال�سورة تبدو معكو�سة، الرجال مّتكلني علينا يف 
هذه الأمور، كنت اأنا التي اأقّرر نوع الريا�سة التي ميار�سها ابني، ويف اأّية مدر�سة يدر�ض، وزوجي مل 
يتدّخل اإطالقا، اأهّم �سيء اأن اأعفيه من هذه امل�سوؤولّيات، م�سوؤولية الأبناء لي�ست م�سوؤوليته«. ويف 
�سياق حديثها عن مهامها وم�سوؤولياتها بالبيت ت�سيف ن�سال قائلة »البيت لي�ض مملكتي، بل ميكن 

اأن يكون جحيمي... لكّنه م�سوؤوليتي!!!«. 

1.3. بيع اأو �رشاء عقار 

الأ�رشة،  حياة  يف  حا�سمة  ق�سية  هي  العقارات  �رشاء  اأو  بيع  قرارات  اأن  ال�سهادات  غالبية  اأكدت 
وتوكل عموما اإلى الرجال. تقول منال )27 �سنة، مزارعة، م�رش( »هذا الأمر خا�ض بالرجال لي�ض 
لنا اأن نوافق ول اأن نعرت�ض«، وتوؤيّدها عطيات )38 �سنة، ت�ساعد زوجها يف بيع الفاكهة ، م�رش( 
»الرجال هم اأ�سحاب القرار يف مثل هذه الأمور«. واعترب بع�ض امل�ستجوبني اأن يف الت�ساور مع 
الزوجة يف قرارات �رشاء اأو بيع العقارات م�سيعة للوقت وهو ما عرّب عنه حممود )33 �سنة، مزارع-
تاجر، م�رش( بقوله : »ل اأ�ست�سريها يف كل ما يخ�ّض البيت من بيع اأو �رشاء، لي�ض من املعقول اأن 

اأ�ست�سريها كّلما نويت القيام بعملّية بيع اأو �رشاء«.  

اأنه يف الأ�رش التي يعمل فيها الزوجان، ي�سود عموما نط »�سبه  بالتوازي مع هذا النمط، لحظنا 
ت�ساوري« يف القرارات املتعّلقة ب�رشاء وبيع العقارات، وقد اكت�سبت الن�ساء، خا�سة اللواتي يعملن 
يف القطاع اخلا�ض وجمال الأعمال، قدرات وا�سحة يف هذا املجال، مثل ما عرّبت عنه عواطف 
)42 �سنة، �ساحبة م�رشوع، املغرب( »البيع وال�رشاء هي قراراتي ولكن بالت�ساور مع زوجي، فاأنا 

�ساحبة املال واخلربة«.

وتدخل عوامل مو�سوعية، موؤ�س�ساتية، �سيا�سية وقانونية، حتّددها الدولة وتختلف من بلد عربي 
اإلى اآخر، لتدفع بقدرات الن�ساء اإلى بيع و�رشاء العقارات اأو لتحّد من هذه القدرات، من ذلك اأّنه 
يف ال�سعودية على �سبيل املثال، ل ت�ستطيع الن�ساء القيام باملعامالت التجارية باأنف�سهن اأو الدخول 
يف �سفقات دون وكيل. ويف حالت نادرة، تتولّى املراأة مهمة اتخاذ القرارات املتعلقة ب�رشاء اأو 

بيع العقارات وذلك خا�سة �سمن الأ�رش التي تراأ�سها املراأة ويتغّيب عنها الرجل ل�سبب اأو لآخر. 

2.3. البدء بعمل ا�شتثماري

با�ستثناء الن�ساء العامالت يف ال�ستثمار كمهنة لهن، فاإن القرارات املتعلقة با�ستثمار اأموال العائلة 
يف �سوق املال اأو اأي ا�ستثمار اآخر تبقى قرارات ذكورية، ترتاوح بني قرار ينفرد به الرجل ب�سكل 
كامل، اأو بالت�ساور ح�سب ما �رشحت بع�ض امل�ستجوبات.  وتبقى هناك حالت نادرة من ال�سيدات 
اللواتي عرّبن عن اإرادة �سلبة وبداأن من ال�سفر ومتكّن من النجاح بف�سل جهودهّن واإرادتهّن رغم 



معار�سة الزوج واأحيانا الأ�رشة. تقول ن�سال )60 �سنة، �سيدة اأعمال، لبنان( »اأّول �سيء قمت به هو 
�رشاء قطعة اأر�ض، طبعا وجدت اعرتا�سا من العائلة من حماتي ومن زوجي لأيّن �ساأ�سّجل ملكّيتها 
نحو  خطوة  هذه  له:  يقول  الباطن  عقله  اأّن  املوؤّكد  كليا.  راف�سا  راف�سا...  زوجي  كان  با�سمي، 

ال�ستقالل«. 

3.3. قرارات متعلقة بالأبناء والبنات

القرارات  اإلى  بالن�سبة  فمثال  االأبناء ح�سب جماالتها،  بحياة  املتعلقة  القرارات  اتخاذ  اأمناط  تنق�سم 
املتعلقة بامل�ستقبل وبالتعليم خ�سو�سا، لحظنا اأنها قرارات تّتخذ عموما بالت�ساور بني خمتلف اأفراد 
الأ�رشة، وخا�سة بني الأب والأم. اأما القرارات املتعّلقة بتزويج الأبناء والبنات، فقد اختلفت الآراء 
حولها، وميكن اأن نوّزعها ح�سب اأمناط متباينة، حيث جند النمط الت�ساوري بني اأفراد العائلة، وجند 
نطا يكون القرار الأخري فيه لالأب )الرجل(، ونطا ثالثا ي�سطلع فيه البن الذكر- �ساحب ال�ساأن- 
باأخذ القرار. ويف جميع احلالت مل تذكر امل�ستجوبات وامل�ستجوبون اأن قرار الزواج هو يف يد 

الفتاة نف�سها. 

اأما فيما يخ�ض تزويج البنات، فقد تبينا نطني الأول كان الرجل حمتكرا فيه للقرار، اأما الثاين فيتم 
فيه تفوي�ض اأخذ القرار اإلى املراأة.

4.3. اإدارة امل�رشوف اليومي

كان هناك انق�سام وا�سح بني الأ�رش حول هذا املو�سوع، فرغم عمل املراأة ودخلها، اإل اأنه ما زال هناك 
اإ�رشار يف بع�ض الأ�رش على احتكار الرجل للقرارات املتعّلقة بال�رشف، ولكن ويف كثري من الأحيان 
تتم عملية اإدارة امل�رشوف من قبل الن�ساء بتفوي�ض من الرجل، بكل ما يعنيه ذلك من م�سوؤوليات اإدارية 
وزمنية. وتعرّب فاطمة )34 �سنة، ربة بيت، املغرب( عن هذا بقولها »يعطيني زوجي قدرا من املال بعد 
تقييم متطلبات الأ�رشة ال�سهرية، واأنا اأحاول بعد ذلك جاهدة الت�رشف يف ذلك املال لتلبية حاجيات 
الأ�رشة«، وت�سيف »اإنني اأقوم بتدبري امل�ساريف التي مينحني اإياها زوجي بداية كل �سهر، وعندما اأعمل 

»الراند« )الطرز واخلياطة( فاإنني اأ�رشف هذه النقود يف اقتناء الأثاث وجتهيزات البيت«. 

اإدارة ال�رشف بالت�ساور، يقول خليفة )36 �سنة، موظف، املغرب(  ويف بع�ض الأحيان تتم عملية 
»يف هذه الأمور اأكون اأنا �ساحب القرار لأنني اأنا من يعرف ما اأملك من املال، وهل يل القدرة 

على ال�رشاء... لكن هناك ا�ست�سارة للزوجة يف ما اأريد �رشاءه«.

اإن التطور الذي ح�سل على اأدوار الن�ساء يف مواقع �سنع القرار يف احليز العام مل يوؤّد اإلى تغيريات 
جوهرية يف طبيعة القرارات التي يتحمل م�سوؤوليتها الرجال والن�ساء يف املجال اخلا�ض. فرغم امليل 
اأن  اإال  الدخل،  املراأة وح�سولها على  اأو ت�ساورية، خا�سة يف حالة عمل  اأكرث ت�ساركية  اأمناط  اإلى 
القرارات مازالت من الناحية اجلوهرية مق�ّسمة ح�سب اجلن�ض وغري متوازنة مع حجم امل�سوؤوليات 
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على  والإنفاق  والأ�رشة  باملنزل  املتعلقة  القرارات  يتخذن  فالن�ساء  والرجال؛  الن�ساء  تتحملها  التي 
احلاجات اليومية وتربية الأطفال، مبا يعنيه ذلك من متابعة وم�سوؤولية واأعباء اإ�سافية ل توؤدي اإلى 
مزيد من التمكني واحلقوق. وتت�سارك املراأة مع الرجل يف قرارات متعلقة بتعليم الأبناء وزواجهم 
وال�سحة الإجنابية، اإل اأن القرارات امل�سريية لالأ�رشة فما تزال، يف واقع الأمر، حكرا على الرجال، 

وخ�سو�سا اإذا ما تعلق الأمر باملجال العام والتعامل مع الأ�سول القت�سادية. 

خـــــــــــــــــــامتة 

الذاتية، يف  وال�سري  املعّمقة  املقابالت  نتائج  نوعيا لأهم  الف�سل حتليال  قّدمنا يف هذا 
م�ساألة مفهوم �سنع القرار واأهميته بالن�سبة اإلى الرجال والن�ساء، واأهم املعيقات التي 
خمتلف  ويف  امل�ستويات  كافة  على  القرار  �سنع  يف  الفعالة  امل�ساركة  وجه  يف  تقف 
املجالت. وكان من املالحظ وجود ترابط بني مفهوم �سنع القرار وتقييم امل�ساركات 
املرتّددون من حيث  املجال، بحيث طرح  الن�ساء يف هذا  وامل�ساركني لأهمية متكني 
للن�ساء  تقليدي  دور  يحافظ على  مبا  للم�ساركة  �سيقة  مفاهيم  امل�ساواة  بقيم  قناعتهم 
يف حدود املنزل والأ�رشة. وحتى يف حال موافقتهم على عمل املراأة خارج املنزل، ما 
زالت هناك قناعة لديهم باقت�سار اأدوار الن�ساء يف �سنع القرار يف املجال اخلا�ض على 
جمالت معينة و�سمن �سقف حمدود. ويف املقابل، مّت طرح مفهوم �سامل ل�سنع القرار 
فهم  املجالت، و�سمن  كافة  واملراأة يف  الرجل  بني  وامل�ساواة  احلقوق  مب�ساألة  يرتبط 
الف�ساءين اخلا�ض والعام والعالقة  اإن حتليل  ال�سياقية يف املجتمع.  معّمق للمحددات 
بينهما كانت الو�سيلة الأف�سل لفهم اأكرث تعمقا للعوامل التي ت�سّكل وحتّدد قدرة الن�ساء 

على امل�ساركة يف اتخاذ القرار.
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الق�شــــــم الثـــــــــاين 
الف�شـــــل  اخلـام�ص : نحو منذجة جتربة �شنع القرار 
فــــــــــــــــي العـــــــــــــــــــامل العــــــــــــــــربي     
           �شهام النّجار 

ة باّتخاذ القرار من قبل الّن�ساء يف العامل  اإّن هذا الف�سل الذي ن�سعى من خالله اإلى اقرتاح اأمناط خا�سّ
العربي ا�ستنادا اإلى البحث امليداين »الكيفّي« الذي اأجريناه يف �سّتة بلدان عربية، يحتوي على ثالثة 

اأجزاء اأ�سا�سّية :
1 ـ تعريف �سريورة اّتخاذ القرار باعتباره »جتربة اجتماعّية«.
2 ـ جدوى الّت�سنيف الجتماعي وتكوين املفاهيم الّتنميطية 

ة بتجربة �سنع القرار يف العامل العربي. 3 ـ تقدمي اأربعة مظاهر خا�سّ

1. امل�شاركة يف اتّخاذ القرار باعتبارها جتربة اجتماعية :

اإطار هذا البحث جتربة اجتماعّية وذلك بالعتماد على املقاربة  القرار يف  اّتخاذ  لقد مّت اعتبار �سريورة 
النظرية لعامل الجتماع الفرن�سي فران�سوا ديبي François Dubet. فالتجربة الجتماعّية كما يعّرفها هذا 
الباحث هي » تبلور م�ستقّر ن�سبّيا لدى الأفراد واجلماعات ملظاهر خمتلفة من الأفعال التي عادة ما تكون 
مت�ساربة والتي يعمل الأفراد على تاأليفها وت�سنيفها ق�سد بناء �سخ�سّياتهم كفاعلني« )134(. وعلى �سوء 
هذه الّروؤية �سنقوم بتحليل ما ن�سّميه بـ »جتربة �سنع القرار« ح�سب الّنوع الجتماعي يف العامل العربي. 
ويجب التاأكيد بداية على اأّن هذه الّتجربة هي نتيجة لتمف�سل ثالثة مظاهر خمتلفة ملنطق الفعل الجتماعي 
ت�ساعدنا على فهم  اأ�سا�سية  الّتفّرد والّذاتّية. وهي مظاهر  الّتمّثل والندماج، ال�سرتاتيجيا والّتكتيك،   :

خمتلف جوانب جتربة املراأة يف جمال �سنع القرار مقارنة بالرجل، لذلك �سنعمل على حتليلـها تباعا :

جتربـــــــــــــة �شنــــــــــــع القــــــــــــــرار

 François Dubet، - 134
L’expérience sociol -
gique، Paris، La D -
.couverte، 2007، p. 98

الباحث  هذا  عّرف  كما 
اأّنها  الجتماعّية  التجربة 
ة  خا�سّ خمتلفة  لأ�سكال  »متازج 
اأ�سكال  وهي  الفعل،  مبنطق 
م�ستوى  بكّل  الفاعل  تربط 
ملزم  والفاعل  ما،  منظومة  من 
ملنطق  خمتلفة  اأ�سكال  ببلورة 
عن  الناجتة  احلركّية  واإّن  الفعل، 
ت�سّكل  التي  هي  الّن�ساط  هذا 
ذاته  يف  والّتفكري  الفاعل  ذاتية 

réflexivité« �ض: 105.

اال�سرتاتيجيا  
والتّكتيك

التّفّرد 
والّذاتيّة

التّمثّل 
واالندماج
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1.1. منطق االتمثّل والإندماج

نتبنّي من خالل البحث امليداين الذي �سمل رجال ون�ساء ينتمون اإلى فئات مهنّية واقت�سادّية وثقافّية 
متباينة، اأّن امل�ساركة يف اّتخاذ القرار هي جتربة فرديّة متجّذرة يف بيئة اجتماعّية تكّيفها وتهيكلها 
وتعطيها معنى. اإّن اأهّمية قرار ما ودرجة اّت�ساعه تخ�سع للف�ساء )العام واخلا�ّض( والبنى وال�سبكات 
القرار  ويرتبط  فيها.  تتمظهر  التي  الخ...(  الإداريّة  ال�ّسيا�سّية،  القت�ساديّة،  )العائلّية،  املوؤ�ّس�ساتّية 
اأي�سا بطبيعة مو�سوعه. فالقرار املّتخذ يف الإطار الأ�رشي يختلف عن القرارات املّتخذة داخل اأطر 
ة بكّل جمال  وابط والقيم اخلا�سّ اأخرى، كمجل�ض اإدارة اأو �رشكة �سناعّية... اإذ اأّن الفرد ي�ستبطن ال�سّ
اخلا�ض  املدر�سي  بالّتوجيه  املتعّلق  القرار  يختلف  مثال  الأ�رشي  عيد  ال�سّ فعلى  داخله.  يتحّرك  فعل 
بالبن عن القرار املتعّلق ببيع اأحد اأمالك الأ�رشة الخ... ف�سال عن ذلك، فاإّن �سريورة اّتخاذ القرار 
ل يجب اأن ُتدر�ض بطريقة جمّزاأة. فالقرار هو عادة �سريورة تتبلور يف اإطار ف�ساء موؤ�ّس�ساتي مرّكب 
تتقاطع داخله العديد من البنى الجتماعّية وتت�سابك. اإذ اأّن القرارت املّتخذة مثال يف اإطار موؤ�ّس�سة 
اقت�سادية ي�سرتك يف ت�سيريها اأفراد تربطهم عالقات عائلّية ميكن اأن تخ�سع لقواعد الّنظام الأبوي.

اأو  املحافظة عليها  اإلى  ي�سعى  الفرد طبقا لنتماءاته،  يتحّدد  ال�ستبطان والندماج »   وفق منطق 
تقويتها يف اإطار جمتمع ُيعَترب منظومة لالندماج« )135(. اإّن املعطيات املو�سوعّية التي يكت�سبها الفرد 
الجتماعي هي التي حتّدد مو�سعه. وبنّي البحث كذلك اأّن املالب�سات الّتاريخّية والهياكل الأ�رشّية 
وابط والقيم التي حتّدد العالقات بني اجلن�سني، بني الأجيال، بني الفرق  والأطر الق�سائّية ونظام ال�سّ
العقائدّية تختلف من بلد اإلى اآخر يف العامل العربي، وينعك�ض كّل ذلك على درجة م�ساهمة املراأة 

يف �سريورة اّتخاذ القرار يف خمتلف ف�ساءات الّتجربة الجتماعّية.

قَبلَية،  )اأ�رشيّة،  الفرد يتحّدد وفق �سل�سلة  اأّن  الّتجربة الجتماعّية يربز  املنطق الذي يحكم  اإّن هذا 
عرقّية...(، اأّمة، مذهب ديني، هيكل موؤ�ّس�ساتي )جمعياتي، مهني، �سيا�سي، نقابي...( تر�ّسخ لديه 
نظاما من القيم وال�سوابط ال�سلوكّية ميّكنه من حتديد �سخ�سّيته وعالقته بالآخرين وحمور الّ�رشاع 
داخل هذه العالقة. ميتثل الفرد اإذن للمجموعة التي ينتمي اإليها وملجتمعه اللذان يحّددان ويوّجهان 

م�ساحة ودرجة تدّخله يف عملّية اّتخاذ القرار.

)اجتماعّية،  وقيم  �سوابط  نظام  معنّي  عربّي  بلد  اإلى  املنتمية  املراأة  وتتمّثل  ت�ستح�رش  اإذن  هكذا 
قانونّية، ثقافّية، اإدارّية، دينّية، عرقّية، اأخالقّية...( تفر�سه املجموعة التي تنتمي اإليها، وتكون واعية 
باحلدود التي ت�سبط وتنّظم م�ساهمتها يف �سريورة اّتخاذ القرار وموقعها يف خمتلف الف�ساءات التي 
تّتخذ فيها القرارات. ومثال ذلك ما توؤّكده �سهري )41 �سنة، اأ�ستاذة جامعّية، م�رش( حني ت�رشح »اإيّن 
مقتنعة ب�رشورة اأخذ الإذن من زوجي قبل زيارة الّطبيب اأو قبل اخلروج للّت�سّوق، اإذ اأّن ديننا ينهى 
املراأة عن اخلروج دون اإذن زوجها )حّتى لو كان اخلروج بهدف زيارة الأهل(«. وجند هذا اأي�سا 
يف كالم حياة )38 �سنة، اأ�ستاذة تعليم ثانوي، املغرب( الذي يلّخ�ض مفهوم قوامة الّرجل »نتكّفل اأنا 
وزوجي معا مب�ساريف البيت، لكّن كاّل مّنا له م�سوؤولّيات يتحّملها بكّل اقتناع، فاأتكّفل اأنا بكّل ما 
ي�سغل املراأة مثل الأكل واملطبخ والّتجهيزات املنزلّية ومالب�ض الأطفال، ويتكّفل زوجي مب�ساريف 
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املنزل مثل فاتورة الكهرباء وفاتورة املاء وم�ساريف درا�سة الأبناء، فاملراأة دائما امراأة والّرجل رجل، 
وكّل طرف يجب اأن يهتّم مبجاله اخلا�ّض به حتى ل يحدث �رشاع بني الّطرفني«.

و�سمن هذا ال�ّسياق نف�سه وجدنا اأّن عددا كبريا من امل�ستجوبني يعتربون اأّن م�ساركة املراأة يف اّتخاذ 
القرار ل يجب اأن تتجاوز اإطار منزلها وما يتعّلق بالّتدبري املنزيل اخلا�ّض بحياتها اليومّية.

2.1. منــطــــق التّكــــتـــــــيــــــــــك وال�شتـــراتـيـــجــــيـــــــــــا

من  موقعه  ويّحدد  �سخ�سّيته،  ويبني  بيئته،  مع  يتاأقلم  الفرد  اأّن  يربز  والندماج  الّتمّثل  منطق  اإّن 
الآخرين. ف�سريورة الندماج وا�ستح�سار مثل وقيم اجلماعة متّكن الفرد من تكوين العنا�رش التي 
  Max فيبري   ماك�ض  عنه  عرّب  ما  على  يحيل  املفهوم  هذا  اإّن  مكانته.  حتديد  له  نحول  نظاما  تبني 
Weber »املوقع الن�سبي للفرد« ومعنى ذلك اأّن له القدرة على التاأثري يف الآخرين بف�سل ما توّفره 
املوؤ�ّس�سات  يف  الّتناف�ض  قواعد  تفر�سه  ملا  طبقا  تتحّدد  الفرد  مكانة  فاإّن  وهكذا  مكانته)136(.  له 
الجتماعّية، وا�ستنادا اإلى هذا املوقف، يكون منطق الّتكتيك وال�سرتاتيجيا مّتفقا مع منطق الّتمّثل 

والندماج اأو مناق�سا له، وذلك بح�سب الأهداف واملقا�سد الفردّية واجلماعّية.

وحتيل جتربة �سنع القرار وفق هذا املنطق على العالقات الجتماعّية التي ترتكز على نظام معّقد 
من التحالف ، املناف�سة، ال�سغوطات، املفاو�سات، ال�رشاعات حيث ُيعترب الآخرون اإّما مناف�سني 
عيد الأ�رشي مثال، اإذ اأرادت املراأة اأن تّتخذ قرارا جتد نف�سها جمربة  اأو اأحالف اأو و�سائل. فعلى ال�سّ
اأبنائها اأو جمادلة زوجها لت�سل اإلى فر�ض قراراتها واإقناعه  على ال�ستعانة بابنها الأكرب اأو حتري�ض 
بجدواها. »يف منطق ال�سرتاتيجيا يحاول الفرد اأن يحّقق م�ساحله يف جمتمع يبدو كاأّنه �سوق« )137(

وهكذا نعترب اأّنه من الأهمية مبكان اأن ناأخذ بعني العتبار، داخل هذا املنطق، ما عرّب عنه مي�سال دي 
�سارتو Michel de Certeau بالختالف بني الّتكتيك وال�سرتاتيجيا.)138( ومن هذا املنظور، يحيل 
يعتربه ف�ساءه  يتحّرك يف ف�ساء  فرد  قبل  القّوة من  القائمة على  العالقات  ال�سرتاتيجيا على  منطق 
اخلا�ّض، مّما ي�سمح له بالّت�رّشف يف العالقات مراعيا الّتهديدات واملخاطر اخلارجّية. هذا بالإ�سافة 
ة على ف�ساء خا�ض، اأي منطقة �سلطة واإرادة خ�سو�سية )139(.  اإلى اأّن منطق ال�سرتاتيجيا يقوم خا�سّ

ون�ساء(  اأفراد )رجال  قبل  من  املتقّبل  ذلك  ال�سرتاتيجيا هو  منطق  فاإّن  املنطق،  اإلى هذا  وا�ستنادا 
اعات وال�سغوطات واأ�سكال  موجودين يف مراكز اّتخاذ القرار ومتّكنهم مكانتهم من مواجهة ال�رشّ
الت�سّدي، وكذلك من التفاو�ض وحتديد احللفاء ق�سد الدفاع عن م�ساحلهم واحلفاظ على مكانتهم 

وتركيز �سلطة القرار التي يتمتعون بها.

اأّما منطق الّتكتيك، فاإّنه ميّكن من حتليل الّن�ساط املنجز يف ف�ساء منتم اإلى ف�ساء اآخر ومراقب من 
طرفه يف غياب ف�ساء خا�ّض به. و يعترب الّتكتيك هنا حركة » داخل جمال روؤية الآخر » وهكذا 
عف«)140(  يتفاعل الّتكتيك مع امليدان الذي فر�ض عليه. »الّتكتيك حيلة« »ويف اجلملة فهو فّن ال�سّ

ومثال ذلك رّبة البيت التي لي�ض لها عائد ماّدي ميّكنها من �سنع القرار.

املـــراأة العربيــــة  وامل�شاركـة فــــــــــي �شنع واتخـــــاذ القـــــــــرار 90

  - 136
.F. Dubet، op. cit.، p. 119

  - 137
 F. Dubet، op. cit.، p. 111

  - 138
de Certeau، L’invention du 
quotidien، Tome 1 : Arts 
de faire، Paris، Gallimard، 
1990، pp. 57-63

 - 139
 Michel de Certeau، op. 
cit.، p. 59

 - 140
 Michel de Certeau، op. 
cit.، pp. 60-61



91املـــراأة العربيــــة  وامل�شاركـة فــــــــــي �شنع واتخـــــاذ القـــــــــرار

ونعترب ا�ستنادا اإلى هذا الّراأي اأّن منطق الّتكتيك هو الذي يوّجه ن�ساط االأفراد )رجاال ون�ساء( الذين 
مّت اإق�ساوؤهم من ف�ساء اّتخاذ القرار وجتريدهم من الكفاءة والأهلّية واحلّق يف امل�ساركة يف عملّية 
اّتخاذ القرار ويحاول هوؤلء الأفراد تغيري الّنظام ليتمّكنوا من الّتاأثري على القرارات املّتخذة وتوجيه 

م�سار الأمور نحو ما يتنا�سب مع مبتغاهم.

3.1. منطق التفرّد والّذاتيّة

فيما يتعّلق مبنطق الّتفّرد، فاإّنه يتمّثل يف عملّية يثبت من خاللها الفرد اأّنه فاعل وم�ساهم يف �سنع 
ة. اأّما منطق الّذاتّية، فهو يتمّثل  القرار عرب جمال خا�ّض به وياأخذ بعني العتبار اآليات وو�سائل خا�سّ
يف املطالبة بهوية جديدة »عرب تفكيك واإعادة تكوين املعطيات التي حتّدد املجالت املمكنة« )141( 
بهدف اأن ي�سبح الفرد جديرا بامل�ساركة يف اّتخاذ القرار. و�سمن هذا ال�ّسياق » يبدو الفرد مو�سع 

نقد من قبل جمتمع يعّد نظام اإنتاج وهيمنة« )142(.

وهناك العديد من الأحداث املتعّلقة بحياة الفرد التي حتيل على منطق الّتفّرد والّذاتّية. فامل�ساركة يف 
ة : الزواج، وفاة الّزوج،  اّتخاذ القرار ميكن اأن تكون نتيجة ملنعرج اأو لقطيعة هامة يف احلياة اخلا�سّ
الّنجاح الّدرا�سي، تغيري العمل، ترقية مهنية، التنّقل من مكان اإلى اآخر، الخ، مّما يدخل يف امل�سار 
اإّن منطق  اجتماعية جديدة.  باأخرى مبكانة  اأو  بطريقة  اجتماعّية » مرتبطة  بداية »ولدة  الفردي 
الّتفّرد والّذاتّية هو الذي ميّكننا من تف�سري ال�سبب الذي يجعل امراأة )اأو رجل( ما تتمّيز عن �سائر 

اأفراد جمموعة النتماء وتتمّكن من ممار�سة �سلطة القرار.

2. تعريف التحليل النمذجي يف �شياق بحث عملي 
قبل النطالق يف �سياغة ت�سنيف مل�ساألة املراأة و�سنع القرار يف العامل العربي، يبدو من ال�رشوري ت�سليط 
ال�سوء على املبادئ التي حتكم عملية التحليل التنميطي يف �سياق البحوث العملية. من املهم اأن نيز 
اأول بني التق�سيم الت�سنيفي والتحليل التنميطي. فالت�سنيف يعتمد على متييز عنا�رش من جمموعة حمّددة 
على اأ�سا�ض معيار واحد )مثل م�ستوى الدخل وم�ستوى التعليم والعمر، الخ...( وميكن لالأق�سام التي 
يتم ت�سكيلها اأن تكون مرتبة هرميا عن طريق اإ�سافة معيار ثان )مثال يتكون ق�سم اأو فئة ما نتيجة تقاطع 
جملة من املتغريات ال�سو�سيو-اقت�سادية وال�سو�سيو-ثقافية(. اأما التنميط، فيتمثل يف اإن�ساء عدة معايري 

للت�سنيف التي يتيح اجلمع بينها ا�ستخال�ض اأمناط منف�سلة وغري تراتبية. )143( 

 - 141
Jacques Rancière, L’hist-
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عالوة على ذلك، يتجذر التحليل التنميطي يف املقاربة التفّهمية ملاك�ض فيبري التي ت�سمح مبراعاة 
تعدد ناذج املنطق التي تقوم عليها املمار�سات الجتماعية وال�سلوكيات الفردية. ويتنزل هذا 
»لالأنواع  حتليله  يف  دوركامي  اأر�ساه  الذي  واملنهجي  الفكري  التم�ّسي  اإطار  يف  اأي�سا  التحليل 

الجتماعية لالنتحار« )144(. 

اإن االأ�س�ض املعرفية غري املتجان�سة للتحليل التنميطي هي التي تف�رّش تنوع طرق بناء االأمناط يف 
العلوم الجتماعية، حيث اأّن طرق بنائها تعتمد على اأ�ساليب واأهداف البحث النظرية وامليدانية.
واأيا كانت الطريقة املعتمدة لبناء التنميطات، فاإنه ال ميكن اعتبار هذه االأمناط جملة من املجموعات 
املرتا�سة ذات حدود جامدة اأو طابع تراتبي، بل هي اأطر جمردة ينتجها الباحث من اأجل فهم الواقع 
الجتماعي املرّكب )145(. يف هذا الإطار، من املهم اأن نّيز بني الت�سنيفات املتداولة والتي تنبثق عن 
احل�ض امل�سرتك، وبني التنميطات التي ي�سعها الباحث لغاية الأخذ بعني العتبار الطابع املركب للواقع 
الجتماعي. �سمن هذا ال�سياق، فاإنه من املهم اأن نالحظ اأن هذه التنميطات ل تتمّثل يف اإعادة اإنتاج 
الواقع التجريبي كما يعي�سها ويف�رشها الفاعلون الجتماعيون )املعنيون(، واإنا هي متثالت »منتقاة 
للتغريات الطارئة«)146(، تقت�رش على ما يعتربه الباحث اأ�سا�سيا لتحليل املنطق الكامن داخل جمموعة 
حمددة من املمار�سات وال�سلوكيات وفهمه. من وجهة النظر هذه، ينبغي النظر يف كل منط من االأمناط 
التي بناها الباحث على اأنها تكوين  »يت�سق مع الواقع املالحظ ميدانيا اإذا كانت الأعمال والتفاعالت 

ت�ستجيب ملنطق خال�ض ولن توؤثر على اأي عامل خارجي عن هذا املنطق« )147(. 

تعتمد على  الجتماعي،  للواقع  وتف�سري  فهم  التنميطي عملية  التحليل  اعتبار  وباخت�سار، ميكن 
»قراءة« وتاأويل املعطيات امليدانية ا�ستنادا اإلى اإطار جمّرد ُيبنى من قبل الباحث بالرجوع اإلى اأدوات 
معرفية ومفاهيمية ومنهجية خا�سة مبجاله املعريف. وهو ما عرّب عنه J.-Cl.Passeron ، باإعادة بناء 

تاأويلية للواقع« )148(.

للواقع  خمتلفة  وتف�سري  حتليل  اأطر  اإلى  يحيل  �سابقا،  ذكرنا  كما  التنميط  اأن  نبني  اأن  يبقى 
الجتماعي)149(، وبذلك ميكن اأن يكون الق�سد منها بناء مفاهيم جمردة تهدف اإلى الإ�سارة اإلى 
واقع اجتماعي حمدد. اإنها عملية بناء مفهوم ترتكز على اإن�ساء »اأمناط مثلى/ منوذجية« مطابقة 
اأر�ساها ماك�ض فيبري)150(. ومتثل هذه االأمناط النموذجية/املثلى »اأ�سكاال خال�سة«  للتقاليد التي 
توؤدي دور  لكنها  الواقع،  للمقارنة خارجة عن  »اأطرا نظرية«  تقدم  و«اأطر فكرية متجان�سة« 
الأطر التي ميكن للباحث اأن ي�سع داخلها »اأ�سياء حقيقية«. �سمن هذا املنهج ال�ستنتاجي)151(، 

تكون البيانات امليدانية املجمعة مهيكلة وفقا لالأبعاد املحددة م�سبقا.

وتوجد طريقة ثانية لبناء التنميطات ترتكز على منهج يعتمد يف املقام الأول على تقلي�ض ف�ساء ال�سمات 
الذي يقوم على حتليل املفاهيم الأ�سا�سية مع الأخذ بعني العتبار اأبعادها املختلفة بهدف بناء اإطار 
لو�سف الوحدات املدرو�سة. ويف املقام الثاين، ي�ستوجب بناء التنميطات تقلي�ض ف�ساء ال�سمات اإلى 
عدد حمدود من االأبعاد وال�رشوط اخلا�سة بهذه االأبعاد. وبعبارة اأخرى، يتوافق التنميط مع تقلي�ض 

ف�ساء ال�سمات املحددة م�سبقا جلعله »مطابقا« لتوزيع الوحدات التي متت مالحظتها.
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ويف ما يتعلق بعملنا حول م�ساركة املراأة يف �سنع القرار يف العامل العربي، فاإننا نعتمد حتليال تنميطيا 
ل يرتكز على ت�سنيف الأفراد اأو املجموعات، واإّنا ي�سعى اإلى ا�ستخراج منطق العالقات املجردة 
يف اجتاه �سمان فهم اأف�سل للممار�سات واملواقف ويعطي منظورا جديدا للعالقات الجتماعية. 
وهو ما مييز التحليل التنميطي عن الت�سنيف والتبويب، ذلك اأن بلورة وو�سع الت�سنيفات يجعل 
الجتماعية  امل�سارات  وتفاعل  ديناميكية  بفهم  ي�سمح  مما ل  قوالب جامدة  الأفراد حم�سورين يف 

وخمتلف التجارب واملواقف.

وب�سكل اأكرث حتديدا، ي�سمح التحليل التنميطي بالأخذ بعني العتبار حقيقة اأن الفاعلني الجتماعيني 
هم منخرطون يف اأو�ساع اجتماعية« و ميكنهم القيام بتجارب متعاقبة ميكن اأن تتقارب اإلى حد ما 
فيما بينها...«. ويف ما يتعلق بدرا�ستنا الراهنة، بدا لنا اأّن الأ�سخا�ض امل�ستجوبني يف اإطار املقابالت 
والظروف  املعا�سة  احلالت  القرار، وذلك ح�سب  �سنع  من  اأكرث  اأو  مع نطني  يتوافقوا  اأن  ميكن 
اأو  موجهة،   �سبه  اأكانت  )�سواء  املنجزة  املقابالت  كل  فاإن  وبالتايل،  الخ...  الجتماعية.  والبيئة 
مقابالت معمقة/�ساملة ، اأو ق�س�ض حياة اأو درا�سات حالة( متت معاجلتها وحتليلها مع الأخذ بعني 
العتبار كال من »التباينات / الت�سادات والقرتانات / الرتباطات«، وعلى ن�سيج خمتلف املجالت 
ال�سيا�سي،  املجال  اجلمعياتي،  والف�ساء  والعمل،  )الأ�رشة  القرارات  اتخاذ  يتم على �سعيدها  التي 
الخ...( وذلك بهدف اإعادة بناء العنا�رش املكّونة ل�سريورة عملية �سنع القرار يف العامل العربي كما 
املعنيني  لالأ�سخا�ض  املتعددة  الأدوار والأو�ساع  ناحية، وللدللة على  النزاع من  اأطراف  يعي�سها 

بالبحث يف خمتلف جمالت �سنع القرار من ناحية ثانية.

3. مظاهر م�شاركة املراأة يف اتّخاذ القرار يف العامل العربي

ما قمنا باإبرازه هو اأّن امل�ساركة يف اّتخاذ القرار هي »جتربة اجتماعّية« ي�سعى خاللها الأفراد املعنّيون 
ة. اإّن جتربة �سنع القرار املرتكزة، كما بّيّنا، على الّتاأليف  اإلى اأن يكونوا فاعلني يف حياتهم اخلا�سّ
والّتمف�سل بني ناذج من الأفعال التي جتري يف مكان ما، ويف �سياق اجتماعي تاريخي، اقت�سادي، 
ة  ثقايف، �سيا�سي حمّدد بدّقة. وتتجّلى خالل فرتات حتّول ذات طابع موؤ�ّس�ساتّي مي�ّض احلياة اخلا�سّ
املزدوج:  البعد  هذا  على  اعتمادا  القرار  �سنع  جتربة  ويف  ال�ّسواء.  حد  على  الجتماعّي  واملحيط 
الفردي والجتماعي، ا�ستنتجنا مظاهر اإدماج املراأة يف عملّية �سنع القرار. ويف اإطار الّتحليل الذي 
دائمة  القرار  اّتخاذ  مظاهر  داخل  اأّنه  نوؤّكد  اأن  املهّم  من   Norbert Elias  )152( اإيليا�ض  نوربار  اأجنزه 

التحّرك تن�ساأ مظاهر توازن متاأرجحة ل�سغوطات وقوى خمتلفة، ويتمّيز املظهر بـ :

1( توازن القوى املتحّرك 
اأن�سطة واأفكار الأفراد  ال�سواء  التي تهّم على حد  الّتناف�ض الجتماعي  تاأثري ومالب�سات   )2

املنخرطني يف عملّية �سنع القرار.

ة بامل�ساركة يف اّتخاذ القرار م�ستخل�سة من �سهادات الأفراد   وبذلك ن�ستنتج خم�سة مظاهر خا�سّ
امل�ستجوبني.

152 - Norbert Elias, 
Qu’est-ce que la sociolo-
gie?, La Tour d’Aigues, 
1991, p. 157.



1.3. القرار حتت الو�شاية  

نف يف كون الّرجال يتخّلون للّن�ساء عن مهّمة اّتخاذ بع�ض القرارات  يتمّثل اّتخاذ القرار �سمن هذا ال�سّ
التي تخ�ّض ال�ّسوؤون املنزلّية لكن مع املحافظة على حّق املتابعة ) كاّتخاذ القرار فيما يتعّلق ب�رشاء قطعة اأر�ض 
نف من اأ�سناف اّتخاذ القرار، فردا  اأو �سّيارة، زواج الأبناء، ا�ستثمار الأموال...(. تعّد املراأة يف هذا ال�سّ
نف هي تلك املنتمية اإلى اململكة العربّية ال�ّسعودّية  فاعال من الّدرجة الّثانية، واأبرز احلالت املمّثلة لهذا ال�سّ
حيث ل تتمّتع املراأة بحّق القيام لوحدها بال�سوؤون الّتجاريّة، بل عليها اأن تكون مرفوقة بو�سّي، وهذا ما 
�رّشحت به لينا )33 �سنة امراأة باعثة م�رشوع(: » اإّن اأبناء عّمي ي�ساندونني وهم الذين ي�رشفون على كّل ما 
يتعّلق باإدارة اأعمايل، وهذا ما يفر�سه القانون والّتقاليد«. وعلى �سعيد اآخر بّينت مليكة )34 �سنة مهند�سة 
مغربية( اأّن القرار املّتخذ من قبل املراأة، حّتى اإن كان مقنعا، فاإّنه ل يتّم احرتامه اإّل اإذا �سادق عليه املدير. 
اأّما فاطمة )34 �سنة، رّبة بيت مغربّية( فقد اأّكدت اأّن زوجها هو الذي يقّرر املبلغ الالزم لنفقات الأ�رشة 

ويوكل اإليها مهّمة �رشفه.

وهذا ما بّينه اأي�سا خليفة )36 �سنة موّظف مغربي(، فقد ذكر اأّن والدته اأ�سبحت اإثر وفاة زوجها تتخذ كل 
القرارات املتعّلقة باإدارة ال�ّسوؤون املنزلّية اليومّية، اإّل اأّنها يف القرارات املهّمة ت�ست�سري اأخاها اأو اأخا زوجها.

2.3. اتّخاذ القرار النّابع عن احليلة 

اإلى خلق  الّن�ساء  تلجاأ  اإذ  القرار  اّتخاذ  جمال  ويتمو�سع خارج  الّتكتيك،  اإلى  نف  ال�سّ هذا  ي�ستند 
و�سعيات خمتلفة للّتاأثري على �سري اّتخاذ القرار. و�سمن هذا الإطار، جند ما �رّشحت به �سعاد )40 
اقت�سى  ما  اإذا  احليلة  اإلى  اأجلاأ  اإيّن   « 75 من عمره(  الـ  باعثة م�رشوع وزوجة رجل يف  امراأة  �سنة، 
الأمر ذلك... اأتعامل مع زوجي بحنان ورقة فاأجنح يف تغيري مواقفه واأ�سل اإلى غايتي«. وحتدثت 
اأمينة )36 �سنة، مغربّية، رئي�سة جمعّية( عن احليل التي تتو�ّسل بها والدتها ملواجهة ت�سّلط  كذلك 
لذلك  مت�سّلطا جّدا،  وكان  ن�ساء،  ثالث  من  متزّوجا  كان  فقد  مزواجا،  كان  والدي   « زوجها: 
كانت والدتي تلجاأ اإلى خمتلف الو�سائل لتجعله يرتاجع عن بع�ض القرارات التي كان يريد فر�سها، 

فتطلب امل�ساعدة من بع�ض الأقارب وتت�سامن مع اأبنائها ملواجهته«.

3.3. اتّخاذ القرار املقيّد ب�رشوط 

يف هذا املظهر من مظاهر اّتخاذ القرار، م�ساهمة املراأة يف اّتخاذ القرار مقّيدة ب�رشوط تتمّثل يف 
فر�ض عدد من املقايي�ض التي ُتعترَبُ اأ�سا�سّية و�رشوريّة يف كّل مّرة ت�ساهم فيها املراأة يف عملّية �سنع 
القرار. يرى زكي )43 �سنة، حمامي م�رشي( اأّن املراأة باإمكانها اأن ت�ساهم يف اّتخاذ القرار �رشيطة 
اأن تكون م�سوؤولة. ويعر�ض علي )41 �سنة، جامعي م�رشي( �رشوطا اأخرى يراها �رشورّية لتتمّكن 
املراأة من امل�ساهمة يف اّتخاذ القرار، فهو يرى اأّن املراأة ل ميكن اأن تتولّى من�سب عميد جامعة اإّل اإذا 
كانت قادرة على اّتخاذ قرارات مدرو�سة درا�سة جّيدة، اأّما نبيل )57 �سنة، رجل اأعمال لبناين( فهو 

يوؤّكد اأّنه �رشورّي اأن ت�سغل املراأة منا�سب �سنع القرار لكن �رشيطة اأن ت�ست�سري الآخرين.
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4.3. اتّخاذ القرار خفية 

احلقيقيني  الفاعلني  اأّن  جند  الأحيان  من  الكثري  يف  بل  جلّية،  دائما  تكون  ل  القرار  �سنع  عملّية  اإّن 
رئي�سة  تون�سّية،  �سنة،   44( نايلة  اأّكدته  ما  وهذا  املّتخذ.  القرار  عن  ر�سمّيا  املعلنني  لي�سوا  واملوؤّثرين 
مكّلفة  فاإّنها  الوزارة  داخل  م�سلحة  رئي�سة  باعتبارها  اأّنها  ذكرت  فقد  تون�سّية(،  وزارة  م�سلحة يف 
دائما بتنظيم برامج وا�سرتاتيجّيات العمل املتعّلقة بالّن�ساء الَريفّيات، ويّطلع روؤ�ساوؤها على العمل الذي 

تنجزه وي�سادقون عليه ويفّعله الّرئي�ض املبا�رش لأّن قراره �رشورّي ونهائّي لتطبيق ما جاء يف عملها.

5.3. جناعة / قّوة اتّخاذ القرار

هذا املظهر ميّثل امل�ساهمة الفّعالة واملوؤّثرة والّناجعة يف عملّية اّتخاذ القرار، وهو ما ي�سّمى بـ »جناعة 
/ قّوة اّتخاذ القرار« وهي اآلّية يتحّلى فيها الفرد الجتماعي مبجموعة من املعارف وبح�سن الّتدبري 
اأدوارا موؤّثرة يف خمتلف  القرار واأن يلعب  ي�ساهم بجدارة يف عملّية �سنع  اأن  له  وبو�سائل تخّول 

املجالت التي ين�سط فيها.

لقد اأثبتت العديد من الّن�ساء املنتميات اإلى خمتلف البلدان العربّية واإلى خمتلف جمالت العمل اأّنهّن 
ميّثلن هذا املظهر من مظاهر اّتخاذ القرار: جناعة/ قّوة اّتخاذ القرار. ون�سوق يف هذا الجتاه مثل 
رجاء )60 �سنة، تون�سّية، مديرة �رشكة(، وحورية )62 �سنة، مغربّية، ع�سوة جمعّية(، وكذلك هويدا 
)52 �سنة، �سودانّية، رئي�سة جمعّية وعميد جامعة(، وثريا )38 �سنة ، �سودانية، مديرة �رشكة، ونائبة 

�سابقة يف الربملان( الالتي يتمّتعن ب�سلطة قويّة وموؤّثرة يف عملّية اّتخاذ القرار.

يف نهاية هذا الف�سل الذي يتناول تنميط م�ساألة املراأة و�سنع القرار يف العامل العربي، من املهم اأن 
ن�سري اإلى اأن التحليل التنميطي هو املنهج الذي اتبعناه يف هذا البحث وذلك بهدف لفت النتباه 

اإلى م�ساألة تعقيد وتركيب الواقع الجتماعي يف خمتلف البلدان التي �سملها البحث. 

بال�رشورة  تكون  ال  التي مت حتديدها  االأمناط  اأن خمتلف  اإلى  ال�سياق  هذا  اأي�سا يف  االإ�سارة  وجتدر 
مطابقة للواقع الجتماعي يف �سكله املح�ض وكما عا�سه خمتلف الفاعلون الجتماعيون. وبعبارة 
اأخرى، فاإن خمتلف اخل�سائ�ض لكل االأمناط ميكن مالحظتها داخل جمموعة اجتماعية ذاتها، وحتى 

داخل املجتمع نف�سه.

اإن اأهمية التحليل التنميطي ال تكمن يف »اإ�سقاط« منط حمدد على واقع اجتماعي حمدد اأو جمتمع ما 
بطريقة م�سبقة، لكن قيمته املعرفية والعملية تكمن يف التنبه اإلى خمتلف املكّونات الجتماعية املنبثقة 
عن التفاعل بني الفاعلني الجتماعيني احلاملني مل�ساريع ومتثالت واهتمامات/م�سالح واأ�سكال من 
املنطق خمتلفة. و ب�سكل اأكرث حتديدا، ل ينبغي ا�ستخدام التحليل التنميطي لتخ�سي�ض نط حمدد لكل 

بلد ق�سد متييزه عن غريه من البلدان.
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الق�شــــــم الثـــــــــاين 
الف�شـــــل  ال�شاد�ص : منــاذج من مالمـــــح بع�ص 
      امل�شتجوبات وامل�شتجوبني 
           )بورتريهـــــــــــــات(

 مقدمــــــــــــــــــــة  
اإّن الهدف من هذا الف�سل هو دعم املقاربة الت�ساركية التي متّيز كل جوانب هذا التقرير وتقدمي �سهادات 
البحث.  �سملها  التي  العربية  البلدان  املعي�ض داخل  الواقع  نابعة من  القرار  امل�ساركة يف �سنع  حول 
واجلدير باملالحظة اأّن هذه ال�سهادات املعّمقة تعك�ض جتارب ثريّة ومتنّوعة لفاعلني اجتماعيني متّكنوا 
من تبّواإ منا�سب توؤّهلهم للم�ساركة يف �سنع واتخاذ القرار على م�ستويات ويف ميادين وبدرجات 
واأ�سكال خمتلفة. وتكمن اأهّمية املالمح التي ت�سّمنها هذا الف�سل يف اأّنها متّكننا من فهم �سريورة اتخاذ 
القرار يف عالقتها بالنوع الجتماعي وال�سياق املجتمعي واجلانب الذاتي للفرد والإطار املوؤ�ّس�ساتي، 
الخ. وكيفية تعامل الفاعل الجتماعي معها ب�سكل يجعله عن�رشا فاعال �سمن هذه ال�سريورة. كما 
اأّن هذه املالمح التي ترتجم الطابع املعّقد واملت�سّعب لعملية �سنع القرار، مثلما بّيّنا ذلك يف خمتلف 
اأجزاء هذا التقرير، متّدنا بالعنا�رش الأ�سا�سية املدّعمة بوقائع واأمثلة ملمو�سة ب�سكل ي�ساعدنا على القيام 
مبقارنة مزدوجة للتجارب املتعّلقة بامل�ساركة يف �سنع واتخاذ القرار يف البلدان املدرو�سة: املقارنة بني 

الرجال والن�ساء من ناحية، واملقارنة بني بلدان عربية خمتلفة من ناحية اأخرى.

1. امل�شاركة يف �شنع القرار يف تون�ص

1.1. ال�شيدة درة، رئي�شة بلدية : ل فرق بني الرجل واملراأة… 
          والكفاءة هي الفي�شل

ال�سيدة درة متزوجة واأم لثالثة اأطفال، حت�سلت على �سهادة الباكالوريا من معهد نهج البا�سا بتون�ض، 
ثم در�ست البيولوجيا بجامعة »مونبيليه« بفرن�سا وحت�سلت على �سهادة الدكتوراه يف ال�سيدلة �سنة 
1982. تن�سط يف عدد من اجلمعيات غري احلكومية الريا�سية والجتماعية والتنموية، وعالوة على 

من�سبها كرئي�سة بلدية، تراأ�ض ال�سيدة درة جمعية »تون�ض الرقمية« التنموية.

ت�سغل ال�سيدة درة من�سب رئي�سة بلدية منذ ماي 2000، وتوا�سل بالتوازي مع  ذلك عملها يف جمال 
ال�سيدلة حيث تدير �سيدليتها مب�ساعدة اأربعة اأ�سخا�ض. اقتحمت العمل البلدي كع�سو جمل�ض بلدي 

�سنة 1995 لت�سبح �سنة 2000 رئي�سة بلدية ومنها انتقلت اإلى ع�سوية جمل�ض النواب. 



العن�رض الب�رضي اأوال.... واملوارد املالية ثانيا

بني  ما   180 ت�سم  وبلدية  ع�سوا   16 من  مكّون  بلدي  جمل�ض  على  ت�رشف  التي  درة  ال�سيدة  جتزم 
املالية واأن هذه الأخرية بال طموح ل  املوارد  اأهم بكثري من  الب�رشي  العن�رش  اأن  اإطارات وعملة، 
تكفي لتحقيق الأهداف. لذا فهي تعّول كثريا على املوارد الب�رشية وتعتمد يف عملية اتخاذ القرار 
اأن  اأي�سا ل تهمل الدور الذي ميكن  البلدية... وهي  اأع�ساء املكاتب املو�ّسعة وجلان  على م�سورة 

ت�سطلع به اجلمعيات يف معا�سدة العمل البلدي، وت�سغي اأي�سا اإلى هموم املواطنني واقرتاحاتهم.
ل ترى ال�سيدة درة فرقا بني رجل وامراأة يحتالن املن�سب نف�سه، معتربة الكفاءة وحدها هي الفي�سل 
يف حتديد الفرق، لكنها تعتقد اأن الرجل عادة ما يعطي الأولوية لإدارة امل�ساريع فيما تعطيها املراأة 
للمحافظة على البيئة. وهي تقر يف نهاية الأمر بوجود هام�ض من الجتهاد يف حتديد الأولويات 

ويف مواجهة العراقيل ويف حل امل�ساكل خا�سة منها ذات الطابع الجتماعي.

يتكّون املكتب البلدي الذي تراأ�سه ال�سيدة درة من خم�سة م�ساعدين يتولى كل واحد منهم رئا�سة 
ال�سدد  هذا  يف  تنفي  وهي  البلدية.  واإدارة  الأعمال  جدول  بدرا�سة  معهم  بالت�ساور  تقوم  جلنة، 
فردية اتخاذ القرار فيما عدا بع�ض الأمور الداخلية اخلا�سة بت�سيري البلدية، هي التي تعلمت بف�سل 
لتحقيق  وكمنهج  كمنطلق  ومزاياه  اجلماعي  العمل  اإيجابيات  اجلمعوي  العمل  يف  انخراطها 
الأهداف. وهي ترى اأن لرئي�ض البلدية دور قانوين و�رشعي لكن لكل طريقته يف العمل، �ساربة 
مثال اهتمامها اخلا�ض بجوانب النظافة وجتميل املدينة والعناية بالبيئة واملحافظة عليها وهي اأمور 

ت�رشف عليها ميدانيا ب�سفة �سخ�سية.

التفاو�س واحلوار اأ�سلوبي حلل النزاعات االأ�رضية

يف حياتها الأ�رشية، تعتمد ال�سيدة درة مع زوجها واأبنائها الثالثة منهج التفاو�ض واحلوار، وتقر يف 
هذا ال�ساأن مبواجهة عديد امل�ساكل فيما يتعلق برتبية الأبناء والدرا�سة، يقع جتاوزها بتنازل الزوجة 
اأو الزوج يف كل مرة حل�ساب الطرف الآخر »يف حدود املعقول«. تذكر كيف اأنها كانت ترغب 
يف اإجناب طفلني فقط، لكنها اأجنب طفلها الثالث ا�ستجابة لرغبة زوجها ورغم ذلك فهي »لي�ست 
نادمة على هذا التنازل«. ويف �سياق حديثها عن عالقتها باأطفالها، �رشّحت ال�سيدة درة بوجود 
اأنهم يفهمون كل �سيء  ال�سباب ح�سب راأيها »يت�سورون  الأبناء لأن  التفاو�ض مع  �سعوبات يف 
ومن ال�سعب اإقناعهم«. وهو اأمر تواجهه مع ابنتها »العنيدة« التي ل تقتنع بب�ساطة مب�سورة اأبويها 

وت�رش على تنفيذ اختياراتها، لكنها تتحمل م�سوؤولية ذلك. 

تذكر ال�سيدة درة اأنها مل تكن تتفاو�ض كثريا مع والدتها، واأن التفاو�ض مع الأب كان يعد �رشبا 
من عدم احرتام الأب وتقديره، رغم اأن والدها تلّقى درا�سة فرن�سية وكان اإطارا بوزارة الداخلية. 
كان  اخلا�سة، حيث  احلياة  على  مقت�رشا  ولي�ض  العام  املجال  على  اأي�سا  ين�سحب  الأمر  اأن  وترى 

الت�ساور واحلوار لدى اجليل ال�سابق �سبه منعدم وميّثل حالت ا�ستثنائية.
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تلّخ�ض ال�سيدة درة جتربة امراأة يف موقع قرار باأن الكفاءة والعمل اجلدي هما �سبيال املراأة لالإقناع 
بكفاءتها وجدارتها باملن�سب الذي ت�سغله. وترى اأن العراقيل تقف اأمام املراأة اأيا كانت ولي�ست 
حكرا على بلد معني باعتبار اأن الرجل تعّود على اأن يكون وحده �سانع القرار واملراأة جمرد معينة 
له. وترد ال�سيدة درة على من يّتهم الن�ساء بق�سور روح املبادرة باأن املراأة ل تتجه نحو املخاطر غري 
املربرة، وباأن للمراأة اأدوار وم�سوؤوليات عديدة خا�سة اإدارة املنزل ودرا�سة الأبناء، وهي م�سوؤوليات 

ظلت، رغم م�ساعدة الرجل، تقع بالأ�سا�ض على كاهل املراأة. 

2.1. ال�شيــــد ر�شـا ، مدير دار ثقافة : �شخ�شية �شاحب القرار يجب اأن تكون »حربائية« 

ي�سغل ال�سيد ر�سا منذ اأكرث من خم�ض �سنوات من�سب مدير دار ثقافة حتت�سن اأن�سطة �سبع جمعيات 
ريا�سية وثقافية. لذا فهو يعترب قرار مدير دار الثقافة حمدودا نوعا ما باعتبار اأن املوؤ�س�سة التي ي�رشف 
على ت�سيريها تاأوي هذه اجلمعيات لكنها ل ت�رشف عليها. يذكر ال�سيد ر�سا كيف اأن دار الثقافة قبل 
اأن يت�سّلم اإدارتها �سنة 2002، كانت تعي�ض حالة فراغ وعزلة، واأنه وجد نف�سه اأمام »واجهة متعددة 
الأبعاد« اقت�ست منه عمال م�ساعفا وجراأة ورباطة جاأ�ض من اأجل تهيئة اأر�سية العمل. فالدار ينق�سها 
الر�سيد الب�رشي واالعتمادات املالية الالزمة كي تكون ف�ساء اإ�سعاع ون�ساط ثقايف متنوع ومميز. هذا 
عدا ه�سا�سة العالقة بني املوؤ�س�سة و�سلطة الإ�رشاف التي تخ�سع لها والفتقار اإلى قانون اأ�سا�سي يحمي 
امل�سوؤول عن الدار ويدعم ح�سوره وقراراته. ويف غياب الإطار الب�رشي الالزم لعمل دار الثقافة، 
يتولى ال�سيد ر�سا مهاما عديدة بعيدة كل البعد عن العمل الإداري املح�ض. وي�سف نف�سه يف هذا 
ال�سياق بالرجل امليداين الذي يلعب دور امل�سوؤول ودور املقاول يف ذات الوقت.  كما يعترب قراراته 
يف ظل غياب الكادر الب�رشي املعا�سد لعمله قرارات ارجتالية ولي�ست م�سريية، تالم�ض ال�سواب 

اأحيانا واخلطاأ اأحيانا اأخرى.

�ساركت يف اتخاذ قرار تاريخي وم�سريي

لدار الثقافة التي يديرها ال�سيد ر�سا خ�سو�سية معمارية تتمثل يف كونها تعترب معلما دينيا ميكن اأن 
يقدم اإ�سافة هامة للم�سهد الثقايف يف اجلهة. وكان هذا املعلم ي�سكو �سوء ال�ستغالل وتدهور البنيان 
اإ�سافة اإلى �سعف الن�ساط، مما حّفز ال�سيد ر�سا على العمل من اأجل املحافظة عليه وح�سن توظيفه.
وقد ا�ستغل ال�سيد ر�سا زيارتني مل�سوؤولني رفيعي امل�ستوى، وايل اجلهة يف املرة الأولى ووزير الثقافة 
يف املرة الثانية من اأجل حتويل حيازة املعلم من جمعية ال�سطرجن الريا�سية اإلى دار الثقافة اأول، ويف 
اجتاه اإحيائه والتعريف به وجعله ف�ساء ا�ستقطاب واإ�سعاع تاريخي وح�ساري ثانيا، مما قد يف�سح 

املجال اأي�سا لال�ستثمار يف املجال الثقايف. 

لوزارة  تابعا  املعلم  اأ�سبح  بالنجاح حيث  امل�ستويني  هذين  على  ر�سا  ال�سيد  توجت جهود  ولئن 
الثقافة، وحظي باهتمام جلنة من املعهد الوطني لالآثار، كما حظي باعتمادات مالية هامة من اأجل 
تهيئته، اإل اأن ذلك عّر�سه للعديد من ال�سغوطات التي اعتربت جهوده من اأجل اإنقاذ هذا املعلم 

التاريخي قرارات تع�ّسفية ل�ساحب نفوذ ا�ستغل �سلطته يف غري حملها. 



مع ذلك يعترب ال�سيد ر�سا اأنه �سارك »م�ساركة تاريخية« يف اتخاذ قرار يرمي اإلى املحافظة على معلم 
تاريخي ظل ملدة تزيد عن الثالثني �سنة يعاين التهمي�ض و�سوء ال�ستغالل والطم�ض. وهو ما ي�سكل 
كاإرث  واإبرازه  املحافظة عليه  والتوعية ب�رشورة  اأجل حمايته  قدما من  للم�سي  دافعا  اإليه  بالن�سبة 

وطني ح�ساري هام، يف منطقة يعتربها ال�سيد ر�سا تفتقر اإلى اخل�سو�سيات الثقافية التقليدية. 

املراأة اأكرث قدرة من الرجل على اتخاذ القرارات املنا�سبة

يقر ال�سيد ر�سا باأهلية املراأة لتويل منا�سب قيادية، لكنه يوؤكد على وجود عديد ال�سعوبات التي 
حتول دون جناح املراأة يف الإ�رشاف على موؤ�س�سة على غرار دار الثقافة باعتبار غياب الإطار القانوين 
اخلا�ض بهذا القطاع. ويدعم موقفه هذا ا�ستنادا اإلى ارتباط هذه املوؤ�س�سة باأطراف عدة وتعاملها مع 
عديد الفئات، مما ي�ستدعي ح�سب راأيه اأن تكون �سخ�سية مدير دار الثقافة »حربائية« وقوية متّكنه 
من التعامل مع جميع الفئات والتاأقلم مع كل الظروف واملتغريات. وي�رشب ال�سيد ر�سا مثال على 
ذلك وجود زميلة واحدة على م�ستوى الولية التي ينتمي اإليها يف خطة مديرة دار ثقافة، ملا تتطلبه 
مثل هذه اخلطة من مهارات وقدرات، ومن اأهمها ال�ستعداد النف�سي واجل�سدي وت�سخري الوقت 

ووجود �سبكة قوية من العالقات التي تكون مبثابة الدرع الب�رشي للف�ساء.

لكن ال�سيد ر�سا ل ينفي ما تتمتع به املراأة من موؤهالت جتلعها اأكرث قدرة من الرجل على اتخاذ 
القرارات املنا�سبة، باعتبارها ح�سب راأيه اأكرث حيادية وحذرا من الرجل. مع ذلك فهي اأكرث عر�سة 

منه لل�سعوبات وال�سغوطات النف�سية والجتماعية والأخالقية والقت�سادية.

يف حياته اخلا�سة، ميثل التفاو�ض واحلوار اأ�سلوب ال�سيد ر�سا وزوجته من اأجل اتخاذ القرارات 
الأ�رشية. ت�سمل هذه القرارات اأ�سا�سا كل الأمور التي تتعلق مب�ستقبل الأ�رشة وا�ستقرارها وحت�سني 
ظروف عي�سها واإجناب الأطفال. ويوؤكد يف هذا ال�سدد اأن الوفاق التام ي�سود اأجواء عائلته، لكنه 
ل ينكر اأن بداية حياته الزوجية عرفت مدا وجزرا و�سل حدود ال�رشاع فيما يتعلق باتخاذ القرار 

وتق�سيم امل�سوؤوليات بني الطرفني.

م�ستوى  على  القرار  اتخاذ  بني  �سا�سع  فرق  ر�سا وجود  ال�سيد  يرى  اخلا�سة،  ومن خالل جتربته 
الأ�رشة وعلى م�ستوى العمل. وهو يعترب اأن اتخاذ القرار يف الأ�رشة يجب اأن يكون نابعا من احلوار 
والت�ساور والقناعة. ويف ذات الوقت ورغم اأنه يعترب نف�سه مت�رشعا يف اتخاذ القرار على امل�ستوى 
املهني، يذكر ال�سيد ر�سا اأن التجربة يف العمل والظروف التي مّر بها جعلته يختار الت�ساور والتحري 

والر�سانة قبل اتخاذ اأي قرار.
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2. امل�شـــــاركـــــــة فـــــي �شنــع القــــــرار فـــــي ال�شعـــــــوديــــة

1.2. منال، مدّر�شة : قوية ومتمردة... يف املرتبة الثالثة

»اأنا مدّر�سة ول اأ�سنع القرار اإل داخل الف�سل«... هكذا اختزلت ال�سيدة منال، 35 �سنة، حديثها 
متمّردة ل  نف�سها  تعترب  ال�سعودية.  تنحدر من عائلة متو�سطة بجنوب  القرار.  ب�سنع  عن عالقتها 
تن�ساع اإلى اأوامر الأ�رشة املمتدة، وقوية ا�ستمدت قوتها من اأبيها الذي كان يعاملها كولد وي�ساندها. 
برز متردها اأكرث حني اختارت زوجها بنف�سها، وهو رجل مزواج تزّوج بعدها اأربع مرات ويحتفظ 
حاليا بزوجتني. اأجنبت منه اأربعة اأولد وله ولدان من زواج �سابق وولدان من الزوجة الثانية التي 
مازالت على ذمته. تعر�ست ال�سيدة منال ل�سّتى اأنواع الإهانات وخا�سة ال�رشب منذ بداية الزواج 
ومل يتوقف هذا الأمر اإل منذ �سنوات قليلة. احتجت وغادرت املنزل اأكرث من مرة، ولكنها طلبت 
الرجوع اإليه ووافقت على �رشوط زوجها التي متنع عنها حقوقها الزوجية، هربا من �رشب االأخ 
وجود  و�رشورة  ناحية،  من  م�ستقل  منزل  يف  املتمثل  طلبها  رف�ض  على  العائلة  واإ�رشار  الأ�سغر 

الواجهة الجتماعية واملتمثلة يف زوج.. مهما كانت معاملته لها من ناحية ثانية. 

ت�سنع قرارها يف حدود عزلتها

اجتماعية  عزلة  يف  تعي�ض  اأ�سبحت  ومعنويا،  ماديا  م�ساعدتها  عن  والنقطاع  عنها  العائلة  تخلي  اإثر 
با�ستثناء العمل. ل تدعو �سديقاتها لأنها تخجل من بيتها املتمثل يف دور )طابق( لبيت قدمي و�سط املدينة. 
يف الواقع تتولى كل �سوؤون اأبنائها من اإدارة و�رشف وتربية، وتدفع لل�سائق راتبه اإ�سافة اإلى مبلغ �سهري 
امل�سوؤول.  هو  الوالد  يكون  اخلارجي  الجتماعي  امل�ستوى  على  اأما  الزوج،  �سيارة  ا�ستخدامها  مقابل 
ي�ساندها وي�ساعدها اأولد زوجها الكبار يف ما يتعلق بالحتياجات املنزلية ويف اإخفاء بع�ض الأمور عن 
زوجها باعتبار تفرقته يف املعاملة بينها وبني �رشتها وبينهم وبني ولديه من الزوجة الأخرى. تعترب ال�سيدة 
منال عالقتها بالزوجة الثانية متوترة كثريا لأن هذه الأخرية تغار منها وحتّر�ض زوجها �سدها، يف حني 
اأنها وولديها امل�ستفيدين من عمل الزوج يف احلكومة وما ميلكه من عائدات كبرية. واأمام رف�سه الإنفاق 

عليها، ت�سطر ال�سيدة منال اإلى الت�رشف يف راتبها ال�سهري حيث ل خيار اآخر اأمامها.

امل�ساومة... حتى على اجل�سد 

ورغم متردها على الزوج الذي تعتربه »بخيال ومنافقا ي�ستغل الدين مل�سلحته« وعلى العائلة التي 
فاإنها ل  املراأة والرجل،  يفّرق كثريا بني  تراه  الذي  تخلت عنها لإر�ساء املجتمع، وعلى املجتمع 
الإنفاق  يرف�ض  فزوجها  والعاطفي.  العائلي  را�سية عن و�سعها  الأ�رشي وهي غري  بالأمان  ت�سعر 
املنزل ويرف�ض �سفرها وينتقم منها  اإذن خروجها من  اأولدها ومع ذلك يتحكم يف  عليها وعلى 
با�ستعمال اأطفالها، مما ي�سطرها اإلى التنازل دوما اإذا تعّلق اخلالف بينهما حول الأولد ول تتنازل 
حني يتعّلق الأمر بها وحدها. ل تاأثري لها على زوجها، لذلك تلجاأ اإلى ا�ستخدام الإغراء وامل�ساومة 
على ج�سدها لتنال بع�ض حقوقها اأو مطالبها... واإثر ذلك حتتقر نف�سها كثريا وترى اأنها قللت من 



اأهميتها واأهانت كرامتها. وقد ت�ستخدم اأحيانا اأخرى ولديها اللذين تعتربهما ممثلني بارعني، حيث 
يالطفان والدهما للح�سول على اأغرا�ض معينة.  ترى زوجها على راأ�ض الهرم يف ما يتعلق ب�سنع 
القرار وال�سلطة مع اأنه متذبذب ول يعرف ما يريد وتاأتي بعده الزوجة الثانية باعتبارها م�ساركة 
وموؤثرة، ثم ياأتي دورها باعتبارها م�سطهدة هي واأولد زوجها الكبار. وعلى هذا الأ�سا�ض ترى 

نف�سها »حمكومة ومتلقية وكذلك متمردة وموؤثرة بالرغم من كل الظروف«. 

االأنرتنت... هي احلل

على �سعيد العمل جتد نف�سها متقدمة كثريا حيث حت�سنت قدرتها على التفكري والتحليل والتعامل 
مع الآخرين واأ�سبحت اأكرث حذرا، فال تبذل جهدا كبريا يف العمل لأنها ل حت�سل ح�سب راأيها 
الزميالت،  الروؤ�ساء والو�سوح مع  اإلى احليلة مع  فتلجاأ  التقدير ول ترى جدوى من ذلك،  على 

فتكون اأحيانا موؤثرة ب�سكل غري مبا�رش ودون تخطيط. 

ل متار�ض العمل الأهلي ول تنتمي اإلى اجلمعيات، ولكنها تعلمت النرتنت وو�سلت حد الإدمان 
على ا�ستخدام ال�سبكة العنكبوتية باعتبارها املخرج من عزلتها الجتماعية. ت�سارك يف املنتديات 

وتكتب املقالت وال�سعر وتن�رشها على ال�سبكة حتت ا�سم م�ستعار. 

ببع�سها  مت�سابكة  املعوقات »حلقات حديدية  املراأة حيث جتد  بخ�سو�ض متكني  متفائلة  تبدو  ل 
البع�ض« قد تهرب من واحدة فتم�سك بها الأخرى.. الزوج اأو العائلة اأو اأفراد احلي اأو املجتمع...      

2.2. حممد، نا�شط يف املجتمع املدين : العادات والتقاليد 
           مازالت املروج لـ »نظرتنا الدونية للمراأة«

تاأ�سي�ض  اآن. �ساهم من خالل عمله الأهلي يف  ال�سيد حممد نف�سه رجال متدينا وم�ستنريا يف  يعترب 
باملحافظة.  ي�سفها  ال�سعودية  العربية  اململكة  الن�ساء يف منطقة من  بع�ض اجلمعيات ويف م�ساعدة 
يعرف عنه م�ساندته لتعليم البنات ومنا�رشته حلقوق املراأة، ودائما ما يوؤاخذ لعدم ممار�سته للدور 
نفقات  يتحّمل هو  املتزوجة.  واأبنائه واأخته غري  ال�سيد حممد مع زوجته  يعي�ض  للرجل.  التقليدي 
البيت، ويرف�ض اأن ت�ساهم اأخته يف تغطية جزء منها. حتى عندما يحتاج اإلى م�ساعدتها املادية، فاإنه 

ي�سدد لها ما عليه من دين بالكامل.

اأنا االأقوى يف االأ�رضة... وزوجتي �سعيفة

يقول ال�سيد حممد اإنه �ساحب القرار يف العائلة، ب�سبب �سخ�سيته القوية وما يتمتع به من قدرات، 
االأمور على غرار م�سائل االرتباط  بع�ض  القرار يف  اتخاذ  االأ�رشة يف  اأفراد  ي�رشك  لكنه مع ذلك، 
والزواج، فهو يرتك لبناته حرية اختيار ال�رشيك املنا�سب، ويكتفي هو بتقييم الرجل والتق�سي عنه 

وتقدمي امل�سورة والن�سح.
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اكت�ساف  يتمثل يف  فدوره  مهنية وجمتمعية،  انعكا�سات  لقراراته  اأن  ال�سيد حممد  يرى  العمل،  يف 
مواقع اخلطاأ والإعالن عنها. وهو على غرار حياته الأ�رشية، ميار�ض امل�ساركة مع فريق العمل، ويتولى 
براأيه ل  الدينية فهي  املوؤ�س�سات  ال�سيد حممد  ينتقد  ال�سالحيات.  الفريق يف بع�ض  اأع�ساء  تفوي�ض 
الإيجابي يف  الدولية ودورها  الت�رشيعات  باأهمية  يقر  اأنه  الق�سور. ورغم  على  وتركز  املراأة  حترتم 
متكني املراأة على امل�ستوى املحلي، لكنها ل تتوافق يف نظره مع الأو�ساع الثقافية لالأ�رشة ال�سعودية 

التي حتكمها العادات والتقاليد، وي�سودها النظام القبلي املكبل للمراأة والها�سم حلقوقها.

اخلطط  ت�سع  ول  املنا�سبة  القرارات  تتخذ  ل  نظره  يف  فهي  الدولة،  �سيا�سات  م�ستوى  على  اأما 
والتوجهات  املنا�سبة  الت�رشيعات  وجود  عدم  اإلى  بالإ�سافة  هذا  املراأة.  بتمكني  الكفيلة  التنموية 
الفعلية نحو تطوير الأنظمة املوؤ�س�ساتية واملجتمعية التي حتكم املراأة. ورمبا يعزى ذلك يف راأيه اإلى 
كون الإدارات رجالية بالأ�سا�ض من حيث التخطيط والتنفيذ. زد على ذلك اأن املوؤ�س�سات التعليمية 

واملناهج الدرا�سية ل تعزز �سورة املراأة الإيجابية واأدوارها املختلفة وقدراتها احلقيقية.

ي�سع ال�سيد حممد العادات والتقاليد يف اأولى درجات �سلم معيقات متكني املراأة ويعتربها مروجا 
لـ«نظرتنا الدونية للمراأة«. كما ي�سف ولية الأمر والو�ساية املتبعة يف ال�سعودية بـ«اإجراءات احلاكم 
اأن  ال�سيد حممد  التعليم والعمل وال�سفر. يوؤكد  املراأة يف  للمحكوم«، الأمر الذي يحد من فر�ض 
يتم ب�سكل غري مبا�رش حيث يكون املجال  القرار، لكن ذلك  املراأة قادرة على امل�ساركة يف �سنع 

حمدودا اأمام املراأة للم�ساركة احلقيقية يف م�سارات �سنع القرارات �سواء يف الأ�رشة اأو يف العمل. 

ال�رشيعة الإ�سالمية من خالل  املراأة ملمار�سة دورها كما حددته  اأمام  الفر�سة  اإتاحة  اإلى  ال�سيد حممد  يدعو 
من  ومتكينها  املختلفة،  الجتماعية  اأدوارها  ملمار�سة  نف�سها  باإعداد  لها  ال�سماح  واإلى  امل�ستنري،  التف�سري 
اأهمية  القرار. ويويل  القيادية ومواقع �سنع  املنا�سب  امل�ساركة يف  الزجاج الذي مينعها من  اخرتاق �سقف 
كربى اإلى م�ساألة تعزيز م�ساركة املراأة يف �سنع القرار من خالل توعية املراأة ذاتها وجعل الرجل �رشيكا فعليا 
وتطوير البنى الجتماعية من خالل اإف�ساح املجال اأمام املراأة من خالل التجربة واملمار�سة الفعلية للمواطنة.

3. امل�شاركة يف �شنع القرار يف ال�شودان

1.3. ال�شيـــــــدة نهـــــى، رئـــي�شـة حــــزب �شيا�شي معار�ص : اتخــــاذ القـــــرار حمكــوم بعديد 
           العوامل وبو�شوح النظم وال�شيا�شات

ن�ساأت ال�سيدة نهى يف اأ�رشة تتكون من اأب واأم واثني ع�رش اأخا يف منطقة ت�سم جمموعة من القبائل 
املمتدة �رشقي ال�سودان على �سفاف البحر الأحمر. كان والدها رجال متفتحا مقارنة بباقي الرجال 
يف املنطقة، فقد كان موظفا وموؤرخا، ل يهتم بالتقاليد التي تقّيد الن�ساء وجتعل البيت املكان املنا�سب 
لهن، حتى اأنه كان ي�سمح لبناته بالذهاب اإلى ال�سينما. وتذكر يف هذا ال�سدد اأنه مل يكن يحرمها من 
مقابلة الرجال حتى الأجانب منهم والذي ياأتون اإليه خ�سي�سا للتعرف على تاريخ املنطقة، وكيف 

اأنه رف�ض طلب ناظر املدر�سة يف اأن ترتدي الثوب ك�سائر الطالبات. 



والدتها كانت اأي�سا متفتحة وكانت تتعامل »بدميقراطية« مع البنات وال�سبيان، وحتر�ض على اأن 
يتلقوا كلهم التعليم رغم اأنها كانت اأمية. كان والدها �ساحب القرار يف الأ�رشة، ول دخل لإخوتها 
�سخ�ض  لكل  كانت  اأنه  اإل  الأ�رشة،  القرار يف  يعترب �ساحب  والدها  اأن  ذلك. ورغم  الذكور يف 
حرية اتخاذ القرار اخلا�ض به وميكن لالآخرين تقدمي امل�سورة والن�سح. وباعتباره حمبا ملظاهر احلداثة 
و�ساحب فكر م�ستنري، فقد �سجل املنزل با�سم زوجته كي ل حتتاج بعد مماته اإلى اأحد من اأبنائها، 
وكان يعطيها وبناته الالتي ل تعملن راتبا �سهريا، يف الوقت الذي يقتطع فيه من اأبنائه الذكور مبلغا 
بني  بالت�ساوي  منها  ن�سيبه  بتوزيع  الأب  قام  الأم  ماتت  �سهر. وحني  �سداده كل  عليهم  املال  من 

الذكور والإناث رغم معار�سة الأهل.

تعلمت كيف يتخذ القرار ال�سيا�سي بالرغم من تعار�سه مع القوانني اأو اللوائح

فرتاأ�ست  املدر�سية،  الأن�سطة  امل�ساركة يف  على  املدر�سة حتر�ض  ال�سبا يف  اأيام  نهى  ال�سيدة  كانت 
جمعية اللغة الإجنليزية، وان�سمت اإلى جلنة الطالبات، هذا عدا عن تفوقها يف الدرا�سة. ا�ستكملت 
تعليمها لتح�سل على �سهادة الدكتوراه يف الإدارة العامة. وقد اأثر جمال الدرا�سة يف م�سرية ال�سيدة 
نهى ما جعلها تخترب العمل ال�سيا�سي ومتار�سه وتعرف الكثري عن �سيا�سات الدولة وعن م�سارات 

اتخاذ القرار على م�ستوى الدول وتاأثري ذلك على املجتمع املحلي.

ا�ستغلت ال�سيدة نهى يف ديوان �سوؤون اخلدمة، حيث ت�سطر امليزانيات والقرارات والقوانني املتعلقة 
باخلدمة العامة. كما يتولى الديوان اأي�سا مهمة الت�سديق على التعيينات اجلديدة لكل وزارة، ومنح 
مع  تعار�سه  من  بالرغم  ال�سيا�سي  القرار  يتخذ  كيف  تعلمت  هناك  منها.  لكل  الوظيفي  الهيكل 
ولي�سوا  الوزير  لقرارات  منفذين  الديوان هم جمرد  العاملني يف  اأن  واأدركت  اللوائح،  اأو  القوانني 
واأدى  التنفيذية.  جلنتها  بع�سوية  وفازت  للديوان،  نقابة  تاأ�سي�ض  يف  �ساهمت  حقيقيني.  فاعلني 
ن�ساطها النقابي اإلى ف�سلها عن العمل لتنتقل اإلى �رشكة حجارة البطارية. ثم عادت اإلى الديوان، 
لت�سغل من�سب م�ساعد املدير العام لديوان �سوؤون اخلدمة للميزانيات، لكنها ف�سلت منه مرة اأخرى، 

ومن ثمة التحقت لتنظم اإلى طاقم التدري�ض باجلامعة.  

اإذ تتخذ  واجهت ال�سيدة نهى عديد ال�سعوبات على م�ستوى اتخاذ القرار وتنفيذه يف الديوان، 
عديد القرارات مب�ستوى فوقي، وت�سجل عديد التجاوزات من الوزير اأو من جمل�ض الوزراء، وحينها 
ي�ستحيل تغيري مثل هذه القرارات. وتوؤكد ال�سيدة نهى على �سبيل املثال اأن لئحة الف�سل لل�سالح 
تنجح هي كنقابية ومن معها يف حتقيقه. مع  الذي مل  الأمر  تعديل،  اإلى  بها حتتاج  املعمول  العام 
القرار يف درجة وزير.  اأنها عجزت كامراأة عن رفع تو�سية ملتخذي  نهى  ال�سيدة  ت�سعر  ذلك مل 
وتعترب نف�سها ال�سخ�ض الثالث يف الديوان واأنها �ساعدت يف الكثري من املرات يف اتخاذ القرارات. 

واعتربت ف�سلها عن العمل اأمرا �سيا�سيا ولي�ض قرارا اإداريا.
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القرار العادل يحتاج اإلى املعلومة ال�سحيحة واإلى اأن يتخذ يف الوقت املنا�سب

القرارات.  اتخاذ  الالزم يف  من  اأكرث  مرونة  هناك  اأن  نهى  ال�سيدة  ترى  اجلامعة،  اإلى  بالن�سبة  اأما 
ثبات  عدم  اإلى  اأدى  باجلامعة،  القرار  اتخاذ  كيفية  حتدد  وا�سحة  نظم  وجود  عدم  اأن  وت�سيف 
ت�ستعمل فقط يف  اأن  املرونة يجب  اأن  تعتقد  القرار. وهي  للتدخل يف  الو�ساطة  اأو  القرار،  وهيبة 
اتخاذ  تواجه  التي  املعوقات  عن  حديثها  ويف  الإن�سان.  وحتمي  الظلم  ترد  التي  القرارات  بع�ض 
القرار، اأكدت اأن غياب املعلومة ال�سحيحة وتعدد الأطراف يف اتخاذ القرار زيادة عن الظروف 
القت�سادية وال�سيا�سية والقوانني ال�سائدة يف الدولة كلها عوامل توؤثر على عملية اتخاذ القرار، واأن 

القرار العادل يحتاج اإلى املعلومة ال�سحيحة واإلى اأن يتخذ يف الوقت املنا�سب.

الدميقراطية. وتعتقد  اأجواء  النقابي يكون جيدا ومثمرا عندما ت�سود  العمل  اأن  ال�سيدة نهى  تعترب 
اأي�سا اأن املوؤ�س�سات النقابية ل توؤدي دورها على اأكمل وجه يف احلكم الديكتاتوري، حيث تقبل 
برامج احلكومة وتعمل وفقا مل�سلحتها ول تدافع عن م�سلحة اأ�سحابها. وتنتقد ال�سيدة نهى رابطة 
املراأة العاملة التي حتولت اإلى »جمرد دكان تعاوين« وتعترب بعثها اأمرا �سيئا باعتبار اأن املراأة يجب اأن 
تنخرط يف النقابات املوجودة وال تكون منف�سلة عن الن�ساط النقابي العام، »حتى يرتبى النقابي 

رجال وامراأة على مناق�سة ق�سايا الن�ساء يف العمل ولي�ض ف�سلهن«.

انخرطت ال�سيدة نهى يف اأكرث من جمعية واأجنزت بحوثا وم�رشوعات خا�سة يف املنظمات الن�سائية 
و�ساركت يف التدريب حول اإدارة امل�ساريع القت�سادية. وهي تالحظ اأن اأغلب اجلمعيات الطوعية 
ل تخ�س�ض برامج لفائدة املراأة واأن وجودها فيها عادة ما يكون �سكليا مما ي�ستدعي جهدا كبريا 
لالرتقاء بعمل هذه اجلمعيات. كما تعترب اأن حركية املجتمع املدين مر�سية يف ظل الأو�ساع التي 
يعرفها ال�سودان، واأن عمل هذه املنظمات يكون اأف�سل واأنفع اإذا ما �سادت الدميقراطية لأن هذه 

املنظمات حتتاج اإلى حرية التنقل وتوفري التمويل من اخلارج.

تعتقد ال�سيدة نهى اأن املراأة ميكن اأن تتبواأ اأعلى املنا�سب القيادية يف اأية موؤ�س�سة بنجاح اإذا ما كانت 
النظم التي ت�سرّي تلك املوؤ�س�سة وا�سحة على غرار البنوك واجلامعات. وي�سعب براأيها حتقيق ذلك 
اللوبيات والعالقات الجتماعية.  يف املجال القت�سادي لأن ال�رشكات الكربى عادة ما حتكمها 
فيكون من ال�سعب على امراأة ت�سيري �رشكة كربى حديثة الن�ساأة، الأن »عامل االقت�ساد �سديد االرتباط 

بعامل ال�سيا�سة الذي ل تتوّفر به قوانني حتمي من عدم النزاهة«.

2.3. ال�شيد بابكر، اأحد موؤ�ش�شي �شحيفة الأيام ال�شودانية : 
          ل لالنفراد ب�شلطة اتخاذ القرار

ولد ال�سيد بابكر يف كنف اأ�رشة ممتدة، تعي�ض كلها يف »حو�ض« ي�سم الأجداد والأعمام والأخوال 
مما علمه اأهمية الرتابط الأ�رشي والتكافل داخل العائلة. در�ض املرحلة البتدائية يف منطقة »اخلرطوم 



بحري«،  )مدينة تقع �سمال اخلرطوم( ويعد ال�سيد بابكر فرتة الدرا�سة هذه مرحلة اإعداد درا�سي 
مكثف موؤثرة يف حياة الفرد وتكوينه، ناهيك اأن منطقة »اخلرطوم بحري« كانت تعج بالأن�سطة 
الفر�سة الكت�ساب  الن�ساط، مما يتيح للطالب  االأدبية واالجتماعية وال�سيا�سية وغريها من �رشوب 
خربات متنوعة تعده للمراحل الالحقة من حياته. ومل تكن املرحلة البتدائية اآنذاك مرحلة عادية 
حيث اندلعت احلرب العاملية الأولى خالل الفرتة )1939 و1945( فظهرت يف الأفق خماطر جديدة، 
ثم  ال�سودان  ا�ستماع يف  الراديو كجهاز  مع ظهور  احلرب خا�سة  اأخبار  النا�ض  ت�سل  واأ�سبحت 
ظهور حمطة اأم درمان الإذاعية اإ�سافة اإلى ما تن�رشه ال�سحف، كل ذلك اأ�سهم يف ن�رش الوعي املبكر 

عند جيل ال�سيد بابكر.

م�سرية درا�سية ثرية وحافلة

متيزت املرحلة الثانوية، بتاأثر ال�سيد بابكر بعديد العوامل وال�سخ�سيات، بدءا باأ�ساتذته من خالل 
ال�سياق طه  هذا  ذاكرا يف  لهم  يقراأ  كان  الذين  وال�سعراء  بالأدباء  مرورا  اخلريجني  ملوؤمتر  قيادتهم 
ح�سني واأحمد �سوقي... كما تاأثر مبجريات احلرب وبطولت قادتها من ناحية وبالأفكار احلديثة 
الكثرية التي اأعقبت نهايتها واأهمها حق ال�سعوب يف احلرية ويف مكافحة ال�ستعمار وبناء الدولة 
اأ�سا�ض الدميقراطية واحلرية والعدالة والتي نادى بها زعماء عامليون بارزون  احلديثة امل�ستقلة على 
من اأمثال نهرو وغاندي... وعن املرحلة اجلامعية، يوؤكد ال�سيد بابكر ازدياد الوعي لديه وزمالئه 
باأهمية العمل الجتماعي والثقايف وال�سيا�سي، اإ�سافة اإلى ات�ساع دائرة املعرفة لديهم بف�سل املطالعة 
والن�ساط العلمي، يف الوقت الذي عرف فيه ال�سودان خالل تلك احلقبة انعكا�سات احلرب العاملية 
الثانية وظهور الأحزاب ال�سيا�سية وارتفاع درجة العمل ال�سيا�سي ال�رشي والعلني، وبروز تيارات 

اإيديولوجية جديدة اأثرت ب�سكل كبري على اأبناء اجليل.

تو�سيع دائرة الت�ساور ي�ساعد يف اتخاذ القرار ال�سائب

اأثرت م�سرية ال�سيد بابكر الدرا�سية والجتماعية على م�سريته املهنية وهو الذي اختار العمل يف 
جمال ال�سحافة اأو ما يحلو للبع�ض ت�سميتها »مهنة البحث عن املتاعب«، حيث كان من موؤ�س�سي 
الوظيفي واأنها خا�سعة  بالرتتيب  تتاأثر كثريا  اأن طبيعة هذه املهنة ل  �سحيفة »الأيام«. وهو يعترب 
اأ�سا�سا للعمل الإبداعي وللت�ساور اأكرث مما تخ�سع للجانب الروتيني الإداري. وقد تعلم ال�سيد بابكر 
من جتاربه يف جمال ال�سحافة �رشورة تو�سيع دائرة الت�ساور الذي يجب اأن ي�سبق عملية اتخاذ القرار، 
الت�ساور  مبداأ  على  الأيام  �سحيفة  قامت  فقد  لذا  وزنها.  راأيه  ح�سب  الأخرى  النظر  فلوجهات 
حتى يف �سيا�ستها التحريرية من اأجل »الو�سول اإلى روؤية توفيقية تكون مبثابة ع�سارة لالأطروحات 
املقدمة«، اأو القبول بقرار االأغلبية. مل تغب عن جتربة ال�سيد بابكر الرثية ذكريات الن�ساط اجلمعوي 
الذي مار�سه منذ املرحلة الثانوية ثم يف كلية اخلرطوم اجلامعية حيث تولى من�سب نائب �سكرتري 
احتاد الطلبة، ثم �سكرتري الحتاد مما اأك�سبه خربة يف التفاو�ض واتخاذ القرارات فكانت تلك املرحلة 

بالن�سبة اإليه مرحلة تدريبية للحياة العامة لحقا. 
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 1951 �سنتي  خالل  ال�سودانيني  ال�سحافيني  احتاد  �سكرتري  نائب  من�سب  بابكر  ال�سيد  �سغل  كما 
و1952، وكان ع�سوا يف احتاد ال�سحافيني العرب وكذلك يف احتاد ال�سحافيني الأفارقة، وا�سرتك 

اأي�سا يف جمعيات ثقافية وجمال�ض اأكادميية وجلان اأخرى متنوعة...

يعترب ال�سيد بابكر اأن العمل العام يوفر فر�سا لتحقيق اإجنازات وفيه اأي�سا احتمالت الف�سل. ويرى 
اأن بذل اجلهد واملثابرة من اأجل حتقيق الأهداف ميكن اأن يحّول الإحقاق اإلى جناح. ويذكر يف هذا 
ال�سياق كيف �سعى وزمالءه بعد ا�ستقالل ال�سودان اإلى تعديل قانون ال�سحافة وكللت جهودهم يف 

حتقيق بع�ض مطالب ال�سحافيني كما اأخفقوا يف حتقيق مطالب اأخرى. 

ويالحظ ال�سيد بابكر اأن العمل يف منظمات املجتمع املدين على غرار النقابات والهيئات الن�سائية 
ما  عادة  التي  ال�سيا�سية  الأحزاب  العمل يف  من  دميقراطية  اأكرث  مبناخ  يتميز  واملهنية  والجتماعية 
يجعل  مما  وا�سعة،  �سلطات  ذات  را�سخة  زعامات  لوجود  خا�سعة  تاريخية«  »ولأ�سباب  تكون 
عملية اتخاذ القرار تتخذ »خارج الأطر ال�سليمة« ما يف�رش النق�سامات العديدة التي حتدث فيها. 
وهو اأمر يجزم ال�سيد بابكر باإمكانية حدوثه حتى يف املنظمات الطوعية اإذا ما حاول البع�ض اأن 
ي�ستاأثر ب�سلطة القرار فيها ويعمل خارج النظم الإجرائية.  يف حياته اخلا�سة، يتخذ ال�سيد بابكر 
القرار داخل اأ�رشته املكونة من زوجته واأبنائه ال�ستة، بالت�ساور خا�سة يف الأمور التي تتعلق بدرا�سة 
تعليمهم اجلامعي وقد در�ض كل منهم ح�سب رغبته  اأكملوا  فاأبناوؤه جميعا قد  الأبناء وتعليمهم. 
فقد كانت م�سوؤوليتهم، ويكتفي  ال�رشيك،  بالزواج واختيار  املتعلقة  القرارات  وا�ستعداده. حتى 

الوالدان باملباركة والن�سح والإر�ساد.

4. امل�شاركة يف �شنع القرار يف لبنان

ال�شيدة ن�شال، �شيدة اأعمال–رئي�شة جمعية التنمية القت�شادية:   .1.4
           قراراتي... خطوات نحو احلرية

عاملة،  يد  ا�ستقدام  ومكتب  و�سفر  �سياحة  ومكتب  جاهزة  ملبو�سات  حمل  �ساحبة  اأعمال  �سيدة 
ورئي�سة جمعية التنمية القت�سادية بلبنان. تزوجت ال�سيدة ن�سال يف �سن مبكرة وهي مل تتجاوز 
ال�ساد�سة ع�رشة �سنة، لكنها مطلقة منذ ما يزيد عن اخلم�سة والع�رشين �سنة. اكت�سفت ال�سيد ن�سال  
ميال نحو عامل التجارة وهي مل تتجاوز بعد �سن اخلام�سة والع�رشين �سنة، فا�سرتت اآلة خياطة بالتق�سيط 
جمعت ثمنها من م�رشوف البيت، فقد كان زوجها يعطيها م�رشوف البيت وهي التي تت�رشف فيه 

ح�سب ما تراه منا�سبا، وقد كانت تخيط مالب�سها بنف�سها كي توفر ثمن املالب�ض اجلاهزة. 

دفعها حبها للعمل اإلى ا�ستئجار حمل خ�س�سته لبيع املالب�ض، رغم معار�سة زوجها وحماتها. لكنها 
اأ�رشت على امل�سي قدما يف م�رشوعها حتى تتمكن من �رشاء ما تراه منا�سبا دون اعرتا�ض زوجها 
زوجها  يرف�سه  كان  الذي  الأمر  اأهله،  عن  بعيدا  يكون  بيت  ل�رشاء  تتوق  كانت  فقد  ذلك،  على 



ويعتربه بذخا وهدرا للمال فيما تعتربه هي ا�ستقاللية عن اأهل زوجها. لكنها جنحت يف الأخري يف 
اإقناعه ب�رشورة �رشاء اأر�ض مما ادخرته من مال موؤكدة له اأن الأر�ض �ستكون ملكا لأبنائهم الأربعة.

تعترب ال�سيدة ن�سال �رشاءها للمحل خطوات نحو اإثبات كفاءتها يف حني يراه زوجها خطوات نحو 
احلرية. كما تعتقد اأن م�سوؤولية البيت والأبناء تقع على عاتق الزوجة واأل جمال لتدخل الزوج يف 
ذلك. فهي تعد امل�سوؤولة الفعلية عن اتخاذ القرارات يف بيتها منذ ربع قرن. وبعد الطالق اأ�سبحت 
هي امل�سوؤولة الوحيدة عن تربية اأبنائها ورعايتهم ماديا، باعتبار اأن ظروف طليقها املادية ل ت�سمح 

باأن يتولى هو هذه املهمة التي توؤديها هي على اأكمل وجه. 

بعيدا عن البيت، ترى ال�سيدة ن�سال اأن عملها قد �سغلها عن االنخراط يف العمل االأهلي. وهي ال 
تهتم بالعمل ال�سيا�سي ول توؤمن باأهمية النتخاب والرت�سح لعتقادها اأن �سوتها لن يغري اأو يوؤثر 
على نتيجة النتخابات التي تتخذ »بطريقة م�سبقة«. لكنها رغم ذلك توؤمن باأهمية اأن تكون ممثلة 
يف موؤ�س�سات وهيئات يف جمال عملها، لذا فقد ر�سحت نف�سها لع�سوية جمل�ض �سيدات الأعمال 
باأنها  وتعتقد  بلبنان  القت�سادية  التنمية  جمعية  تراأ�ض  اأنها  كما  اإليه.  الدخول  يف  وفازت  العرب 
ميكن اأن تكون مفيدة وفاعلة يف جمالها، وميكن اأن ت�سهم من موقعها يف حت�سني اأو�ساع املراأة لأن 

ا�ستقالل املراأة املادي ل يكون فعليا يف غياب ا�ستقاللها الفكري وامتالكها حلرية اتخاذ القرار.
ل�سن  لبنان  الن�ساء يف  اأن  تعتقد  لكنها  والرجل،  املراأة  بني  فوارق  بوجود  ن�سال  ال�سيدة  توؤمن  ل 
مواجهة  على  قادرة  بلدها  يف  املراأة  تكون  اأن  ترجو  وهي  ال�سيا�سي.  املعرتك  لقتحام  موؤهالت 
العقبات التي تقف اأمام م�ساركتها ال�سيا�سية، وذلك من خالل اجلراأة والن�سال وال�ستقاللية والوعي 

والقدرة على املبادرة والقدرة على اتخاذ القرار دون تاأثري الآخرين.

جتزم ال�سيدة ن�سال بقدرة املراأة على اتخاذ القرار، وتقر بق�سور املراأة يف حتقيق ذلك لأنها تخاف 
ح�سب راأيها من املغامرة ومن الف�سل وتخاف حماربة الرجل والوقوف يف وجه اللوبي ال�سيا�سي. 
كما تعترب اأن مهام املراأة داخل البيت وخارجه تعك�ض ما تتمتع به املراأة من قدرات لكنها جتعلها يف 
ذات الوقت غري قادرة على امل�ساركة التامة يف عملية اتخاذ القرار يف املجال العام. وهي ترى يف 

تخلي الرجل عن بع�ض اأدواره ل�سالح املراأة تعبريا عن ثقة الرجل يف قدرة املراأة وكفاءتها.
تو�سي ال�سيدة ن�سال الن�ساء بالعمل وتنمية الوعي والثقافة ال�سخ�سية لتحقيق م�ساركتهن يف �سنع 
القرار. وهي توؤكد اأنه من املهم اأن ننظر اإلى املراأة كاإن�سان ل كاأنثى وعدم ح�رشها يف  اأدوار معينة  

من باب ال�ست�سهال والرتبية املجتمعية اخلاطئة.

2.4. ال�شيد غازي، ع�شو جمل�ص نواب �شابق : 
           يظل اأي نظام اأعرجا اإذا ما ظلت املراأة م�شلولة

كان ال�سيد غازي �ساحب ال�سبعة والأربعني �سنة ي�سغل ع�سوية جمل�ض النواب اللبناين، وهو متقاعد 
يرف�سون  وممن  للمراأة  امل�ساندين  من  فهو  باملتحرر،  نف�سه  غازي  ال�سيد  ي�سف  حاليا.  العمل  عن 

ممار�سة الرجال للعنف �سد زوجاتهم.
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يرى ال�سيد غازي اأن للمراأة نف�ض املوؤهالت التي للرجل، ولها بالتايل نف�ض احلق يف العمل ويف 
اتخاذ القرار، ويف اأن تتمتع بامل�ساواة �ساأنها يف ذلك �ساأن الرجل. لكن البيئة الجتماعية ح�سب 
اأو  امل�ساركة القت�سادية  العام، على غرار  ال�ساأن  املراأة يف  اأمام م�ساركة  راأيه ت�سكل عائقا حقيقيا 
امل�ساركة ال�سيا�سية حيث يكون تاأثري املراأة يف املجالت الت�رشيعية والق�سائية والتنفيذية على �سبيل 
املثال حمدودا جدا باعتبار اأن املراأة يف هذا امل�ستوى متثل تيارا �سيا�سيا فريتبط تاأثريها مبدى تاأثريه هو. 

تبقى البيئة االجتماعية عائقا حقيقيا اأمام م�ساركة املراأة يف ال�ساأن العام

املطلوب.  امل�ستوى  دون  لبنان  يف  الدولة  موؤ�س�سات  يف  الن�ساء  م�ساركة  اأن  غازي  ال�سيد  يعتقد 
فامل�ساركة اجليدة تتطلب �رشوطا غري الكفاءة، واأن املراأة تفتقر اإلى التدريب اجليد الذي يقوي لديها 
الثقة بالنف�ض وميكنها من �سنع القرار، عالوة على نق�ض التجربة. ويذهب ال�سيد غازي اإلى القول 
»اإن الطاعة ل�ساحب النفوذ تكون اأكرث تاأثريا عند املراأة من الرجل لأنها تفتح املجال اأمامها كي 

ت�سري وزيرة مثال ولأن الطاعة تعترب جزء من طبيعة املراأة باعتبارها ترتبى على اأن تكون مطيعة.

ينتقد ال�سيد غازي موؤ�س�سات الدولة يف بلده لعدم اإن�سافها للمراأة وعدم تقدميها ما حتتاجه من خدمات. 
وهو يدعو اإلى اإعادة النظر يف عديد القوانني املعتمدة يف لبنان والتي يعتربها جمحفة بحق املراأة على 
امل�ساواة بني  اأن عدم  ال�سدد  العقوبات. ويوؤكد يف هذا  الأ�رشة وقانون اجلن�سية وقانون  قانون  غرار 
الرجل واملراأة منبعه الإرث الثقايف الذي يعترب املراأة غري موؤهلة فقط لكونها كذلك. وهو اأمر انعك�ض 
على اأداء املجتمع املدين  الذي مياهي يف تعاطيه مع ق�سايا املراأة موؤ�س�سات الدولة و�سيا�ساتها. فهي ل 
ت�سمح للمراأة بامل�ساركة يف �سنع القرار ول الو�سول اإلى مراكز �سنع القرار على غرار اللجان املركزية 
لالأحزاب ال�سيا�سية. ويذهب ال�سيد غازي اإلى القول اإن خمتلف الأحزاب ال�سيا�سية ل متنع املراأة من 

ع�سوية جلانها املركزية فح�سب، بل متنعها من و�سع �سيا�سات احلزب وخططه وبراجمه.

للمراأة اللبنانية موؤهالت اأهم بكثري مما تقوم به االآن

اأما فيما يتعلق باأداء اجلمعيات الن�سائية، فريى ال�سيد غازي اأن منها اجليد ومنها ال�سيئ، وهي ت�ساهم 
اإل  الإعالمية.  الوعي وتنظيم احلمالت  ن�رش  املراأة عرب  ق�سايا  اجتاه دعم  يف خلق حالة حراك يف 
املطلوب، مما  امل�ستوى  اإلى  يرتق ح�سب ما يالحظه  املدين مل  ن�ساط خمتلف مكونات املجتمع  اأن 
العربية  لبنان ويف املنطقة  ي�ستوجب ت�سكيل جلان خللق جمتمع مدين حقيقي، فما هو موجود يف 
ل ميثل جمتمعا مدنيا مبا حتمله الكلمة من معان، بل هي »عالقات ع�سائرية بدوية، طائفية مذهبية، 

وهذا �سد املجتمع املدين«. 

ي�سع ال�سيد غازي النظام الجتماعي الذكوري الكابت للمراأة يف �سلم العوائق وال�سعوبات التي 
املراأة حتى  لفائدة  الإقليمية والدولية  املنظمات  اأن�سطة  تت�ساعف  اأن  تعيق م�ساركتها، وهو يرجو 
تعطي فاعلية اأكرث ونفعا اأهم لق�سايا املراأة. فم�ساركة املراأة اللبنانية ما تزال �سعيفة جدا مقارنة مبا 

و�سلت اإليه من تعليم وحترر ذاتي وثقافة توؤهلها اإلى ال�سطالع باأدوار اأهم بكثري مما تقوم به. 
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1.5. ال�شيــــــــدة عنـــــــــايــــــــــات، مدّر�شـــــــــــة – كلية اخلدمة الجتماعية : 
           قد اأجلاأ اإلى احليلة لالإقناع بقرار م�شريي

التخطيط  الدكتوراه يف جمال  على  الجتماعية، حا�سلة  اخلدمة  بكلية  اجتماعي  تخطيط  مدّر�سة 
الجتماعي تناولت من خاللها مو�سوعا يف عالقة بتنمية املراأة، متزوجة واأم لبنت وولدين. كان 
والدها موظفا ذا تعليم متو�سط تويّف حني كانت تدر�ض بال�سنة الثانية اإعدادي، اأما والدتها فهي ربة 

بيت تولت تربية ثالث بنات وولد وحيد.

ميزة عائلتها عالقة التفاهم التي كانت �سائدة بني الأم والأب مع �سيادة الأب تقليديا حيث تعود 
اإليه كل القرارات الرئي�سية وتكتفي الأم بالقرارات الثانوية التي تتعلق خا�سة بالبنات. ويف اإطار 
جمتمع ذكوري تعلمت ال�سيدة عنايات واأختاها اأن يكون اأخوهما الوحيد هو املدلل واحلائز على 

حب اجلميع باعتباره الذكر والوحيد.

تن�سئة تقليدية تقوم على التوزيع التقليدي لالأدوار رغم اال�ستقاللية املادية

مع وفاة الوالد لعبت الأم دور الثنني معا وحر�ست على اأن ينهي كل اأولدها تعليمهم اجلامعي، 
ابنها  يق�سي  حني  يف  املنزلية  بالأعمال  القيام  على  املدر�سية  العطل  اأثناء  خا�سة  بناتها  و�ساعدتها 
عنايات  ال�سيدة  تتولى  العمل،  معرتك  ودخول  الزواج  وبعد  اأ�سدقائه.  مع  اأوقاته  اأغلب  الوحيد 
�سوؤون املنزل كله مب�ساعدة من قبل املعينة املنزلية مرة واحدة يف الأ�سبوع. ورغم �سعورها بالظلم 
اأنها توؤمن باأن ذلك دورها الأ�سا�سي واأن زوجها وجمتمعها ل يتقبالن غري  على هذا امل�ستوى اإل 

ذلك، رغم اأن زوجها اإعالمي و�ساحب جريدة.

خمبزة  امتالكه  اإلى  اإ�سافة  اجلريدة  من  دخله  من  املنزل  م�ساريف  عنايات  ال�سيدة  زوج  يتولى 
راتبها  �رشف  عنايات  ال�سيدة  تتولى  ذلك  ومع  موؤجرة،  اأر�ض  وقطعة  الغاز  لأنابيب  وم�ستودعا 
اإطار التفاق بينها وبني زوجها الذي جتمعها به  وكل املكافاآت على منزلها واأ�رشتها، وذلك يف 
عالقة حب وم�ساركة يف اإعداد منزل الزوجية وبناء اأ�رشة واإجناب الأطفال. ومع حريتها الكاملة يف 
الت�رشف يف راتبها ال�سهري، اإل اأنها تنفق الكثري لتعوي�ض م�سوؤولياتها الأ�رشية ح�سب راأيها حيث 

تدفع م�ساريف ح�سانة الأطفال واملعينة املنزلية و�رشاء الطعام اجلاهز اأحيانا...

ورغم امتالكها ل�سيارة وح�ساب بنكي خا�ض وما تتمتع به من حرية يف الت�رشف املايل، ت�ستاأذن 
ال�سيدة عنايات زوجها م�سبقا لزيارة اأهلها اأو للذهاب اإلى امل�رشح والنادي وال�سينما. ول ي�سمح 
لها مبقابلة �سديقاتها ويعترب لقاءها معهن يف مكان العمل اأكرث من كاف. كما يتدخل زوجها يف 
عالقتها بزمالء العمل ويرف�ض الت�سالت الهاتفية بها اأو ال�سفر واإن كان يف اإطار العمل، وذلك 

منذ فرتة اخلطوبة حيث يرف�ض م�ساركتها يف اأي ن�ساط يتطلب اأن تق�سي الليلة خارج املنزل.
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اأول من عملها  ومع ا�ستقرار عالقتها العاطفية بزوجها، ت�ستمد ال�سيدة عنايات �سعورها بالأمان 
ال�ستقرار  اإلى  وثالثا  الزواج  اإطار  اأو وجود عالقات خارج  بينهما  امل�ساحنات  انعدام  من  وثانيا 
اأنه  املادي. ول ت�سغل نف�سها كثريا مب�ساألة زواج زوجها عليها لأنها ت�ستغل ولأن جوابه �سيكون 

ميار�ض حقا كفله له الدين والقانون.

املراأة قادرة على اتخاذ كل القرارات وم�ساركتها يف ال�ساأن العام باتت �رضورية

على م�ستوى �سنع القرار، ترى ال�سيدة عنايات اأنها قادرة على اتخاذ كل القرارات، ولكن احرتاما 
قراراته دون  قبول  معه وحتى  والتن�سيق  ا�ست�سارته  على  تقول، حتر�ض  لزوجها كرجل كما  منها 
م�ساهمة منها احرتاما ولي�ض �سلبية. ورغم تعّودها على طلب الأ�سياء مبا�رشة، اإل اأنها قد تلجاأ اإلى 
احليلة وبع�ض الأ�ساليب اخلا�سة لإقناع زوجها باملوافقة على قرار معني ل�سيما اإذا تعلق الأمر مب�سائل 
م�سريية.مل تتلق ال�سيدة عنايات اأي تدريب اقت�سادي ومل ت�سارك اأو حت�رش ندوات يف جمال القت�ساد 
ولكنها ترى م�ساركة املراأة �رشورية خا�سة مع الغالء والتغيريات يف ال�سيا�سات القت�سادية، التي 
ل ميكنها تقييمها. وتعترب اأن املراأة التي تقع على عاتقها م�سوؤوليات البيت والتي تتولى م�ساريف 
الأ�رشة وتلعب دورا هاما يف تر�سيد ال�ستهالك، قادرة على اإدارة املوؤ�س�سات والأموال مثلها مثل 
الرجل ورمبا اأف�سل منه لأن عامل اإثبات اجلدارة يكون دائما دافعا اإ�سافيا لها. ورغم اطالع ال�سيدة 
اأو  اأنها ال ت�سارك باالنخراط  اإال  عنايات على عدد االأحزاب ال�سيا�سية ون�ساط بع�ض اجلمعيات، 
ح�سور بع�ض الفعاليات، كما ل ترى اأن كل الأحزاب اأو اجلمعيات غري مفيدة بال�رشورة للمراأة 
التي  الأولويات  املحددة لكل حزب وح�سب  الأهداف  اأن ذلك يختلف ح�سب  بل  وق�ساياها، 

ي�سعها يف اإطار حر�سه على حتقيق تلك الأهداف.

القرار واملراكز  اإلى مواقع  املراأة يف �سعيها نحو الرتقاء  الرجل جلهود  راأيها يف معا�سدة  اأما عن 
الهامة، فهي توؤكد اأن ذلك يختلف باختالف الرجال ومبدى وعيهم بحقوق املراأة وق�ساياها. فقد 

يكون الزوج مثال داعما وم�سجعا وقد يعيق تقدم املراأة �سواء داخل املنزل اأو خارجه.

2.5. ال�شيد حممود، �شاحب م�رشوع : املراأة ل ميكنها بلوغ من�شب رئي�ص دولة

ينحدر ال�سيد حممود �ساحب الثالثة والثالثني عاما من عائلة ب�سيطة تعي�ض مبحافظة املنوفية )حمافظة 
الإخوة  اأما  الزراعي،  املجال  كانا عاملني يف  والداه  ال�سبع.  بركة  الدلتا(، مركز  تقع جنوب  م�رشية 
على  حممود  ال�سيد  غرار  على  متح�سل  اأخ  عدا  ما  البكالوريو�ض  �سهادة  على  متح�سلون  فجميعهم 
�سهادة الكفاءة يف ال�سناعة، وهو كذلك �رشيكه يف م�رشوعه يف جمال الزراعة والتجارة وهما يعي�سان 
يف املنزل نف�سه مع اأ�رشتيهما. يعترب ال�سيد حممود نف�سه مي�سورا ماديا حيث يعي�ض من مدا خيل اأر�سه 
وما�سيته. يق�سي كامل النهار يف العمل خارج البيت ما بني ال�سوق يف ال�سباح والأعمال الزراعية بعد 
الظهر مما يجعله غري قادر على م�ساركة زوجته يف اأي عمل منزيل، رغم اأنه ل ميانع يف ذلك اإن توفر له 
الوقت. فزوجته البالغة من العمر 29 �سنة واملتح�سلة على دبلوم جتارة هي التي تقوم بالأعمال املنزلية 

وتهتم ببنتيها البالغتني من العمر 8 و5 �سنوات، بالإ�سافة اإلى رعاية حيوانات الأ�رشة. 



ال ميكن للمراأة اتخاذ قرارات مالية اأو ا�ستثمارية هامة

رغم ن�ساأته يف اأ�رشة يعود القرار فيها دائما اإلى الرجل، اإل اأن ال�سيد حممود يت�ساور مع زوجته يف 
بع�ض الأمور كتلك املتعلقة بالإجناب اأو الإذن لالأولد للخروج اأو ال�سفر لق�ساء العطل. اأما فيما 
التنقل، فلل�سيد حممود  اإلى حرية  يتعلق بنفقات املنزل، فوالدته هي امل�سوؤولة عن ذلك. وبالن�سبة 
مطلق احلرية يف اخلروج لزيارة الأ�سدقاء اأو غريها متى �ساء دون احلاجة اإلى اإعالم اأحد، الأمر الذي 
ل ميكن لزوجته فعله، اإذ عليها ا�ستئذانه قبل اخلروج، وميكنه رف�ض ذلك اإن راأى اأن ل داعي لذلك 

وهي تطيعه يف مثل هذه القرارات.

من  نوعا  ال�رشب  يعترب  وهو  الأمر«  لزم  »اإن  زوجته  �رشب  يف  الرجل  بحق  حممود  ال�سيد  يوؤمن 
لأنه  �سحيح  هو  فيما  الزوج  طاعة  يف  ممانعتها  عدم  رغم  زوجته  ترف�سه  الذي  الأمر  الإ�سالح، 

امل�سوؤول الأول ح�سب راأيها لكن ل مانع لديها يف ت�رشيك املراأة اأي�سا يف اتخاذ القرارات. 

وعن دور املراأة يف اأخذ القرار يعترب ال�سيد حممود اأن امل�ساألة تختلف من بيت لآخر، ويف بيته ل 
ت�سارك املراأة كثريا على هذا امل�ستوى. وتتدخل زوجته يف هذا ال�سدد لتوؤكد اأن القرار يف ال�سغر 
للحماة  القرار  اأ�سبح  احلمى  وفاة  بعد  و  واحلماة،  احلمى  اإلى  حتول  الزواج  وبعد  للوالدين  كان 

والزوج واأخوه والآن انفرد الأخريان بالقرار. 

فيما يتعلق بحياته العاطفية، يرى ال�سيد حممود اأن الزواج على الطريقة التقليدية تعد الأمثل بالن�سبة 
اإليه. وهو ي�سعر بالأمان يف حياته الأ�رشية والعاطفية، ويعتقد اأن ذلك يرجع اإلى طبيعة الزوج وهي 
كذلك »هداية من اهلل«. فال�سعور بالأمان له تاأثري اإيجابي بالن�سبة اإليه »حيث يجعل النا�ض قادرين 

على اأخذ القرار املنا�سب«. 

املراأة   يتعلق بعمل  املهني. وفيما  املجال  القرار خا�سة يف  اأخذ  ال�سيد حممود يف  تتج�سد م�ساركة 
احلياة  يف  املراأة  م�ساركة  باإمكانية  يقر  كما  لذلك  الوقت  متلك  ل  اأنها  يرى  فهو  املنزل،  خارج 
االقت�سادية ولكن هذا ال ي�سرتط حتقيق امل�ساواة على حد تعبريه فهو يرى اأن الن�سوة يف االأرياف ال 
ي�سطلعن بدور يف احلياة القت�سادية. كما اأن املراأة يف اعتقاده ل ميكنها مثل الرجال اتخاذ قرارات 
مالية اأو ا�ستثمارية هامة كاإدارة موؤ�س�سات اقت�سادية اأو م�رشفية. ورغم اأنه يف�سل باأن يكون رئي�سه 

يف العمل رجال، اإل اأنه يوؤمن باأن الفرق الوحيد بني الرجل واملراأة يف الإدارة يكمن يف الكفاءة. 

الن�ساء يف مواقع القرار ال�سيا�سي لي�س لهن اأي تاأثري على ال�سيا�سات العامة للدولة

يف حديثه عن امل�ساركة احلالية للمراأة يف موؤ�س�سات الدولة، يرى ال�سيد حممود اأن الن�ساء موجودات 
بن�سبة �سئيلة ولي�ض لهن اأي تاأثري على ال�سيا�سات العامة للدولة. وي�ست�سهد ال�سيد حممود يف حديثه 
م�سيفا  وال�سالم،  ال�سالة  عليه  للر�سول حممد  بحديث  الت�رشيعات  و�سع  املراأة يف  اأهلية  عدم  عن 
اأن �سيا�سات الدولة وموؤ�س�ساتها ل تن�سف املراأة اإل يف بع�ض القوانني كقانون اخللع الذي اأ�سبح 
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يعطي للمراأة حق الطالق. اأما بالن�سبة اإلى م�ساركة املراأة يف موؤ�س�سات املجتمع املدين من جمعيات 
واأحزاب فلي�ست لديه معلومات عن هذا الأمر. 

اأن  با�ستطاعتها  املراأة  اأن  القانون، كما يرى  اأمام  الرجل  املراأة و  بامل�ساواة بني  ال�سيد حممود  يوؤمن 
ت�سغل من�سبا �سيا�سيا كوزيرة اأو غريها وميكن اأن ي�ساندها اأي�سا ويعترب اأنها ميكن اأن تكون اأف�سل من 
الرجل، لكنه يجدها غري قادرة على رئا�سة دولة. يبدو ذلك عك�ض راأي زوجته التي جتزم ب�رشورة 
م�ساركة املراأة يف خمتلف جمالت احلياة اإن كانت لها القدرة على ذلك. وهي توؤمن بامل�ساواة بني 
اأمام القانون وتعترب اأن املراأة تعمل اأح�سن من الرجل، �ساربة الأرامل مثال لأنهن  املراأة و الرجل 
»ي�سلن باأبنائهن اإلى بر الأمان...واملراأة اإن وجدت الوقت فهي قادرة على العمل يف كل املجالت 

حتى ال�سيا�سية منها وميكنها اأن تكون رئي�سة دولة«.

امل�شاركة يف �شنع القرار يف املغرب  .6

1.6. ال�شيدة را�شية، ع�شو جمل�ص النواب )حزب الحتاد ال�شرتاكي( : 
           الكفاءات الن�شائية قادرة على حتمل امل�شوؤولية

اأب  القرار بني  امل�ساركة يف �سنع  ال�سيدة را�سية من املغرب يف و�سط عائلي يرتكز على  عا�ست 
ياأتي مبقرتح قرار ول ي�سبح نافدا اإل بعد تعديله اأو املوافقة عليه من قبل الأم، نظرا ملوقع اأ�سا�سي 
حتتله داخل الأ�رشة. وعلى هذا الأ�سا�ض اعتربت ال�سيدة را�سية نف�سها حمظوظة على هذا امل�ستوى، 
ومع ذلك ترجع م�ساركة املراأة يف �سنع القرار اإلى الوعي العام بدرجة اأولى، موؤكدة يف الآن نف�سه 
على �سخ�سية الفرد رجال كان اأو امراأة. ورغم وجود الأخت الكربى واأخوين ذكرين، وجدت 
ال�سيدة را�سية نف�سها موؤهلة اأكرث من غريها للم�ساركة يف �سنع القرار على امل�ستوى الأ�رشي حيث 
لعبت دور الطرف الثالث بعد الأب والأم حتى متكنت من تويل ح�سابات والدها ال�سخ�سية من 
الت�سوق و�رشاء  بع�ض مهام والدتها على غرار  تولت  م�ساريف ومداخيل وغريها من جهة، كما 

الأغرا�ض من خارج املنزل، مع حر�ض اجلميع على ا�ست�سارتها يف اأمور عديدة اأخرى.

تاأهيل اأ�رضي خللق �ساحبة قرارات حا�سمة

ال�سيدة را�سية،  اإلى  بالن�سبة  الإيجابي  الأثر  له  الأ�رشي كان  امل�ستوى  الت�ساركي على  التوجه  هذا 
لأن زواجها برجل منا�سل و�سيا�سي يف فرتة ال�سبعينات، جعلها تتحمل اأغلب م�سوؤوليات العائلة 
زوجها  اأولويات  ترتيب  لأنه يف  الأمر  بادئ  ا�سطرارا  احلا�سمة  القرارات  �ساحبة  دائما  وتكون 
حينئذ ياأتي ال�سيا�سي ثم الثقايف ثم املنزيل مما دعاه اإلى طلب اإعفائه من امل�ساركة يف قرارات املنزل. 
اأما بالن�سبة اإلى القرارات الكربى والتي ت�ستوجب م�ساركة طرفني مثل �رشاء منزل اأو قطعة اأر�ض، 
فاإن الت�ساور يكون �سائدا ويديل كل طرف براأيه حتى يكون القرار ثنائيا اإذا كان بتمويل م�سرتك 

مثال، اأو فرديا مع معرفة راأي الطرف الثاين اإذا عادت امل�سوؤوليات املادية اإلى فرد واحد. 



احلياة  يف  امل�ساركة  دون  والأ�رشة  املنزل  مب�سوؤولية  اكتفت  را�سية  ال�سيدة  اأن  البع�ض  يت�سور  وقد 
العامة، ولكن حني ندرك اأن الن�سال الطالبي يف اجلامعة هو الذي ربط بينها وبني زوجها قبل عالقة 
الزواج، �سيكون من البديهي اأن نعي اأن حمطات �سيا�سية هامة بدءا بخطف املهدي بن بركة مرورا 
 …1967 �سنة  اأحداث  تبعها من  العربية وما  النك�سة  اإلى  باملغرب و�سول   1965 باأحداث مار�ض 
اأو�سح بدخول اجلامعة  �ساهمت يف تكوين وعي مبكر لدى جيل ال�سيدة را�سية، تبلور ب�سورة 

فرتة ال�سبعينات مع ما تعنيه من كيانات ن�سالية و�سيا�سية ومن �رشاع بني املعار�سة وال�سلطة.

 من هذا املنطلق انخرطت ال�سيدة را�سية يف اأوا�سط ال�سبعينات مع ال�سبيبة الحتادية ويف �سنة 1978 
اال�سرتاكي.  االحتاد  حزب  �سلب  االنخراط  كان  ثم  احلزبية  بركة«  بن  »املهدي  بخلية  التحقت 
الوقت  ذلك  يف  املعتقل  املنا�سل  زوجها  من  تاأثري  دون  االنخراط  قرار  �ساحبة  وحدها  وكانت 
ودون تاأثري كذلك من والدها املنا�سل يف حزب ال�سورى وال�ستقالل اأو والدتها التي كانت تنتمي 
اإلى حزب ال�ستقالل هي واأ�رشتها. فالنتماء اإلى مثل هذه العائلة خلق داخلها قناعة تامة ب�رشورة 
امل�ساهمة يف ال�ساأن العام مع ا�ستقاللية القرارات مما جعلها ترتك احلزبني اللذين ين�سط يف �سلبهما 

اأفراد العائلة لتختار حزبا اآخر.

امل�ستوى  على  تعاملت  فقد  باري�ض،  اأم�ستها يف  ق�سرية  درا�سية  را�سية مرت مبحطة  ال�سيدة  ولأن 
الن�سايل مع عقليتني خمتلفتني ل�سيما يف ما يتعلق بق�سية املراأة وم�ساركتها يف العمل الن�سايل. ففي 
عا�سمة الأنوار باري�ض كان الت�سجيع وال�سغط من اأجل اأن ت�سارك املراأة يف التظاهرات واملوؤمترات، 
اأما يف املغرب فقد كان املنع من احلديث عن املراأة واعتبارها جزءا من ق�سايا الطبقة، ولذلك ا�ستفادت 
ال�سيدة را�سية من وجودها يف حزب الحتاد ال�سرتاكي الذي قام بتاأ�سي�ض هيكل ن�سائي يف �سلبه 

من منطلق اقتناع القائمني عليه بخ�سو�سيات ن�سائية، وهو ما اأدى اإلى وجود ن�ساء رائدات.

ال�سيا�سية  املغربية تفتقر اإلى التجربة واأ�ساءت فهم اأهمية تكوين التكتالت

تعترب ال�سيدة را�سية اأن �سيطرة الرجال ملدة ثالثة عقود اأو اأكرث على مراكز اتخاذ القرار �سواء على 
م�ستوى الهياكل احلزبية اأو على م�ستوى موؤ�س�سات الدولة، مردها لي�ض املبادئ اأو القناعات احلزبية، 
بل العقلية وامل�ستوى الثقايف. فالوعي ال�سيا�سي يف تلك الفرتة، ح�سب راأيها، مل يكن موؤ�س�سا على 
الت�سعينات  فرتة  بعد  اأما  ال�سيا�سي.  للوعي  الدعامة  مبثابة  يكون  اأن  املفرو�ض  من  كان  ثقايف  وعي 
الربملان ومراجعة  اإلى  املراأة  للمراأة وو�سول  اإحداث وزارة  العديد من املكا�سب على غرار  وحتقيق 
املقاومة  امل�سرتكة يف  التجربة  من  ا�ستفادت  املغربية  املراأة  اأن  را�سية  ال�سيدة  راأت  الأ�رشة...  مدونة 
والبناء والتاأ�سي�ض ولكنها تفتقر اإلى جتربة تكون لها مبثابة الر�سيد املوجه لها يف العمل ال�سيا�سي. كما 
الأحزاب، واحلل ح�سب  )لوبييغ( خا�سة داخل  التكتالت  تكوين  اأهمية  فهم  ف�سلت يف  املراأة  اأن 
راأيها يكمن يف اإحداث الرتاكم وتو�سيع دائرة ح�سور املراأة وم�ساهمتها يف العمل احلزبي وال�سيا�سي.
اأن  اإل  الأحزاب،  معطف  من  خرجت  الأ�سا�سية  اجلمعيات  اأغلب  اأن  را�سية  ال�سيدة  تعترب  ولئن 
الأمر خمتلف على م�ستوى قبول م�ساركة املراأة يف �سنع القرار. ومن جتربتها ال�سخ�سية اأكدت اأن 
انخراطها �سلب املنظمة املغربية حلقوق الإن�سان واحتاد الكتاب اأو�سلها ب�سهولة اإلى اأعلى جهاز 
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يف املنظمتني يف مدة زمنية ل تتعدى اخلم�ض �سنوات. وعلى عك�ض العمل اجلمعوي، كان ارتقاء 
املراأة اإلى مواقع القرار �سلب الأحزاب ال�سيا�سية من اأ�سعب املهام، ولذلك مل ت�سل اإلى املكتب 

ال�سيا�سي بحزب الحتاد ال�سرتاكي اإل بعد م�سي 23 �سنة من انخراطها فيه )1978 -2001(.

حتمل  على  قادرة  الن�سائية  الكفاءات  فاإن  ع�سواته،  اإحدى  تعد  الذي  الربملان  م�ستوى  على  اأما 
امل�سوؤولية باعتبار الن�ساء الع�سوات ح�سب راأيها يجمعهن الهم بطريقة مزدوجة، الهم املجتمعي 

العام والهم الن�سائي اخلا�ض.

2.6. ال�شـــيــــــــــــــــــــــــــــــد خليـــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــة، موظـــــــــــــــــــف ات�شـــــــــــــــــــــــــــالت : 
           يف اأ�رشتي مل تكن املراأة تاأخذ القرار  اإل داخل املنزل

ال�سيد خليفة، موظف ات�سالت من املغرب، اأب لطفلة وزوجته حا�سلة على الإجازة يف القانون 
اخلا�ض. »يف اأ�رشتي مل تكن املراأة تاأخذ القرار اإل داخل املنزل«... هذا اأول ما ذكره يف حديثه عن 
املراأة و�سنع القرار انطالقا من املجتمع الذي ينتمي اإليه، حيث ال�سلطة املطلقة كانت للرجل �سواء 
يف ما يتعلق باأمور هامة مثل �رشاء منزل اأو قطعة اأر�ض اأو تزويج البنات، اأو حتى اإن تعلق الأمر باأمور 
حياتية �سغرية. هذا عن املجتمع، اأما يف اأ�رشته فقد كان الأمر خمتلفا باعتبار وفاة والده وا�سطرار 
الوالدة اإلى لعب الدورين يف اآن واحد. كانت والدته �ساحبة كل القرارات ولكن بالرجوع يف 

بع�ض الأحيان اإلى اأقارب اآخرين مثل العم اأو اخلال.

اأما يف اإطار عائلته ال�سغرى بعد زواجه واإجنابه لطفلة، فعمله خارج املنزل وبقاء زوجته دون عمل 
واقت�سارها من حني اإلى اآخر على ما تدره بع�ض الأ�سغال اليدوية التي تنجزها، عوامل ح�سب راأيه، 
امل�ستلزمات وزوجته  املنزل وم�سوؤول عن توفري كل  امل�ساواة، فهو يعمل خارج  ل تطرح م�ساألة 
تتولى كل �سوؤون املنزل، كما تتولى عملية الت�رشف املايل يف املبلغ الذي ميدها به ويتفقان بخ�سو�ض 

القرارات املتعلقة بعائلتهما، مع اأ�سبقية ل�ساحله يف اأغلب الأمور.

مازالت العقلية القدمية متنع الرجل من تبني ق�سايا املراأة

ورغم اأن زوجته غري منخرطة يف جمعية اأو حزب �سيا�سي، فاإنه يعطي املراأة احلق نف�سه الذي يتمتع 
به الرجل يف العمل اجلمعوي وال�سيا�سي بل ويجد للمراأة عامال اإ�سافيا يتمثل يف حقوقها امله�سومة 
والتي ل ميكن اأن تدافع عنها اإل املراأة. ويقر يف هذا ال�سياق اأن الرجل مازالت متنعه العقلية القدمية 
من تبني ق�سايا املراأة والدفاع عنها، اإ�سافة اإلى اأن الكثريين ح�سب راأيه مازالوا يح�رشون املراأة يف 
�سوؤون املنزل وتربية الأطفال. ولكن العمل خارج املنزل ح�سب ال�سيد خليفة يالئم الرجل اأكرث من 
املراأة لذلك يرى اأن يكون عمل هذه الأخرية حمددا من حيث التوقيت، حيث لها اأن تعمل ن�سف 
يوم فقط. وهو ما ميّكن املراأة من لعب دورها كزوجة واأم من ناحية ول يجعلها عر�سة طيلة اليوم 

لعديد ال�سغوطات خارج املنزل على غرار التحر�ض اجلن�سي يف ال�سارع ويف مواقع العمل.



بال�رشورة  قادرة  تكون  اأ�رشتها،  داخل  القرار  �سنع  على  القادرة  املراأة  فاإن  خليفة  ال�سيد  ح�سب 
على اتخاذ القرارات �سلب اجلمعيات والأحزاب ال�سيا�سية. ولكن املتغري هو الأهداف املر�سومة 
من وراء �سنع القرار الأ�رشي والقرار اجلمعوي حيث الأهداف يف عمومها اجتماعية والأهداف 
داخل الأحزاب ال�سيا�سية التي غالبا ما تكون حمددة ح�سب خطة عمل احلزب واأهدافه. ومع هذه 

الختالفات ي�سع ال�سيد خليفة عامال م�سرتكا يتمثل يف مدى وعي املراأة وثقافتها.

قرارات الرجل اأكرث �رضامة

م�ساواة  منطلقه  راأيه  فالأمر ح�سب  القرار،  �سنع  مع  والرجل  املراأة  من  تعامل كل  من حيث  اأما 
كاملة اإذا توفر الوعي والثقافة وفهم احلياة. ولكن النق�ض كما يظن مرده الأمية املنت�رشة يف �سفوف 
الن�ساء اأكرث من الرجال ونق�ض اخلربة باحلياة اإ�سافة اإلى �سعور الن�ساء باأنهن م�سطهدات، مما ي�سعف 
مينح  املجتمع  واأن  ل�سيما  �رشامة  اأكرث  الرجال  قرارات  ويجعل  منها،  ال�سيا�سية  قراراتهن خا�سة 
غري  الن�ساء  تبقى  حني  يف  �سعف،  حالة  يف  اأحيانا  بدا  واإن  تقويه  و�سلطة،  وثقة  »هيبة«  الرجل 

ال�سعيفات والقادرات على �سنع القرارات القوية قليالت من حيث العدد.

يتقبل ال�سيد خليفة القرارات ال�سادرة عن املراأة �سواء املوظفة اأو الربملانية اأو امل�سوؤولة ب�سفة عامة 
اأو رئي�سته يف العمل بارتياح تام وافتخار، وذلك من منطلق اقتناعه باأن املراأة ل بد اأن تتولى مراكز 
امل�سوؤولية مثلها مثل الرجل. لكنه ي�سرتط اأن تكون هذه القرارات �سائبة و�سادرة عن اإن�سانة ذات 
وعي وثقافة. اأما القرارات التي ت�سدرها امراأة ملجرد الربوز ودون مرجعية ثقافية فاإنه ل يقبلها بل 

اأكرث من ذلك يقابلها بال�ستهزاء. 

املراأة والرجل ويطالب ب�رشورة  الكاملة بني  امل�ساواة  ال�سيد خليفة على  ي�سدد  الأ�سا�ض  على هذا 
تفادي امل�ساواة الع�سوائية التي ل ت�سع املراأة املنا�سبة يف املكان املنا�سب. اأما عن الديناميكية احلا�سلة 
الن�سوية  اجلمعيات  ون�سالت  ملطالب  حتمية  نتيجة  اأنها  فريى  املراأة  ل�سالح  املغربي  املجتمع  يف 
اأعلى  اإلى  املراأة وو�سولها  تعليم  اإلى  اإ�سافة  الرجال،  واأقلية داعمة من  الن�ساء  اأجيال من  وكذلك 

امل�ستويات يف الدرا�سة. 

ويرجع ال�سيد خليفة اأهم العوائق التي حتول دون و�سول املراأة اإلى مواقع القرار �سواء داخل الأ�رشة 
اأو اجلمعيات والأحزاب ال�سيا�سية وغريها، اإلى �سعف الوعي الجتماعي والثقايف. اإ�سافة اإلى عدم 
الوعي بحقوق كل من املراأة والرجل حيث مازالت املراأة نف�سها جاهلة بحقوقها، ومازال الرجل 
يح�رش اأدوار املراأة يف �سوؤون املنزل وتربية الأطفال. ويقرتح لتجاوز هذه الإ�سكالت حماربة الأمية 
كخطوة اأولى قد متكن من توعية النا�ض واإي�سال اخلطاب املت�سمن للم�ساواة وحقوق املراأة. و�سّدد 
ال�سيد خليفة يف هذا الإطار على دور الإعالم يف ن�رش الوعي مبثل هذه امل�سائل لأن التعليم يكون 
خطوة نحو الوعي باعتبار اأن الكثريين متعلمون ولكن يفتقدون للوعي ويت�سبثون بالأفكار البالية. 
يفهمون  الكثريون ل  مازال  والتي  املغرب  الأ�رشة يف  مدونة  ذلك  مثال على  ال�سيد خليفة  وقدم 

حمتواها ول التغيريات التي اأحدثتها.  
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التقرير الرابع لتنمية املراأة العربية 

املــــراأة العربيـــة وامل�شـــاركة 
يف �شنع واتخاذ القـرار
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اأول : اأهم ال�شتنتاجات

بني  للربط  جمال  التقرير  يف  اعتماده  مت  الذي  النوعي  والتحليل  الكمية  املوؤ�رشات  لنا  اأتاحت  لقد 
يعنيه  مبا  الجتماعي  النوع  مقاربة  اعتمد  الذي  التحليل  منهج  وبني  للتقرير  املركزي  املو�سوع 
موقع  العتبار  بعني  والأخذ  والعام،  اخلا�ض  الف�ساءين  بني  اجلدلية  العالقة  على  تركيز  من  ذلك 
الن�ساء وروؤاهن لعالقات ولأدوار النوع الجتماعي. كما مت تقدمي حتليالت قائمة على املقابالت 
والتنموي  اجلغرايف  التق�سيم  لتمثل  ق�سدي  ب�سكل  اختيارها  كان  عربية  بلدان  �سّت  يف  املعقمة 
وهي: املغرب العربي )تون�ض واملغرب(، امل�رشق العربي، )م�رش ولبنان(، اخلليج العربي )اململكة 
العربية ال�سعودية(، والبلدان الأقل نوا )ال�سودان(، وميكن اإجمال اخلروج بجملة من ال�ستنتاجات 

والتو�سيات �سمن هذا الف�سل الأخري.
 

لقد حدثت اإجنازات كبرية يف جمال م�ساركة الن�ساء يف �سنع القرار يف كافة املجالت وعلى كل 
هذه  اإن  القرار.  �سانعي  بني  الجتماعي  النوع  مبفهوم  الوعي  درجة  ارتفعت  كما  امل�ستويات. 
الإجنازات متثل حالة من احلراك يف املجتمعات العربية، ولكنها ل تتعدى كونها حماولت مل ترق 
بعد اإلى اإحداث تغيريات جوهرية يف طبيعة النظام والبنى املجتمعية التي متيز بني الرجال والن�ساء 

يف كافة جمالت احلياة.

للرئا�سة،  كمر�سحات  القرار  �سنع  مواقع  يف  تقدمن  لن�ساء  ناذج  العربية  البلدان  يف  ظهرت  لقد 
وكربملانيات ووزيرات ومديرات ملوؤ�س�سات حملية ودولية ويف الأحزاب واملنظمات الأهلية، وكذلك 
�ساحبات اأعمال و�سانعات قرار يف اإطار القطاع اخلا�ض، وربات اأ�رش يعلن وينا�سلن مل�سلحة اأ�رشهن. 
اإن هذه النماذج مهمة من الناحية الرمزية فهي تك�رش حاجز �سطوة الرجال على هذه املواقع، وكذا 

القد�سية املعطاة لها. كما تقدم للفتيات ناذج ناجحة ي�سعني للتمثل بها يف امل�ستقبل. 

اإل اأن و�سول الن�ساء العربيات اإلى هذه املواقع ما زال حمدودا من حيث الكمية والنوعية. والأهم 
من ذلك اأن هذه الخرتاقات والإجنازات ما زالت مهددة باخلطر، حيث مل ترتافق مع تغيريات يف 
قدرة الن�ساء على �سنع القرار فيما يتعلق بكينونتهن – اجل�سد والذات وداخل الأ�رشة. وما زالت 
القوانني اجلائرة مطبقة ومتكن الرجل، يف اأي حلظة يرتئيها، من �سحب الب�ساط من حتت قدمي املراأة 
التي ما زالت  الثقافة  اإلى تغيريات جوهرية يف  اللحظة  رغم تقدمها. ومل ترتجم الإجنازات حتى 

تنظر اإلى املراأة من منطلقات دونية، وكذا الت�رشيعات التي حتمي الإجنازات.
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اإن ما حققته املجتمعات العربية من موؤ�رشات ايجابية نحو النهو�ض باأو�ساع املراأة ومتكينها، اأخذ 
وقتا طويال وا�ستمر لأكرث من قرن باأكمله، كما جاء نتيجة لن�سال وكفاح العديد من الن�ساء والرجال 
املوؤمنني باأهمية امل�ساواة بني املراأة والرجل �سمن منظور حقوق الإن�سان وامل�ساركة على اأ�سا�ض احلق 
يف املواطنة. لقد ا�ستطاعت الن�ساء املنا�سالت وموؤ�س�سات املجتمع املدين واملوؤ�س�سات واحلركات 
يف  مغزى  ذات  اإجنازات  حتقق  اأن  ودولية،  واإقليمية  وطنية  موؤ�س�سات  من  وبدعم  الجتماعية، 
التعليم وال�سحة والعمل والقوانني وغري ذلك من املجالت.  جمالت احلياة املختلفة مبا يف ذلك 

كما ا�ستطاعت رفع م�ستوى الوعي ب�سكل غري م�سبوق من خالل التعليم وبرامج التثقيف.

ال�سلطة  فاإن  العربية،  املجتمعات  يف  الن�ساء  واأو�ساع  الأ�رشة  �سهدتها  التي  التحولت  من  بالرغم 
الجتماعية التقليدية ما زالت ت�سفي امل�رشوعية على �سلطة الذكور ومتنحهم المتياز يف �سنع واتخاذ 
القرارات احلا�سمة. يحدث هذا حتى عندما حتتل بع�ض الن�ساء موقع القرار ال�سيا�سي، حيث ي�ستمر 
املجتمع يف قيا�ض جناحهن مبدى تبنيهن لجتاهات واأدوار وقيم ذكورية. لكن وبفعل ت�سارع وترية 
اإلى  اأر�سية »التكامل« املزعوم بني اجلن�سني، بحيث تزايدت بالن�سبة  التغري الجتماعي فقد تغريت 
الن�ساء فر�ض تنمية ا�ستقاللهن الذاتي. وقد مت ذلك ل�سببني رئي�سيني: التعليم ودخول �سوق ال�سغل، 
مبا ارتبط بذلك من ا�ستقالل اقت�سادي وخروج من املجال اخلا�ض، متّكن فئات عري�سة من الن�ساء 
من اتخاذ القرار بخ�سو�ض الأمومة، ومن ثمة اإحداث القطيعة بني ممار�سة العالقة اجلن�سية والإجناب 
اإلى حد كبري. هذه الو�سعية اجلديدة ف�سحت املجال اأمام تزايد املرونة يف القيام بالأدوار املختلفة، 
وانطالق �سريورة تفاو�ض زواجي ق�سد اإعادة توزيع االأدوار وخلق �رشوط التكيف مع الو�سع اجلديد.

 
يظهر من البحث امليداين اأناطا اأ�رشية متعددة فهناك: االأ�رضة »القمعية« وهي اأ�رشة تقليدية ولكن قائمة 
على ال�ستغالل والقمع الكامل للن�ساء وحقوقهن، وهذه الأ�رش تتميز عادة بدور �سلبي للرجل مبا يعني 
ذلك من تخل عن م�سوؤولياته جتاه الأ�رشة ب�سكل �سبه كامل وا�ستغالل اأفراد الأ�رشة مل�سلحته ال�سخ�سية، 
مبا يف ذلك جلوئه اإلى الزواج املتعدد اأو الطالق التع�سفي اأو ت�سغيل الزوجة والأطفال خلدمته، وكذلك 

ا�ستخدامه للعنف املبا�رش اأو القهر الذي ي�سهله املجتمع لإبقاء �سطوته على اأفراد الأ�رشة. 

اأما النمط الثاين فيتمثل يف االأ�رضة التقليدية »االأبوية«، حيث يحتّل الأب راأ�ض الهرم ال�سلطوي يف الأ�رشة، 
ويتخذ القرارات اأو يفو�سها ح�سب ما يراه هو منا�سبا، و�سمن هذا النمط تعمل الأم والأبناء الكبار 
جنبا اإلى جنب مع الزوج لتطبيق ما يعتقده الرجل الأف�سل لالأ�رشة، وحيث يفّو�ض الرجل املراأة، يف 
كثري من الأحيان، للقيام مبهمات حمددة كالعتناء بالأبناء والبنات حتى عمر معني، واإدارة امل�رشوف 
والقيام بالدور الرتبوي اإلى حد ما. وت�ستمّر العالقة �سمن درجة معينة من التفاو�ض امل�سترت بني اأفراد 

الأ�رشة وخ�سو�سا بني الرجل واملراأة. ويعترب هذا النمط الأكرث انت�سارا يف البلدان العربية.

الرجل واملراأة خارج  »النمط الهجني«، حيث يعمل كل من  اأنه  الثالث على  النمط  وميكن و�سف 
ب�سكل كبري عن  يتنازل  الرجل ولكنه  يد  احلقيقية يف  ال�سلطات  تبقى  النمط  املنزل، و�سمن هذا 
القرارات املتعلقة بالأ�رشة وي�سعها على كاهل الزوجة، فتت�ساعف اأعباء الن�ساء، دون اأن يقوم الرجل 
بتغيري اأدواره مبا يتوزان مع عمله خارج املنزل. وترافق ذلك مفاهيم تربوية ت�ساعد الرجل واملراأة 



الرجل  قيام  يعنيه ذلك من  املراأة من جهد م�ساعف وما  تقدمه  ما  التناق�ض بني  التعاي�ض مع  على 
بدوره يف احليز العام ولي�ض اخلا�ض. وهذا النمط منت�رش ب�سكل خا�ض بني الأ�رش التي يعمل فيها 

الزوجان خارج املنزل.

اأما النمط الرابع فهو »النمط املرتاوح«، وهو نط منت�رش اأي�سا، وميكن و�سفه باأنه تفاعلي وقائم على 
التناف�ض وال�رشاع اأحيانا والتعاون اأحيانا اأخرى بني الرجل واملراأة، فكالهما متمّكن على امل�ستوى 
الذاتي وواع حلقوقه وحقوق الآخر، وتعتمد حم�سلة توزيع الأدوار على ظروف كل منهما واأي�سا 
التعبري عن نف�سه)ها( وم�ساحله)ها( وفهمه)ها( للعالقة. ويف هذه احلالة  اأو قدراتها على  قدراته 
ولكن  بها،  املتعلقة  القرارات  اتخاذ  املراأة  وت�ستطيع  به،  املتعلقة  القرارات  اتخاذ  الرجل  ي�ستطيع 
القرارات ذات الطبيعة امل�سرتكة تنبع من القدرة التفاو�سية واملوقع لكل منهما يف العالقة من حيث 
الدخل وقوة ال�سخ�سية، فالعوامل املو�سوعية يف هذه احلالة اأقل تاأثريا، مع اأنها ما زالت حا�رشة 
والتقاليد  العادات  املتمثل يف  املجتمعي  الدعم  اإلى  بحاجة  و�سعوره  ملبادئه  الرجل  تغيري  يف حال 

والقانون، لي�ستمّد منها قوة اإ�سافية يف حماولة ال�سيطرة. 

وهناك »النمط امل�سارك«، وهو نط نادر، حيث اأن الرجل واملراأة متمّكنان، يتفقان على التعاون معا 
من اأجل مواجهة الظروف املو�سوعية التي تقف عائقا يف وجه حتقيق امل�ساواة بينهما، فيقوم كل 
منهما بالعمل خارج املنزل ويعودان معا للت�سارك يف عمل املنزل والعناية بالأطفال، واإلى جانب 
وعي املراأة ال�رشيح والوا�سح بحقوقها ومطالبتها بذلك، ي�ساهم الرجل ب�سكل فّعال يف دعمها يف 
مواجهة ال�سعوبات املجتمعية والقانونية التي تقف يف وجه قدرتها على التقّدم والتطّور. اإن هذا 
النمط يتطّلب يف كثري من الأحيان عددا حمدودا من الأطفال، وثقافة م�سرتكة ووعيا باأهمية مبداإ 
امل�ساواة لكل من الرجل واملراأة يف حتقيق اإن�سانيتهما. ومع هذه االأمناط هناك اأمناط ت�ستمر يف التزايد 
يف املجتمعات العربية مبا فيها الأ�رش التي تعيلها ن�ساء وما يعنيه ذلك من حتمل املراأة لكافة الأعباء 
املتعلقة بتنظيم عالقة االأ�رشة باخلا�ض والعام. ومن املهم التذكري اأن هذه االأمناط تتاأثر ب�سيادة االأ�رش 

النووية اأو املمتدة اأو الع�سائرية، وما يتبع ذلك من تعقيدات يف فهم الأدوار والعالقات.

تت�سابه الن�ساء يف كثري من الأحيان مع الرجال يف اآليات اتخاذ القرار �سواء على م�ستوى الأ�رشة اأو 
العمل، وذلك كنوع من القبول بالثقافة الذكورية ال�سائدة وجماراتها من اأجل تفادي ال�رشاع، كما 

اأن الن�ساء والرجال ي�ستمّدون اأ�س�ض مواقفهم واآرائهم من نف�ض امل�سادر الثقافية. 

اإل اأن �سهادات الن�ساء والرجال �سمن هذا التقرير اأثبتت اأهمية الدور الإن�ساين يف املقاومة والتغيري، 
كما اأبرزت اأن الن�ساء، عموما، يختلفن نوعيا عن الرجال يف جمال اتخاذ القرار وعلى م�ستويات 
عديدة، حيث متيل الن�ساء ب�سكل اأكرب اإلى امل�ساركة، واإعطاء م�ساحة اأو�سع للدميقراطية والت�ساور 
ذات  املختلفة  املجموعات  م�سالح  العتبار  بعني  ياأخذن  الن�ساء  اأن  كما  والزميالت.  الزمالء  مع 
العالقة، كالأ�رشة واملجتمع املحلي واملجتمع ب�سكل عام. وي�سفن اإلى جمال اتخاذ القرار م�ساحة 

اأكرب من احلوار بدل ال�رشاع، والعمل اجلماعي بدل الفردي، واملنفعة اجلماعية بدل ال�سخ�سية. 
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الرجال،  م�ساركة  تتعدى  اأو  ت�ساوي  قد  القرار  �سنع  يف  الن�ساء  م�ساركة  اأن  الدرا�سة  من  ات�سح 
وخ�سو�سا على م�ستوى القيام باملهمات الأ�رشية وما ي�سيفه ذلك لالقت�ساد واملجتمع. فامل�سكلة 
لي�ست يف حجم امل�ساهمة وما يتبعها من م�سوؤوليات واأعباء، بل يف تقييم املجتمع لهذه امل�ساهمة، 
فالقرارات التي ي�ساهم فيها الرجال يف احليز العام �سواء كان ذلك يف املجال ال�سيا�سي اأو القت�سادي، 
تاأتي مع مكافاأة مادية كما تعطي للرجال قوة �سيا�سية اإ�سافية لي�سعوا القوانني ويحددوا ما هو قّيم 
وغري قّيم وليتحكموا يف الإعالم واملناهج. ولكن م�ساهمة الن�ساء يف �سنع القرار والأعباء املتعلقة 
اإلى م�سدر  بالإجناب والأ�رشة واملجتمع املحيط تذهب بدون قيمة مادية اأو حقوقية، ول تتحول 

للقوة وال�سلطة.

ثــــــــــانيـــــــا : اأهـــم دــــاللت التقريــــــــــر

توزيع  ظل  يف  القرار  �سنع  يف  امل�ساركة  فهم  االجتماعي:  النوع  على  قائم  حتليل  توظيف  اأهمية   •
الأدوار والعالقات بني الن�ساء والرجال يف ظل النظام القائم الذي يحدد اأدوار كل منهم.

واملوؤ�س�ساتية  والثقافية  والجتماعية  القت�سادية  البنى  دور  فهم  واأهمية  البنيوية  العوامل  اأهمية   •
والتداخل بينها يف املجتمعات العربية ويف ظل العوملة ومدى تاأثري هذه البنى والعالقات بينها 

على حياة الن�ساء والرجال والعالقة بينهما. 
ال�سلطة  ال�سيا�سية، على م�ستوى  امل�ساركة  اأ�سكال  مبا يحتويه من  القرار  اأهمية تو�سيع مفهوم �سنع   •
وامل�ساركة  ال�سيا�سية،  والأحزاب  والقروية  واجلهوية  البلدية  واملجال�ض  والت�رشيعية  التنفيذية 
القت�سادية والجتماعية والثقافية، وكذلك القدرة على امل�ساركة الفعلية يف احلياة الأ�رشية، وحتليل 
العوامل التي تت�سكل �سمنها قدرة الن�ساء والرجال على امل�ساهمة يف ذلك على امل�ستويات املختلفة.
• اأهمية اإظهار وتقدير م�ساركات الن�ساء يف �سنع القرار على كافة امل�ستويات، وذلك لإعادة تعريف 
املفهوم واأي�سا لإظهار حجم ونوعية امل�ساهمة، وكذلك الأعباء وامل�سوؤوليات التي تاأتي معه، 
اأو  اأ�رشي  اأي دعم  تتبعها م�سوؤوليات يتحملنها دون  التي  القرارات  الن�ساء باتخاذ  حيث تقوم 
الن�ساء تذهب غري مقا�سة وغري مقدرة  اإن غالبية م�ساهمات  قانوين.  اأو  موؤ�س�ساتي  اأو  جمتمعي 
�سمن نظام ل ينظر اإلى هذه امل�ساهمات على اأنها ذات قيمة با�ستثناء القيمة املعنوية التي ل تفيد 

الن�ساء من حيث التمتع باحلقوق. 
• اأهمية التمكني حيث اأن املدخل مل�ساركة حقيقية للن�ساء يف �سنع القرار يعني الأخذ بعني العتبار 
الن�ساء.  اأن متر منه  اأو �سياج حمكم ل ت�ستطيع  – التي قد ت�سكل منافذ  مفهوم: دوائر التمكني 
النا�سئة  العالقة  فهم  يتطلب  اأّنه  حيث  من  النهو�ض(  )اأو  التمكني  اأن  العتبار  بعني  الأخذ  اإن 
املدخل  هو  واملوؤ�س�سات  والدولة  وال�سوق  الأ�رشة  �سمن  امل�ساركة  م�ستويات  بني  واملتجددة 
للتحرك من اأجل ك�رش ال�سبكة احلديدية التي تقف يف وجه م�ساركة الن�ساء والرجال )ولو ب�سكل 

خمتلف( يف عملية �سنع القرار.
• االأخذ بعني االعتبار مفهوم )ثنائية احلرمان( حيث اأن دائرة التمييز القا�سية واملتفاقمة �سد الن�ساء ل 
تتوقف عند غياب الن�ساء عن مواقع �سنع القرار اأو القدرة على الو�سول اإلى امل�ساركة، ولكن 
ب�سكل جوهري متتد اإلى طبيعة ال�سيا�سات والربامج وامل�ساريع التي تتبناها الدولة واملوؤ�س�سات 
حقيقية  فر�سة  الن�ساء  لإعطاء  املبا�رشة  واحلاجات  الجتماعي  النوع  ملفهوم  حت�س�سها  ومدى 



باملعوقات  والإطاحة  امل�ساواة  لتحقيق  ال�سعي  تعني  التي  الإ�سرتاتيجية  واحلاجات  للم�ساركة، 
على املدى البعيد. اإن هذه ال�سيا�سات مهمة بغ�ض النظر عن �سانعي القرار، رجال اأم ن�ساء.

• كل ما يتعلق بالعالقة بني الن�ساء والرجال �سيا�سي، مبعنى اأن عالقة الرجل باملراأة من حيث هرميتها 
اأو ت�سلطها اأو من حيث توزيع الأدوار واملحافظة عليها على مر الأزمنة، يتطلب نظاما �سيا�سيا 
اجل�سد  على:  امل�رّشع  حتكمه  عرب  ميتد  باملراأة  الرجل  حتكم  اإن  عليه.  يحافظ  وثقافيا  وت�رشيعيا 
والذات، الأ�رشة املعي�سية وقد�سية العائلة والأنوثة، العائلة – الع�سرية، املجتمع املحلي، املوؤ�س�سات 
املوؤ�س�سات  احلكومية،    – الوطنية  ال�سيا�سات  التنفيذية،  واحلكومة  والق�ساء  الت�رشيع  املدنية، 

الثقافية والرتبوية والدينية والإعالم، القت�ساد والقطاع اخلا�ض. 
• كما يوؤكد التقرير اأن الن�ساء ل�سن فئة متجان�سة، فرغم الظروف العامة املحيطة بكل الن�ساء، فاإنه 

توجد اختالفات وتباينات ح�سب القطر والطبقة والإثنية والتعليم والعمر.

ثــــــــالثــــــا : التو�شيـــــــــــات

الن�ساء  قبل  من  القرار  اتخاذ  مل�ساألة  اإحداهما  خ�س�ست  �سابقتنينْ  درا�ستني  اإلى  الرجوع  املُفيد  من 
»ال�رشق  منطقة  يف  والتنمية  اجلن�سني  بني  الالم�ساواة  مظاهر  حول  متحورت  والثانية  العربيات، 
الأو�سط و�سمال اإفريقيا«. بّينت هاتان الدرا�ستان بالأ�سا�ض اأن التحاق الن�ساء العربيات بالدوائر العاّمة 
والقت�سادية وال�سيا�سية يظل حمدودا جدا )153(، واأن �سعف هذه امل�ساركة ل يخلو من مفارقة نتيجة 
والرتبية)154(.  ال�سحة  قطاعات  الهامة يف  وم�ساركتهن  الن�ساء  تواجد  وبني  بينها  املالحظة  القطيعة 
العام  للف�ساء  املراأة  اقتحام  اأن  باعتبار  ظاهرية  املفارقة  ُت�سبح  قرب  عن  امل�ساألة  تفح�سنا  اإذا  ولكن 
ومراكز القرار هو م�سار تاريخي يتنزل يف الزمان واملكان. ولهذا ال�سبب توجد فروق واختالفات 
بني املناطق اأو اجلهات والبلدان، وكذلك بني الفرتات التاريخية داخل البلد الواحد واجلهة الواحدة. 
وكذلك  للعك�ض  وقابلية  وحتولت،  تراجعات،  توجد  بل  خّطي  التطور  اأّن  يعني  ل  ذلك  بالطبع 
خ�سو�سيات تاريخية ووطنية. ويف هذا امل�سمار، تتمّتع الّن�ساء العربيات �ساحبات القرار، وبتباين 
اأّن هذا  القيادة. غري  الّت�ساُعدي مبراكز  املراأة واللتحاق  ر  نتيجة حتُرّ متمّيزة  من قطر لآخر، مبكانة 
اللتحاق يتّم يف حُميط حمّلي ودويل ت�سوغه العوملة وما يتوّلد عنها من مقاومة مرتبطة بالهويّة. ويبقى 
ة  اأّن ا�سرتاتيجّيات ال�ّسلطة والأدوار املوؤّثرة للّن�ساء يف الّدائرتنينْ العاّمة واخلا�سّ ال�ّسوؤال هنا هو: هل 
غوط املحّلّية والعاملّية؟ و�سمن هذا الفهم، يتم يف  ل على املدى املتو�ّسط اإلى الّتغُلّب على ال�سّ �ستتو�سّ

ما يلي تقدمي جمموعة من التو�سيات ذات طابع ا�ستعجايل، وذات اأولوية وبرامج عمل. 

1. التو�شيات ال�شتعجالية 

1.1.  تكثيف وت�رشيع حماربة االأمية، خ�سو�سا يف اأو�ساط الن�ساء.
2.1. تغذية روح املبادرة لدى الن�ساء وت�سجيعهّن يف جمال بعث امل�ساريع مع توفري كل الت�سهيالت 

         ال�رشورية لذلك.
3.1. العمل على حت�سني قوانني الأ�رشة مبا يكفل امل�ساواة يف احلقوق. 

4.1. حماية املراأة من كل اأ�سكال العنف الأ�رشي، خا�سة ال�سادر منه عن الزوج.
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153 - Femme arabe et 
prise de décision، Tunis، 
Cawtar، 1998

154 - Banque mondiale، 
Rapport sur le développe-
ment de la région MENA. 
Inégalités entre les sexes et 
développement au Moyen 
– Orient et en Afrique du 
Nord. Les femmes dans 
la sphère publique، Paris، 
Editions ESKA، 2004
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5.1. �سياغة قانون خا�ض بالتحر�ض اجلن�سي يكفل حماية املراأة واإدراج بنود حول التحّر�ض 
         اجلن�سي يف كل الت�رشيعات العربية.

6.1. العمل على مطابقة القوانني الوطنية املت�سلة بحقوق الإن�سان وامل�ساواة بني اجلن�سني مع 
         الد�ساتري من جهة ومع القوانني واملواثيق الدولية من جهة اأخرى.

7.1. حّث و�سائل الإعالم على تقدمي �سورة متوازنة للمراأة، وكذلك حت�سني �سورتها يف 
          املناهج واملواد التعليمية.

8.1. تنمية ثقافة حقوق الإن�سان وامل�ساواة بني اجلن�سني وذلك يف الكتب املدر�سية وكل برامج 
         الرتبية والتدريب وو�سائل الإعالم.

9.1. التعريف بالتجارب الن�سائية الناجحة يف جمال �سنع والقرار.
10.1. تنظيم ور�سات عمل ق�سد تقوية قدرات الن�ساء على �سنع القرار واتخاذه ومتابعة تنفيذه.
11.1. التعريف بالتجارب الن�سوية الناجحة يف ميدان �سنع واتخاذ القرار ون�رشها على نطاق وا�سع.
12.1. اعتماد نظام احل�س�ض »الكوتا« اأو اأّية اآلية م�سابهة ق�سد الرفع من متثيلية الن�ساء يف مواقع 

           �سنع القرار يف كل املوؤ�ّس�سات ودعم امل�ساركة ال�سيا�سية واحلزبية كاآلية انتقالية.
13.1. اعتماد نظام احل�س�ض »الكوتا« اأو اأّية اآلية م�سابهة ق�سد الرفع من متثيلية الن�ساء يف مواقع 

            �سنع القرار يف كل املوؤ�ّس�سات ودعم امل�ساركة ال�سيا�سية واحلزبية كاآلية انتقالية.
14.1. بناء ال�سيا�سات واملوازنات على اأ�سا�ض النوع الجتماعي. 

2. التو�شـــيـــــــــــــات ذات الأولــــويـــــــــــــــة

اأن تنفيذها  التنمية، رغم  املراأة يف  اإدماج  اإلى مقت�سيات  بالنظر  اأولوية  اأخرى لها  هناك تو�سيات 
ميكن اأّل يتحّقق بال�رشورة على املدى الزمني الق�سري. ونعر�سها يف ما يلي بح�سب امليادين التي 

تندرج يف نطاقها :

1.2. يف املجال الجتماعي 

املنتجة  والبنيات  املمار�سات  خمتلف  مت�ض  اجلن�سني  بني  للم�ساواة  مندجمة  مقاربة  ت�سجيع  اأ. 
واملكّر�سة للتمييز، وكذلك كل التنظيمات وال�سيا�سات والأن�سطة املت�سلة بذلك؛

ب. توعية الأزواج باأهمية احلوار والت�ساور بني الزوجني وبني بقية اأفراد الأ�رشة قبل اتخاذ اأي قرار. 

2.2. يف املجال القت�شادي وحماربة الفقر
 

املاأجور والعمل غري  العمل  الف�سل بني  املرتكز على  للعمل  النوعي  التق�سيم  النظر يف  اإعادة  اأ. 
املاأجور، بني عمل الإناث وعمل الذكور، وكذلك على التمييز بني اجلن�سني فيما يخ�ّض احل�سول 

على العمل والرتقاء املهني والأجر.



ب. بذل املزيد من اجلهود ق�سد تاأهيل الن�ساء لولوج عامل ال�سغل، كاأجريات اأو �ساحبات م�ساريع 
م�ستقلة وت�سهيل التوفيق بني احلياة الأ�رشية واحلياة املهنية.

بعث  يف  منهن  ترغب  ملن  ال�رشورية  الت�سهيالت  كل  وتوفري  الن�ساء  لدى  املبادرة  ت�سجيع  ت. 
م�ساريع.

اإعادة  على  تقت�رش  ل  املختلفة  املهنية  والتنظيمات  وال�ستثمار  ال�سغل  �سوق  باأّن  العرتاف  ث. 
اإنتاج ما تفرزه احلياة الأ�رشية من لم�ساواة بني اجلن�سني، بل تنتج هي ذاتها اأ�سكال جديدة من 

الالم�ساواة على امتداد امل�سار املهني للن�ساء والرجال.
ج. متكني املراأة من ال�ستفادة من خمتلف الربامج التكوينية التي تنظم، داخليا وخارجيا، وذلك 

ل�سقل مواهبها والرفع من قدراتها يف جمال الإعداد اجلّيد للم�ساريع.
ح. تقوية قدرات الن�ساء القت�سادية، وذلك عرب تزويدهن باملعلومات التي من �ساأنها م�ساعدتهن 
على الإعداد اجليد مل�ساريعهن، اأو على ح�سن اإدارتها، مع ت�سهيل الت�سال بال�سبكات الت�سويقية 

وا�ستعمال تكنولوجيات الت�سال احلديثة.
خ. احلد من االآثار ال�سلبية للعوملة على انخراط الن�ساء يف �سوق ال�سغل ، وذلك ب�سمان منا�سب 
اجتماعية حمفوظة  بها، وحقوق  اجتماعية معرتف  قيمة  عادل  اأجر  ذات  لهن،  م�ستقرة  عمل 

ب�رشوط عمل منا�سبة واآفاق ترقية مهنية وا�سحة. 

3.2. على امل�شتوى الت�رشيعي

اأ.  توجيه الأنظمة الّت�رشيعّية نحو املُ�ساواة التامة بني الّن�ساء والّرجال يف خمتلف ال�سيا�سات القطاعية 
والعرتاف  احلديثة.  والبيداغوجيات  الّدويل  القانون  مع  تواُفق  يف  والأ�رشية،  والجتماعية 

القانوين با�ستقاللية املراأة مع ما ي�ستلزمه ذلك من تغيريات يف الت�رشيعات.
ب. العرتاف ر�سميا بعمل املراأة يف املجالت الإجنابية تتبعه حقوق مواطنة كاحلق يف التاأمني 
ال�سحي والتقاعد وحقوق مت�ساوية يف باقي القوانني، والت�رشيع جلعل الدور الإجنابي مبا يعنيه من 

عناية بالأم احلامل والطفل م�سوؤولية عامة تتحملها الدولة والأ�رشة والقطاع اخلا�ض.
ت. املنا�رشة والت�سامن امل�ستمر لكل ق�سايا املراأة كاتخاذ التدابري الت�رشيعية لتعديل بع�ض القوانني  
اإزالة  اأو  امل�سادقة  مع  املراأة،  �سد  متييزا  ت�سّكل  التي  القوانني  ومراجعة  ال�سخ�سية(  )الأحوال 
التحّفظات على اتفاقية الق�ساء على كافة اأ�سكال التمييز �سد املراأة )�سيداو(، وزيادة متثيل املراأة 

يف امل�ساركة ال�سيا�سية )التعيني بالكوتا(.
ث.  تقدمي خدمات يف توجيه واإر�ساد الن�ساء اإلى حقوقهن القانونية يف جميع امل�ستويات.

والتحر�ض  املراأة  �سد  بالعنف  املتعلقة  القوانني  تعديل  اأو  لو�سع  املنا�سبة  الإجراءات  اتخاذ  ج. 
اجلن�سي واحلق يف منح اجلن�سية.

ح. مطالبة احلكومات العربية مبنح اجلمعيات احلقوقية والن�سائية والنقابات حق تن�سيب نف�سها 
كطرف مدين يف ق�سايا التحر�ض اجلن�سي الذي ي�ستهدف الن�ساء اأفرادا وجماعات ومبتابعة تنفيذ 
تنفيذ  وتفعيل  اجلن�سني،  بني  امل�ساواة  على  وتن�ّض  املراأة  �سد  التمييز  التي حتارب  القوانني  كل 

اتفاقية حقوق الطفل والتوعية بها.
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4.2. يف جمال الإعالم والثقافة والبحث العلمي

القرار كحق من حقوق  اتخاذ  املراأة يف  م�ساركة  باأهمية  وال�سحافة  الإعالم  و�سائل  توعية  اأ.  
الإن�سان وبالن�سبة لعملية التنمية والدميقراطية.

اأجل ترقية  النمطية اخلا�سة بالنوع الجتماعي يف و�سائل الإعالم من  ب. حتليل وتغيري ال�سور 
وتعزيز مبداأ امل�ساواة ومتكني املراأة. 

ت. اإعداد ر�سائل اإعالمية م�ستندة على القرائن العلمية من �ساأنها تغيري املمار�سات والعقليات.
ث.  ت�سجيع البحث العلمي ق�سد مواكبة تطور العالقات بني اجلن�سني، ور�سد خمتلف امل�ساكل 

وال�سعوبات التي تعرت�ض الن�ساء عند �سنع واتخاذ القرار.
ج. القيام بدرا�سات ميدانية حول انعكا�سات م�ساركة الن�ساء يف �سنع واتخاذ القرار على قدرة 

الأ�رشة على حتقيق اأهدافها وتوازنها وا�ستقرارها.
ح.تنظيم ملتقيات تقييمية يف ميادين الإدارة واحلزب واجلمعية وبعث امل�ساريع، وذلك لت�سجيل 
ما ح�سل من مكت�سبات بخ�سو�ض م�ساركة املراأة يف �سنع واتخاذ القرار، للنظر يف املعيقات 

التي ما زالت حتد من مدى هذه امل�ساركة.
اجلمهور  توعية  بغية  القرار  �ساحبات   – الّن�ساء  وم�ساريع  اأعمال  لن�رش  املنا�سبة  والو�سائط  خ. 

العري�ض بدورهّن الفاعل.
)م�ساجد،  العامة  احلياة  يف  الن�ساء  اإ�رشاك  باأهمية  للتوعية  الإ�سرتاتيجية  املجالت  ا�ستعمال  د. 

مدار�ض، اأماكن العمل(.  
ة بتوعية الّرجال ب�رشورة تقا�ُسم املهاّم  الّدائرتنينْ العاّمة واخلا�سّ اإعادة الّنظر يف احلدود بني  ذ. 

داخل الأ�رشة وخارجها.   
ر. اإدراج مناه�سة العنف �سد املراأة يف الربامج املدر�سية ودعوة وزارة الرتبية الوطنية للم�ساهمة 

يف تاأطري هذا امل�رشوع. 
ز. دعم قدرات اجلمعيات الن�سائية يف عمليات التوا�سل والتوعية والتوجيه والتكوين املوجهة 

للن�ساء.
القرار من  النوع و�سنع  البيانات والإح�سائيات يف جمال  اإيجاد قواعد  العمل على  اأهمّية  �ص. 
املدين.  واملجتمع  والقت�ساد  والدولة  الأ�رشة  يف  امل�ساهمة  اإلى  باجل�سد  التحكم  على  القدرة 
وكذلك و�سع دليل مندمج )ي�سم جمموعة من املوؤ�رشات( لتقييم م�ساركة الن�ساء يف �سنع القرار 

وكذلك تقييم للم�سادر الداعمة للن�ساء حمليا ووطنيا.
5.2. على امل�شتوى ال�شيا�شي والإداري

اأ.  تعزيز ديناميكية اإ�رشاك الن�ساء وتعيينهن يف منا�سب �سنع واتخاذ القرار، وذلك ملا اأظهرته الفئة 
املتحملة حاليا للم�سوؤولية من فعالية وم�سوؤولية وكفاءة.



مبا  العليا،  املنا�سب  تويل  يخ�ض  ما  يف  احلظوظ  يف  امل�ساواة  ل�سمان  مو�سوعية  معايري  اإر�ساء  ب. 
يف ذلك نظام »كوتا« خا�ض بالن�ساء يعمل به كلما مت اقرتاح تر�سيحات للمنا�سب العليا، واإقرار 

مبداأي ال�سفافية والو�سوح يف تويل هذه املهام.
متقدمة  قوانني  ال�سيا�سية، وذلك من خالل  الأحزاب  اإلى  الن�ساء  ان�سمام  التاأكيد على حيوية  ت. 

لالأحزاب ون�ساطات دعوة من قبل املوؤ�س�سات الن�سوية واحلقوقية.
ث.  اإجناز الإ�سالح الإداري يف اجتاه تعزيز مكانة املراأة يف مراكز �سنع واتخاذ القرار، اإلى جانب دمقرطة 

دواليب هذه الإدارة حتى ت�سبح الكفاءة وال�ستحقاق الركيزتني الأ�سا�سيتني يف اإ�سناد امل�سوؤوليات.
ج. توظيف ال�سبكات التن�سيقية للتوعية باأهمية م�ساركة املراأة يف �سنع القرار داخل الأ�رشة وخارجها.
ح. ت�سجيع اإر�ساء ال�سبكات ودعم التوا�سل بني الفئات واملنّظمات الن�سوية وخمتلف القوى الفاعلة 

داخل املجتمع املدين والهيئات الدولية.
خ.  العمل على اإن�ساء �سبكة عربية يف جمال »املراأة و�سنع القرار«، بق�سد تبادل اخلربات واملعلومات، 
وت�سجيع البحث وبرامج الدعوة واملنا�رشة يف هذا املجال وتطوير امل�ساركة النوعية والكمية للمراأة 

يف �سنع القرار على كافة امل�ستويات ويف كل املجالت.

التالية تتخذ  فاإن اجلوانب  �سابقا،  اأهمية دور املجتمع املدين يف حتقيق جميع ما ذكر  اإلى  بالإ�سافة 
اأهمية خا�سة :

امل�ستويات، وتنظيم  القانونية يف جميع  اإلى حقوقهن  الن�ساء  • تقدمي خدمات يف توجيه واإر�ساد 
حمالت وطنية واإقليمية وحملية ق�سد تعبئة املواطنني وحت�سي�سهم باأهمية تو�سيع امل�ساركة الن�سائية 

يف احلياة العامة.
بالوثائق  املعرفة  تعميم  املراأة عن طريق  التمييز �سد  اأ�سكال  اإلغاء جميع  اأجل  راأي عام من  • بناء 

الدولية عن طريق احلوارات واملوؤمترات والندوات وور�سات العمل.
• ر�سد مكت�سبات م�ساركة املراأة يف �سنع واتخاذ القرار واملعيقات التي ما زالت حتّد من هذه امل�ساركة.

• تقييم طبيعة الربامج وامل�ساريع املوجهة للنهو�ض باملراأة يف جمال امل�ساركة يف �سنع القرار يف املجتمعات 
العربية، مبا يف ذلك الربامج التدريبية والتوعوية، وكذلك برامج الدعم القت�سادي كامل�ساريع ال�سغرية 
واملتناهية ال�سغر، وم�ساريع الدعم للن�ساء يف الأعمال، وكذلك برامج ال�سحة الإجنابية و�سحة املراأة، وما 

تقدمه الدولة واملوؤ�س�سات يف هذا املجال، كل ذلك من وجهة نظر النوع الجتماعي.
• العمل على تكوين قوة �سغط من خمتلف هيئات املجتمع املدين لإلزام ال�سلطات باإلغاء اأ�سكال 

التمييز �سد املراأة خا�سة يف عمليات �سنع القرار على جميع امل�ستويات.
الأطراف  كافة  اإ�رشاك  على  قائمة  القرار،  �سنع  عمليات  املراأة يف  و�سع  لتغيري  اإ�سرتاتيجية  • بناء 

الفاعلة يف املجتمع يف هذا الن�سال.
• الهتمام بالإعالم والإعالن ور�سد اللغة التي يعرّب فيها عن اأفعال و�سفات الن�ساء املراأة.
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التقرير الرابع لتنمية املراأة العربية 

املــــراأة العربيـــة وامل�شـــاركة 
يف �شنع واتخاذ القـرار

املالحـــــــــــــــــــق 



ملخ�شات التقارير القطرية :  ملحق 1 
مناذج لدرا�شات احلالة يف بع�ص البلدان العربية    

درا�شة حالة عدد 1 : املراأة التون�شية واتخاذ القرار 
)�شهام النّجار، حممد كرّو(      

التّقدمي
الن�سائية يف  املُ�ساركة  اأهمية  ال�سنوات الأخرية وب�سكل متزايد على  الّدولّية خالل  اأكدت املجموعة 
اأخذ القرار يف خمتلف املجالت )املجال الأ�رشي، القت�سادي، ال�ّسيا�سي والجتماعي، الخ...(. ولقد 
انبثقت هذه الإرادة عن عدد من الأفراد واملجموعات )ومنها الّن�ساء( الّتي ُتطالب – على الأقّل – 

باحلّق يف مناق�سة القرارات املُّتخذة يف انتظار الّتمّتع باحلّق الكامل يف اّتخاذ القرار وتبليغ �سوتها.
وتتجّذر حركات املُطالبة هذه يف ديناميكيّية عاملّية هدفها العرتاف ِبحقوق كّل الفئات الجتماعّية يف 
املُ�ساركة يف اأخذ القرار، وهي ق�سّية جوهرّية اأ�سبحت حمّل نقا�ض يف عديد امللتقيات الإقليمّية والّدولّية.

وذات  املركزيّة  امل�ساغل  اأحد  القرار  مواقع  اإلى  الّن�ساء  ارتقاء  م�ساألة  �سّكلت  املنطلق،  هذا  ومن 
الأولوّية يف عّدة ملتقيات دولّية، من ذلك تاأكيد منهاج عمل بيجني على �رشورة تي�سري و�سول 

الّن�ساء اإلى مراكز القرار وت�سجيعهّن على ذلك.

ة  ُت�سري الّنقطة ج 178 من هذا املنهاج اإلى �رشورة »الق�ساء على الّتمييز يف العمل بالّت�سجيع خا�سّ
على متثيل اجلن�سنينْ يف الوظائف العليا ووظائف الإدارة والّت�سيري )...(«. ومّما يدّل على اأهّمّية هذه 
�ض لها يف اإطار منهاج عمل بيجني  )ج : الّن�ساء واأخذ القرار(. امل�ساألة اأّن هدفا ا�سرتاتيجّيا خ�سّ
ولقد اأعيد طرح هذه امل�ساألة للّنقا�ض يف الّندوة الّدولّية بيجني زائد 5 )نيويورك 2000(، وكذلك يف 
عيد العربي( : اأّول موؤمتر للمراأة العربّية )القاهرة، نوفمرب-ت�رشين  عديد الّندوات الإقليمّية )على ال�سّ

الثاين 2000( واملوؤمتر الّثاين )عّمان، نوفمرب-ت�رشين الثاين 2002(.

و�سيا�سي  واجتماعي  وت�رشيعي  تاريخي  �سياق  �سمن  القرارات  اأخذ  يف  الّن�ساء  م�ساركة  تندرج 
يجُدر بنا ر�سم خطوطه العري�سة قبل التطرق اإلى اإ�سكالّية البحث احلايل ومنهجّيته الّذي يتمحور 
واأدوار  ا�سرتاتيجّيات  من  تت�سّمنه  وما  القرار  اأخذ  على  الّتون�سّيات  الّن�ساء  ُقدرة  حول  مو�سوعه 
باملراأة على  الّنهو�ض  م�سار  احلا�سمة يف  املراحل  برزت  ة. ولقد  العاّمة واخلا�سّ الّدوائر  موؤِثّرة يف 
ال�ّساحة بتون�ض ابتداًء من ال�سنوات الع�رشين والّثالثني من القرن املا�سي بتزاُيد احللقات واحلركات 
الجتماعّية وال�ّسيا�سّية واللتحاق الّتدريجي للّن�ساء بالف�ساء العاّم : ال�ّسارع واملدر�سة و�سوق العمل. 
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�سنة  ادرة  ال�سّ ال�ّسخ�سّية  الأحوال  جمّلة  بها  جاءت  الّتي  امل�ساواة  مببادئ  املراحل  هذه  وتكّر�ست 
1956. كما �ساحبت هذه املبادئ منذ ذلك احلني عديُد الإجراءات اّلتي دّعمت اجلهاز الّت�رشيعي 

ومّكنت الّتون�سّيات من الّتحّرر ومن تبّوء مكانة مرموقة.

لقد ت�سافرت جملة من العوامل كالّتحّرر القانوين )الّذي دفعتنْ اإليه جمّلة الأحوال ال�ّسخ�سّية، 
الّدرا�سي  الّنجاح  وكذلك  العمل،  وِب�سوق  باملدر�سة  واللتحاق  له(،  امنة  ال�سّ وكانت 
ة، كّلها جعلت الّتون�سّيات يكت�سنبنْ مكانة ُمتمّيزة يف  والّنجاح يف امل�سارات العاّمة واخلا�سّ
ن من  قرنْ اأكرث من  امل�سلحني وامتّد طيلة  اأفكار  بداأ على �سعيد  تاريخي  اإّنه تطّور  املجتمع. 
العاّم،  الف�ساء  يف  الّن�ساء  ح�سور  جتاه  املواقف  لتغيري  الّطريق  مّهدت  الّتي  واملعارك  اجلدل 
ل املراأة من منزلة »املراأة الّرعّية« املقت�رش دورها اإجمال  ولإدخال الإ�سالحات اّلتي �ستحِوّ

على اأ�سغال البيت اإلى املراأة املواِطنة.

اأّيامنا من خالل الإح�ساءات امل�سنفة ح�سب الّنوع الجتماعي)155(  ِبُي�رش يف  ر  ُيالحظ هذا الّتطُوّ
م الّن�ساء حدث هاّم يف الّن�سف الّثاين من القرن الع�رشين ومّما ي�سهد على ذلك  الّتي ُت�سري اإلى اأّن تقُدّ
معّدل اأمل احلياة عند الولدة اّلذي مّر لدى الّن�ساء من 43 �سنة عام 1956 اإلى 75 عام 2001 )70.8 
معّدل  و  الّرجال()156(،  اإلى  بالن�سبة   71.6(  2005 عام   75.5 اإلى  لي�سل  الّرجال(  اإلى  بالن�سبة  �سنة 
الأعمار عند الّزواج للبنات اّلذي كان 19.5 �سنة يف 1956 الذي بلغ 29.2 �سنة يف 2001 )33 �سنة 

بالن�سبة اإلى الّذكور(. 

والّن�ساط  والّت�سغيل  والّتكوين  والرّتبية  ّحة  بال�سّ مّت�سلة  اأخرى  موؤ�رّشات  عّدة  اأّن  البديهي  ومن 
ن اأكرث فاأكرث احلياة العاّمة، اإّل  القت�سادي وامل�ساركة ال�ّسيا�سّية تدّل على اأّن الّن�ساء الّتون�سّيات اقتحمنْ
اأّن الّظاهرة البارزة خالل ال�ّسنني الأخرية هي احل�سور املتزايد للّن�ساء يف مواقع امل�سوؤولّية: �سارت 
املراأة وزيرة، وكاتبة دولة، ووالية، ومعتمدة، ونائبة بالربملان، ورئي�سة جامعة، وعميدة، ورئي�سة 

جمعّية، ورئي�سة ُمديرة عاّمة، وامراأة اأعمال، الخ...

2004 وزيرتني: الأولى وزيرة �سوؤون املراأة والأ�رشة والّطفولة وامل�سّنني، والّثانية  وهكذا جند �سنة 
رئي�ض  لدى  م�ست�سارة  دولة،  كاتبات  ن�ساء  خم�ض  ؛  الرّتابّية  والّتهيئة  والإ�سكان  الّتجهيز  وزيرة 
اجلمهورّية، امراأة رئي�سة دائرة املحا�سبات، امراأة والية ]امل�سوؤولة ال�ّسيا�سّية الأولى باجلهة[، موِفّقة 

اإداريّة، وثالث ن�ساء رئي�سات بعثات ديبلوما�سّية )157(.

% �سنة  دخلت الّن�ساء اأي�سا الهيئات املنتخبة، فمّرت املقاعد اّلتي ي�سغلنْنها يف جمل�ض الّنّواب من 7.4 
اأّما  نائبة رئي�ض املجل�ض.  امراأة  انتِخبت  2004. و  �سنة   %  22.7 لتبلغ   1999 �سنة   %  11.5 اإلى   1994
باملجال�ض البلديّة فقد تطّورت ن�سبة الّن�ساء فيها من 16.6 % �سنة 1995 اإلى 21.6 % �سنة 2000، وبلغت 
27.4 يف 2005. اإ�سافة اإلى اأّن 30 % من امل�ست�سارين اجلهوّيني هّن من الّن�ساء )158(. اأربع ن�ساء رئي�سات 
بلديّات، و13 امراأة نائب رئي�ض بلديّة، و10 رئي�سات دوائر �سنة 2005. ومتّثل املوّظفات يف قطاع 

تكنولوجّيات الإعالم اليوم 27 %. اأّما امل�ستغالت يف جمال و�سائل الإعالم فهّن حوايل 40 %.

الّرجال  و  الّن�ساء  انظر:    -  155
و  الُبحوث  مركز  تون�ض،  بالأرقام، 
الّدرا�سات و الّتوثيق و الإعالم حول 

املراأة، 2002. 

156 - املعهد الوطني لالإح�ساء
  www.ins.nat.tn

157 - ا�ستنادا اإلى املوؤ�رشات املن�سورة 
www.femmes.tn   يف موقع

158 -   »املراأة، املكانة الّطالئعّية«
La Presse de Tunisie

1 نوفمرب 2005 



لب  ويف جمال الق�ساء ت�سل ن�سبة القا�سيات اإلى 28 % واملحاميات 31 %. وارتفعت ن�سبة الّن�ساء �سُ
نا : وزيرتان وخم�ض كاتبات دولة. احلكومة اإلى 15 % وهّن كما ذكرنْ

 % ويف الهيئات ال�ست�سارّية مُتّثل الّن�ساء 20 % من اأع�ساء املجل�ض القت�سادي والجتماعي، 13.3 
من املجل�ض الأعلى للق�ساء، و12 % يف الّدواوين الوزاريّة. ومن جهة اأخرى ا�ستفادت الّن�ساء �سنة 
1998 من دعم �سيا�سي ُترِجم بتعيني امراأة يف كّل جمل�ض جهوي للولية. ويتنّزل مثل هذا الإجراء 

ن اجلهود املبذولة لدعم ح�سور الّن�ساء يف الهياكل ال�ّسيا�سّية. يف دينامّية لمركزيّة القرار، و�سمنْ

ويف الوظيفة العمومّية حتتّل الّن�ساء مركز املديرة العاّمة بن�سبة 6.3 % �سنة 2000، ومركز املُديرة بن�سبة 
15.2 %. ومتّثل ن�سبة الن�ساء الالتي يحتللن وظيفة اإدارّية 18.4 % �سنة 2000. اأّما يف م�ستوى الهيئات 
الق�سائّية، فقد مّر معّدل الّن�ساء القا�سيات من 24 % �سنة 1998 اإلـى 27 % �سنة 2004، وارتفع معّدل 
% �سنة 2004. كما ُعِيّنت قا�سيتان، واحدة ُمّدعية عاّمة  % �سنة 1999 اإلى 31  املحاميات من 22 

والّثانية مديرة عاّمة للمعهد العايل للق�ساء.

ن�سبة  بلغت  الّتجارة  جمال  ويف   ،10000 املوؤ�ّس�سات  رئي�سات  الّن�ساء  عدد  بلغ   2004 �سنة  ويف 
املوؤ�ّس�سات الّتجاريّة الّتي ت�سرّيها ن�ساء يف جهة تون�ض 13 %. وكذلك 12 % من الّن�ساء امل�ستغالت 
املوؤ�ّس�سات  يف  الّتون�سّيات  الّن�ساء  وتتواجد  زراعّية.  من�ساآت  رئي�سات  هّن  الفالحي  القطاع  يف 
املجل�ض  لإفريقيا،  القت�سادّية  الّلجنة  والجتماعي،  القت�سادي  املجل�ض  مثل:  الّدولّية  والهيئات 
هذه  وما  الخ...  بالّن�ساء،  للّنهو�ض  والّتكوين  للبحث  الّدويل  املعهد  اإدارة  جمل�ض  للّن�ساء،  الّدويل 
اإّل بع�ض الأمثلة الّتي توؤّكد اأّن الّن�ساء حا�رشات وفاعالت يف الّدوائر العاّمة، واأّن هذا احل�سور ما 
عوبات القت�سادّية احلالّية يف بع�ض قطاعات الّت�سغيل كالّن�سيج  انفّك يتدّعم مبرور ال�ّسنني رغم ال�سّ
مثال، وذلك رغم معار�سة الّرجال وموقفهم الغام�ض وحّتى الّن�ساء اأنف�سهّن)159(  جتاه بروز قدرة 
ن�سائّية جديدة على الفعل يف احلياة العاّمة. اإّن تواجد الّن�ساء يف مراكز الّت�سيري والقيادة يف تون�ض 
ميّثل ظاهرة جديدة حّتى واإن بقي العن�رش الّن�سائي ل مُيّثل �سوى ربع ال�ّسّكان الّن�سطني واأّن عددا منه 

ُيغادر مبّكرا �سوق العمل )160(.

1. اإ�شكالية البحث 

تتمحور اإ�سكالية البحث املتعّلق باملراأة التون�سية وامل�ساركة يف اتخاذ القرار حول ثالثة اأ�سئلة: 

• اإلى اأي مدى ميكن اعتبار اتخاذ القرار �سريورة اأنتجتها ن�ساء متّكّن يف و�سعيات تفاو�ض)�رشاع 
وتنازل( من فر�ض اختيارات تتعّلق بامل�ستقبل وتوؤّدي اإلى ك�رش احلدود بني املجالني العام )الذي 

كان يعترب حكرا على الرجال( واخلا�ض )باعتباره ف�ساء خا�سا بالن�ساء(؟
هي  وما  القرار  اتخاذ  يف  امل�ساركة  من  الن�ساء  متّكن  التي  والدوافع  الإمكانيات  هي  ما   •
ال�سعوبات والعراقيل التي متنعهّن من اتخاذ القرار وبالتايل حتّد من هام�ض احلرية التي تتمّتع به 

الن�ساء يف مواقع القرار؟
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159 -  نظر تقرير: ال�ّسّكان و العائلة
 Pop Family ميداين  بحث 
تون�ض، الّتون�سّية،  البالد   :  وطني 
العائلي للّتنظيم  الوطني    الّديوان 

اجلامعة العربّية، �سبتمرب 2002

160 -  انظر : 
الإفريقي والبنك  الدويل   البنك 
حول: م�ستديرة  مائدة   للّتنمية، 
والّتجارة وال�ّسغل،   املغرب 
الجتماعي الّنوع   اخلارجّية، 
الّنمّو طاقة  تثمني   والّت�سيري، 
الأعمال، ملّخ�ض   والزدهار، 
،2005 ماي  و25   24  تون�ض، 

.�ض 12
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• ماهو الفا�سل بني املوانع البريوقراطية والثقافية من جهة وبني مبادرات الن�ساء وتدخلهن يف 
املجال العام من ناحية اأخرى؟ 

اإّن هذه الأ�سئلة تنبني على فكرة اأن القرار هو �سريورة قائمة على معطيات اجتماعية/وتاريخية واأخرى 
العائلة،  )الدولة،  متعّددة  اجتماعية  واأطر  موؤ�س�سات  �سمنها  وتتداخل  ناحية،  من  فردية/وذاتية، 
اجلمعيات، النقابات والأحزاب ال�سيا�سية، الخ.(، من ناحية اأخرى. وتنتج عن هذه ال�سريورة قدرات 

تفاو�ض و�رشاع، عالقات تباعد وتقارب، عالقات تبعية وا�ستقاللية بني الفاعلني الجتماعيني.

2. منهجية البحث

لقد اعتمد هذا البحث حول الن�ساء التون�سيات وامل�ساركة يف اتخاذ القرار، على املقاربة النوعية 
با�ستخدام تقنّيتي بحث: املقابلة املعّمقة وق�س�ض احلياة. وقد �سبق البحث امليداين بحث ا�ستطالعي 
مّكن من حتديد اإ�سكالية البحث وفر�سياته واأهدافه. اأما عينة البحث فهي حتتوي على17 فردا )15 

امراأة ورجلني( موزعني على النحو التايل :

4 ن�ساء وقع ا�ستجوابهن يف اإطار البحث ال�ستطالعي،• 
9 ن�ساء ورجالن يف اإطار البحث امليداين،• 
امراأتان وقعت حماورتهما يف اإطار ق�س�ض احلياة.• 
وي�ستغل اأفراد العينة يف جمالت خمتلفة: اقت�سادية وثقافية و�سيا�سية واجتماعية:• 
امراأة ربة بيت،• 
رجالن و�ست ن�ساء ي�سغلون خطة مدير)ة( يف موؤ�س�سات حكومية خمتلفة،• 
امراأتان ت�سطلعان بخطة رئي�سة م�سلحة،• 
ثالث ن�ساء يعملن يف جمال الأعمال احلرة،• 
امراأة رئي�سة بلدية،• 
امراأة والية،• 
امراأة رئي�سة جمعية غري حكومية.• 
امراأة رّبة بيت.• 

3. ما هو مفهوم القرار؟

• القرار هو ممار�سة وحتقيق احلرية: اإن امل�ساركة يف اتخاذ القرار هي نتاج لفعل حر ميّكن من املبادرة 
ويعرّب عن رف�ض التبعية واخل�سوع. كما اأن طرح م�ساألة الن�ساء وامل�ساركة يف اتخاذ القرار اليوم يف 
العامل العربي يعّد مدخال ملعاجلة م�ساألة حرية الإن�سان ب�سفة عامة وحرية الن�ساء وحقوقهن ب�سفة 
املراأة يف  اأن م�ساركة  اأن نفرت�ض  القرار هو و�سيلة ملمار�سة احلرية، ميكننا  باأن  �سّلمنا  فاإذا  خا�سة. 
اتخاذ القرار اأو اإق�ساءها من دائرة القرار هي رهينة درجة احلرية التي تتمتع بها املراأة والتي تختلف 

من بلد عربي اإلى اآخر.



• القرار يرتكز على روح امل�سوؤولية : لعله من املفيد الت�ساوؤل اإن كان يوجد يف فعل اتخاذ القرار �سيئا 
جوهريا من حيث اأن هذا الفعل يتطلب �رشورة حتمل نتائج القرار والت�رشف يف �سوء ذلك. كما 
اأن طرح م�ساألة امل�ساركة يف اتخاذ القرار ي�ستند اإلى م�سّلمة اأخالقية وانرتوبولوجية وي�سع الأفراد 

اأمام حريتهم وبذلك يجعلهم م�سطرين اإلى اأن يكونوا م�سوؤولني عما يحدث لهم.
• القرار يعك�س عالقات �سلطة : ميكن اأن يعّرف القرار ب�سكل عام على اأنه كل فعل �سادر عن »اأ« 

)�ساحب القرار( جتاه »ب« )ال�سخ�ض الذي ينّفذ القرار(.

اإل اأّنه يجب التمييز بني القرار وال�سلطة. فاإذا �سّلمنا باأن القرار هو قابلية فرد لتنفيذ �سيء ما من طرف 
فرد اآخر، فاإن ال�سلطة ت�سبح الإطار الذي ميّكن من تاأ�سي�ض )وماأ�س�سة( اأفعال القرار. وبذلك ميكننا 
القول اإن الفرد يّتخذ القرارات مبقت�سى املكانة التي يحتّلها داخل بنية �سلطة )عائلية، ع�سائرية، رمزية، 
اقت�سادية، �سيا�سية، الخ...(. فال�سلطة حتيل اإذن اإلى منظومة من املكانات/املواقع والأدوار الجتماعية 

واإلى جمموعة من ال�سريورات التي توؤخذ وتنّفذ مبوجبها القرارات التي تتعلق مبجموعة باأكملها.

ومن ناحية اأخرى، يجب التاأكيد على اأن حتليل م�ساألة امل�ساركة يف اتخاذ القرار تتطّلب الأخذ بعني 
العتبار املرور من امل�ستوى الأحادي لل�سلطة )اأي وحدة املجموعة املهينة( اإلى امل�ستوى التعّددي 

)الذي ياأخذ بعني العتبار اختالف الفئات املهيمنة وتقا�سم ال�سلطة(.
• القرار لي�س فعال عقالنيا بحتا : اإن تناولنا مل�ساألة م�ساركة املراأة يف اتخاذ القرار تنطلق من فكرة اأن 

القرار يرتكز على اأفعال عقالنية ولعقالنية يف الوقت نف�سه.

4. امل�شاركة يف اتخاذ القرار بني بناء الذات وال�شتثمار يف الذات

تن�ساأ بداخلها عالقات  تفاعلية  القرار تعك�ض �سريورة  اتخاذ  امل�ساركة( يف  )اأو عدم  امل�ساركة  اإن 
وهي  الخ...(  قرار/منفذون،  اأ�سحاب  م�سرّيون/م�سرّيون،  ن�ساء،  )رجال/  الفاعلني  بني  قوة 
بالعائلة  مرتبطة  احلياة  )ق�س�ض  املا�سي  �سمنها  يتداخل  خ�سو�سية  م�سارات  اأ�سا�ض  على  تتكّون 
واملدر�سة والعمل، الخ...( واحلا�رش )املكانة والتفاعالت واملمار�سات اليومية وال�سرتاتيجيات، 
هي  القرار  اتخاذ  يف  فامل�ساركة  الخ...(.  والتطلعات،  والتوقعات  )امل�ساريع  وامل�ستقبل  الخ...( 
نتاج ل�سريورة حياتية ترتكز على معطيات مرتبطة باملا�سي )بناء عرب الزمان ملنظومات من الأفعال 
من طرف موؤ�س�سات متتالية: العائلة، املدر�سة، اجلمعيات، الأحزاب ال�سيا�سية، الخ...( من ناحية، 

وبناء واإعادة بناء الذات ب�سفة متوا�سلة من طرف الفرد نف�سه من ناحية اأخرى.

القرار  اتخاذ  لعملية  وال�سخ�سية  العالئقية  التجربة  تعتمد على حتليل  التي  املقاربة  اإطار هذه  ويف 
الذي  املكان/الف�ساء  القرار  اتخاذ  يف  امل�ساركة  من  جتعل  واخلا�ض،  العام  الف�ساءين  من  كل  يف 
يتميز  �سياق  يف  بالذات  العرتاف  اإلى  احلاجة  ترافق  التي  واملفاو�سات  املواجهات  �سمنه  تدور 
بالديناميكية والتعقد والالم�ساواة فيما يتعلق باتخاذ القرار. و�سيقع الرتكيز يف هذا اجلزء من البحث 
على ا�ستعمال/توظيف الن�ساء حلياتهن الذاتية )املعطيات املو�سوعية واملحددات الجتماعية( لبناء 

تاريخهن الذاتي )ال�ستثمار يف الذات والتكوين الذاتي(.
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1.4. امل�شاركة يف اتخاذ القرار ك�شريورة حياتية لبناء الذات 

اإن امل�ساركة يف اتخاذ القرار هي عملية تتجاوز االنخراط احلايل يف لعبة �سلطة القرار. اإنها نتاج 
activité anthrop وما يطلق عليه دانيال بارت Daniel Bertaux »الن�ساط االنرتوبونومي« )161( -
الن�ساط من وجهة نظره  ذاته. ويتعّلق هذا  اإنتاج  االإن�سان من  الذي ميّكن  الن�ساط  اأي   nomique
بالإنتاج املبا�رش للطاقة الب�رشية، اأي بواحدة على الأقل من ثالثة مكّونات متداخلة يعتربها �رشورية 
املكّونة  للفرد(،  العقلية  )القدرات  الذهنية  املكّونة  الفرد(،  )ج�سم  البدنية  املكّونة  الفرد:  لن�ساط 
االأخالقية. وت�رشف على هذا الن�ساط االأنرتوبونومي جملة من املوؤ�س�سات والفاعلني )من �سمنها 
العائلة واملدر�سة واجلمعيات والأحزاب ال�سيا�سية، الخ...(. وتختلف هذه املكّونات من فرد اإلى 
اآخر. وا�ستنادا اإلى املقابالت التي قمنا بها، اأمكننا اأن نحّدد املوؤ�س�سات والأفراد الذين لعبوا دورا/

اأدوارا، بدرجات خمتلفة وب�سفة مبا�رشة اأو غري مبا�رشة، يف م�ساركة الن�ساء يف اتخاذ القرار.

1( العائلة :
اإن حتليل املقابالت جتعلنا نقّر اأّن امل�ساركة يف اتخاذ القرار لي�ست ناجتة عن جمهود فردي وم�ستقل، 
اأن جل امل�ستجوبني  التطّور. وقد بنّي البحث امليداين  الفرد على  الدافع الذي يحّث  فالعائلة متّثل 

وامل�ستجوبات ينتمون اإلى و�سط عائلي يويل اأهمية للدرا�سة ويتمّيز بعدم التمييز بني اجلن�سني.
اأبنائه من اجلن�سني  اأ/ دور الأب : اأّكدت اأغلب الن�ساء امل�ستجوبات على دور الأب يف ت�سجيع 

على موا�سلة الدرا�سة.
ب/ دور الأم : مل يتعّر�ض اإّل عدد قليل جدا من امل�ستجوبني اإلى الدور الذي لعبته الأم يف خمتلف 
جمالت حياتهم )املدر�سية واملهنية، الخ...(. ولكن ذلك ل يجب اأن يجعلنا نعترب اأن الأم ل 
مب�ستوى  غالبا  تتمتع  لأنها  ابنتها  خطاب  يف  غائبة  الأم  اأن  نفرت�ض  بل  بناتها،  مب�ستقبل  مبالية 
درا�سي وثقايف اأقل من الزوج ومازالت ت�سطلع بدورها التقليدي، اأو لأن الن�ساء امل�ستجوبات 

يعتربن اأن مكانتهن احلالية تنا�سب اأكرث �سورة اآبائهن والقيم التي ميثلها هوؤلء.
ابنتها والتي  التي ت�ساند  املوؤيّدة  ال�سهادات وجود �سورة الأم  اأننا نالحظ من خالل بع�ض  اإّل 
تعطيها الدعم املعنوي والتي تريد اأن جتعل ابنتها حتّقق ما مل تتمّكن هي من حتقيقه. كما مل�سنا من 
خالل بع�ض االأجوبة اأهمية الدور الذي تلعبه بع�ض االأمهات )داخل بع�ض االأو�ساط التي تتمّيز 

بانعدام التوا�سل بني الأب واأبنائه( يف تبليغ اآراء ومطالب اأبنائها اإلى الأب.

الزوج :  )2
من  القرار، يف كل  اتخاذ  املراأة يف  م�ساركة  الزوج يف عملية  اأن دور  املقابالت  نتبنّي من خالل 
الف�ساءين العام واخلا�ض، يختلف ح�سب احلالت بني الت�سجيع والالمبالة والعرقلة. وعلى �سوء 

ذلك مّيزنا بني اأربعة اأمناط من االأزواج :
• الزوج ال�رشيك،

• الزوج الغائب والالمبايل،
• الزوج املتمّلك والذي ي�سّكل عائقا اأمام م�ساركة املراأة يف اتخاذ القرار،

• الزوج املت�سّلط.

161 - انظر : 
Daniel Bertaux, “La maî-
trise de la production an-
throponomique comme 
enjeu de la modernité”, 
in Michel Audet et Ha-
mid Bouchikhi (dir.), 
Structuration du social 
et modernité avancée, 
Québec, Les Presses de 
l’Université Laval, 1993, 
pp. 297-317.



3( الك�شافة، العمل اجلمعياتي والأحزاب ال�شيا�شية :
متثل كل من الك�سافة واجلمعيات والأحزاب ال�سيا�سية و�سيلة لعدد كبري من الأ�سخا�ض امل�ستجوبني 

يف جمال امل�ساركة يف احلياة املهنية وعلى م�ستوى التكوين الذاتي.

2.4. امل�شاركة يف اتخاذ القرار ك�شريورة عالئقية لال�شتثمار يف الذات :

اإن ما اأ�رشنا اإليه ل يعني اأن الفرد كائن غري فّعال. �سحيح اأن املوؤ�س�سات والفاعلني يقومون بعملية 
بناء بطيئة ومتدّرجة ملنظومة رمزية تكّون بدورها بنية مرجعية وتقييمية للواقع وتنّمي لدى الفرد 
ت�سّورات للعامل، اإّل اأن هذه الت�سّورات لي�ست من �سنع العائلة واملوؤ�س�سة املدر�سية مثال فح�سب، 
بل اأّن كل فرد يعيد النظر يف هذه الت�سورات ب�سفة م�ستمرة ح�سب تطلعاته وجتاربه ويدخل يف 

عالقات تفاو�ض يف خمتلف جمالت تدخله.

وهذا ما يحيلنا اإلى ما ي�سّميـــه اأنطوين غيـــدن�ض Anthony Giddens  التفكري النعكـــا�سي)162(
 réflexivité اأي الإنتاج الذاتي الذي يتطّلب البناء وال�ستثمار يف الذات. يتعّلق الأمر اإذن بعملية 

تاأّمل يف الذات يقــوم بها الفرد ق�ســد حتقيــق الأمــان الأنطولوجي وال�ستقالليــة الفرديــة.

اختيار  الختيار:  اإمكانية  لهم  توفرت  امل�ستجوبني  جل  اأن  اإلى  املجال  هذا  يف  الإ�سارة  وجتدر 
الخت�سا�ض، اختيار املوؤ�س�سة اجلامعية، اختيار الزوج، اختيار املهنة، الخ... وتعترب هذه الختيارات 

�رشورية لالإنتاج الذاتي ولال�ستثمار يف الذات.

5. خمتلــف اأمناط اتخــاذ القـــــرار
البعد الت�شاركي ل�شلطة القرار :  .1.5

لقد بنّي البحث امليداين اأنه خالفا للرجال، فاإن الن�ساء يتخذن القرار ب�سكل ت�ساركي. ويبدو اأن ذلك 
يعك�ض اأي�سا ال�سرتاتيجيات التي تتوّخاها الن�ساء حل�سن ت�سيري املوؤ�س�سات التي ي�رشفن عليها من ناحية 
ت�رشيك  اأن  كما  اأخرى.  ناحية  من  املجموعة  اأفراد  ملختلف  املوؤ�س�ساتية  الهوية  بناء  يف  وللم�ساهمة 

�ض ولالأخذ بعني العتبار لختالف الكفاءات. الآخرين يف عملية اتخاذ القرار هو نتاج للتخ�سّ

2.5. البعد الفردي ل�شلطة القرار :

واأن  ب�سكل جماعي  دائما  يّتخذ  ل  القرار  اأن  امل�ستجوبني  الأ�سخا�ض  �سهادات  بع�ض  بّينت  لقد 
ت�رشيك اأفراد املجموعة يف عملية اتخاذ القرار يعترب من طرف البع�ض من اأ�سحاب القرار عامال 

معرقال. ويبدو اأن القرار يّتخذ ب�سفة فردية يف القطاع اخلا�ض اأكرث منه يف القطاع العام.
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6. ممار�شة �شلطة القرار اأو عدم ممار�شتها

توجد  فهل  القرار.  �سلطة  حدود  حول  نت�ساءل  جتعلنا  القرار  �سنع  يف  امل�ساركة  م�ساألة  طرح  اإن 
حدود مفرو�سة على ال�سخ�ض الذي يّتخذ القرار والتي ل ميكن له جتاوزها؟

اإن هذه احلدود، اإن وجدت، يجب اأن يقع البحث عنها يف عالقة �ساحب القرار بالعامل اخلارجي 
ولكن اأي�سا يف عالقته بذاته. وا�ستنادا اإلى ذلك ميكننا تقدمي الفر�سية التالية: اإن �سلطة القرار التي 

تتمّتع بها الن�ساء تكون حمّددة يف نف�ض الوقت من اخلارج ومن الداخل.

العوامل التي متّكن من اتخاذ القرار  .1.6

لقد تعّر�ست خمتلف الن�ساء امل�ستجوبات اإلى العوامل امل�ساعدة على اتخاذ القرار، وهي :
• الإرادة ال�سيا�سية،

• التكوين واملعرفة باأهداف الدولة واملوؤ�س�سة،
• الكفاءة والقدرة على الإقناع،

• ال�سفات ال�سخ�سية للفرد.

2.6. ال�شعوبات والعراقيل :

ا�ستنادا اإلى �سهادات الأ�سخا�ض امل�ستجوبني ميكننا متييز نوعني من العراقيل: اأ/ العراقيل التي متنع 
والن�ساء عند  الرجال  لها  يتعّر�ض  التي  العراقيل  القرار، ب/  اتخاذ  امل�ساركة يف عملية  الن�ساء من 

ممار�ستهم ل�سلطة القرار.

اأ/ العراقيل التي متنع الن�شاء من احتالل منا�شب اتخاذ القرار :
يعترب الأ�سخا�ض امل�ستجوبون من اجلن�سني اأّنه على الرغم من اأن الن�ساء التون�سيات اقتحمن احلياة العامة 
واأن تواجدهن يف مراكز القرار ما فتئ يزداد، فاإنهن مازلن يتعّر�سن اإلى جملة من العراقيل التي حتّد من 

م�ساهمة املراأة يف اتخاذ القرار ويف تقّلد منا�سب عليا. وميكن تلخي�ض هذه العراقيل فيما يلي :
• الأفكار امل�سبقة والقوالب اجلاهزة والعقلية،

• الأعباء املنزلية و�سعوبة التوفيق بني احلياة العائلية واحلياة املهنية،
• الرتبية والتن�سئة الجتماعية واملنظومة الدينية،

• امل�ساكل املرتبطة بتطبيق القواعد القانونية والقرارات ال�سيا�سية.

ب/ العراقيل التي يتعرّ�ص لها الرجال والن�شاء على حد ال�شواء عند ممار�شتهم ل�شلطة القرار :
• �سعوبة الإقناع،

• الرتاتبية،
• قلة املعلومات،



• العراقيل ال�سيا�سية والإدارية،
• الإطار املوؤ�س�ساتي،

• قلة املوارد الب�رشية واملادية،
• العالقات العامة.

وجتدر الإ�سارة اإلى اأن هناك امراأتان بّينتا اأّنهما مل تتعّر�سا اإلى �سعوبات يف ممار�سة �سلطة القرار.

الختالف بني الن�شاء والرجال الذين يحتلّون مراكز قيادية :  .3.6

مراكز  يحتّلون  الذين  والن�ساء  الرجال  بني  اختالف  هناك  اأن  امل�ستجوبني  الأ�سخا�ض  معظم  بنّي 
قيادية. وتتمّثل هذه الختالفات يف اأّن:

• الن�ساء ياأخذن بعني العتبار اأكرث من الرجال البعد الإن�ساين والجتماعي،
• الن�ساء يتمّيزن اأكرث من الرجال بال�سجاعة واملبادرة،

• الن�ساء اأكرث حذرا من الرجال،
• الن�ساء يبذلن جمهودا اأكرث من الرجال ليربهّن على كفاءتهّن،

• الن�ساء يّتخذن القرار يف اإطار ما هو مقّرر من طرف الرجال.
يحتّلون  الذين  والن�ساء  الرجال  بني  لختالف  وجود  ل  اأنه  يعتربن  الالتي  الن�ساء  بع�ض  وتذهب 
اأم ن�ساء.  اأكانوا رجال  التي متيز بني الأ�سخا�ض �سواء  اأن الكفاءة هي وحدها  اإلى  منا�سب قيادية 

ويعك�ض هذا التوجه، الذي ي�سع الن�ساء اأمام م�سوؤوليتهن، الطابع التناف�سي ل�سلطة القرار.

7. ا�شرتاتيجيات �شلطة القرار لدى الن�شاء التون�شيات
نتبنّي على �سوء حتليل املقابالت اأن اإنتاج واإعادة اإنتاج عملية اتخاذ القرار لدى التون�سيات قائمة على 
حمفزات فردية مرتبطة بعالقات عائلية ومهنية واجتماعية. واأنه يف مواجهة لل�سعوبات القت�سادية 
والإدارية والأفكار امل�سبقة الرائجة يف املجتمع، تنمي الن�ساء ويطّورن ا�سرتاتيجيات ح�سب نطني 
اثنني: نط »القدرة/الكفاءة« compétence ونط »المتياز/النجاعة« performance . وبقدر ما 
ميّكن النمط الأول من ت�سيري املوؤ�س�سة اأو امل�رشوع بوا�سطة فر�ض الرتاتبية واتخاذ القرار، بقدر ما 
ميّكن النمط الثاين من التو�ّسع واقتحام املجال العام. ويف كلتا احلالتني، يتعّلق الأمر مبمار�سة �سلطة 
القرار ا�ستنادا اإلى التحالفات والرتاتبية واخلربة والتحكم يف الغمو�ض l’incertitude كما بنّي ذلك 

.Michel Crozier )163(مي�سال كروزيي

8. اأدوار تاأثري �شاحبات القرار يف املجالني العام واخلا�ص
القرار يف املجالني  تاأثري« تقوم بها �ساحبات  القرار، جند »اأدوار  اتخاذ  ا�سرتاتيجيات  اإلى  اإ�سافة 
املراأة  اقتحام  هو  عامة  العربية  واملجتمعات  التون�سي  املجتمع  يف  طبعا  واجلديد  واخلا�ض.  العام 

املجال العام و�سعودها اإلى اأماكن امل�سوؤولية واتخاذ القرار. 
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163 - انظر : 
Erhard Friedberg et     
Michel Crozier, L’ac-
teur et le système, Paris, 
Seuil, 1977.
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وهذا ال�سعود املتنامي يعك�ض عزمية لفر�ض الذات ولتقم�ض اأدوار ل تقل قيمة عن اأدوار الرجال 
حيث يوجد توجه قوي نحو التنا�سف واملعادلة اجلن�سية الجتماعية. واإذا مل نكت�سف خ�سو�سيات 
على م�ستوى نوعية اتخاذ القرار بالن�سبة للن�ساء، فاإننا وجدنا تداخال بني املجالني العام واخلا�ض 

حيث اأن الن�ساء اقتحمن امل�ستوى العام دون التخلي عن املجال اخلا�ض يف معظم احلالت. 

ويف احلقيقة يوجد ثالثة اأنواع من التداخل والنمطية: 
• نط التفوي�ض: الذي تتخلى مبوجبه املراأة عن املجال اخلا�ض وتقتحم كليا املجال العام. 

• نط تق�سيم وتوزيع ال�سلطة بني الرجل واملراأة يف املجالني اخلا�ض والعام.
ول  العام  املجال  املراأة  تقتحم  الذي مبوجبه   sur-investissement ال�ستثمار  فوق  ما  نط   •

تتخلى عن املجال اخلا�ض.  

ولئن وجدنا اأن النمط الأول بداأ يف الربوز فاإنه مايزال ظاهرة �سعيفة ونادرة مثله تقريبا مثل تق�سيم 
اأي  ال�ستثمار  وزيادة  ال�ستثمار  فوق  ما  ظاهرة  تبدو  ولذلك  الثاين.  النمط  اأي  الأدوار  وتوزيع 

القتحام �سبه الكلي للمجالني العام واخلا�ض من قبل الن�ساء هو الظاهرة الالفتة لالنتباه. 

اخلال�شة و التّو�شيات
تت�سافر عديد العوامل لإنتاج واإعادة اإنتاج م�سار اّتخاذ القرار لدى الّن�ساء القائدات. يف البداية، 
توَجد موارد – دافعّية تتمّثل يف الإرادة الفردّية القائمة على �سبكات العائلة والّزمالء والأ�سدقاء. 
ر  عوبات القت�ساديّة، والقوالب الّثقافّية اجلاهزة واجلمود البريوقراطي وال�ّسيا�سي، ُتطِوّ وجتاه ال�سّ
املوؤ�ّس�سة وتاأكيد  نف الأّول من ال�سرتاتيجّيات ت�سيري  ال�سّ ُيفيد  اقتدار ومتُيّز.  الّن�ساء ا�سرتاتيجّيات 
الوطني والعاملي.  امل�ستوى  ع وُبلوغ المتياز على  الّتو�ُسّ الّثاين على  نف  ال�سّ ُي�ساعد  بينما  الرّتاُتب 

ة. وت�ساف اإلى �سلطة القرار الّن�سائّية الأدوار املوؤّثرة يف الّدائرتني العاّمة واخلا�سّ

اأّما الّتجديد فيتمّثل – طبعا – يف التحاق الّن�ساء بالّدائرة العاّمة ومبراكز القرار. واللتحاُق ظاهرة 
تتنامى رغم ا�ستمرار الهيمنة الّذكورّية. وُيعرّب هذا االلتحاق عن تاأكيد للّذات يتاأرجح بني �سغوط 
ة والإرادة املتزايدة لدخول الف�ساء العاّم. من الّثابت اأّن الأ�سغال املنزلية تظّل مطبوعة  احلياة اخلا�سّ
امل�ساواة  نحو  اجّتاه  يوَجد  ولكن  للبيت.  الّرجال  من  اأطول  وقتا  الّن�ساء  �ض  ّ ُتخ�سِ بحيث  جن�سّيا 
ن اأّنه ل توَجد فروق يف ُطُرق الّت�سيري واأ�ساليبه  اإلى حّد اأّن عددا من الّن�ساء �ساحبات القرار يوؤّكدنْ
عدم  نحو  جاحمة  اإرادة  على  موؤ�رّش  وهذا  بالّن�ساء.  ة  خا�سّ ب�سفات  العرتاف  مع  الّنوع،  ح�سب 

. الّتمييز بني اجلن�سنينْ

ة – الّلتني غالبا ما تكونان متداخلتنينْ وغري منف�سلتنينْ – ناذج  تتوّلد عن الّدائرتنينْ العاّمة واخلا�سّ
ت�سابك حيث يطغى الّتوظيف الّن�سائي الأق�سى للجهد، يف حني اأّن نوذج الّتوكيل املعكو�ض لفائدة 

الّن�ساء ونوذج تقا�ُسم ال�ّسلطة يبدوان حمدودينْن.



ة والّدائرة  وُينِتج هذا الّتوظيف العايل للجهد الّن�سائي ن�ساًءا �ساحبات قرار يتكّفلنْن بالّدائرة اخلا�سّ
رة  العاّمة معا. ويتبع ذلك اإعادة اإفراز عائلة اإّما على اأ�سا�ض نط الهرم املقلوب حيث حتتّل املراأة املُقِرّ
اع  ك قائم على ال�رشّ ة مع ُقبول �رشيكها لذلك، واإّما على اأ�سا�ض هيكل ُمفَكّ الواجهة العاّمة واخلا�سّ

ل �سعبا. حيث تتجاَوُز الأحداُث ال�رّشيَك الّرجل و ي�سري الّتوا�سُ

�ست  ّ واأخرًيا، لو�سع اخلال�سة واقرتاح الّتو�سّيات، من املُفيد الّرجوع اإلى درا�ستنينْ �سابقتنينْ ُخ�سِ
الّن�ساء العربّيات، والّثانية متحورت حول مظاهر الاّلم�ساواة بني  ِقَبل  اإحداُهما لّتخاذ القرار من 

اجلن�سنينْ والّتنمية يف منطقة »ال�رّشق الأو�سط و�سمال اإفريقيا«.

بّينت هاتان الّدرا�ستان بالأ�سا�ض اأّن التحاق الّن�ساء العربّيات بالّدوائر العاّمة والقت�سادّية وال�ّسيا�سّية 
يظّل حمدودا جّدا)164(. واأّن �سعف هذه امل�ساركة ل يخلو من ُمفاَرقة نتيجة القطيعة املاُلَحظة بينها 
تفّح�سنا  ما  اإذا  ّحة والرّتبية)165(. ولكن  ال�سّ الهاّمة يف قطاعات  الّن�ساء وم�ساركتهّن  تواُجد  وبني 
اأّن اقتحام املراأة للف�ساء العاّم ومراكز القرار هو  امل�ساألة عن ُقرب، ُت�سبح املفارقة ظاهريّة باعتبار 
اأو  املناطق  توَجد فروق واختالفات بني  ال�ّسبب  الّزمان واملكان. ولهذا  يتنّزل يف  تاريخي  م�سار 
اجلهات والُبلدان، وكذلك بني الّظرفّيات والفرتات الّتاريخّية داخل البلد الواحد واجلهة الواحدة.

وكذلك  للعك�ض  وقابلّية  لت،  وحتُوّ تراجعات،  توَجد  بل  خّطي  الّتطّور  اأّن  ذلك  يعني  ول 
خ�سو�سّيات تاريخّية ووطنّية. ويف هذا امل�سمار، تتمّتع الّن�ساء الّتون�سّيات �ساحبات القرار مبكانة 
ر املراأة واللتحاق الّت�ساُعدي مبراكز القيادة. غري اأّن هذا اللتحاق يتّم يف حُميط  متمّيزة نتيجة حتُرّ
حمّلي ودويل ت�سوغه العوملة وما يتوّلد عنها من مقاومة مرتبطة بالهويّة. وال�ّسوؤال الذي نطرحه هنا 
ل  ة �ستتو�سّ هو : هل اأّن ا�سرتاتيجّيات ال�ّسلطة والأدوار املوؤّثرة للّن�ساء يف الّدائرتنينْ العاّمة واخلا�سّ

غوط املحّلّية و العاملّية؟ على املدى املتو�ّسط اإلى الّتغُلّب على ال�سّ

وري : وحّتى تتدّعم �سلطة الّن�ساء – �ساحبات القرار ودورهّن من ال�رشّ

وو�سائل  واملدر�سة  العائلة  – يف  الجتماعّية  الّتن�سئة  و�سريورات  الّت�رشيعّية  الأنظمة  توجيه   .1
الإعالم– نحو املُ�ساواة املُطَلقة بني الّن�ساء والّرجال، يف تواُفق مع القانون الّدويل والبيدغوجيات 

احلديثة.
ب�رشورة  الّرجال  توعية  ة عرب  واخلا�سّ العاّمة  الّدائرتنينْ  بني  القائمة  احلدود  الّنظر يف  اإعادة   .2

تقا�ُسم املهاّم داخل الأ�رشة وخارجها.
3. �سمان ُم�ساركة اأكرب للّن�ساء يف املراكز ال�ّسيا�سّية.

4. تفعيل اجلمعّيات والّنقابات املهنّية الّن�سائّية وتو�سيع دورها.
5. اعتماد و�سائل الإعالم والو�سائط املنا�سبة لن�رش اأعمال وم�ساريع الّن�ساء – �ساحبات القرار 

بغية توعية اجلمهور العري�ض بدورهّن الفاعل.
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164 - راجع : 
Femme arabe et prise de 
décision, Tunis, Cawtar, 
1998

165 - Banque mondiale, 
Rapport sur le déve-
loppement de la région 
MENA. Inégalités entre 
les sexes et développe-
ment au Moyen – Orient 
et en Afrique du Nord. 
Les femmes dans la 
sphère publique, Paris, 
Editions ESKA, 2004.
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درا�شة حالة عدد 2 : املراأة و�شنع القرار 
يف اململكة العربية ال�شعودية     

)منرية الناه�ص، ح�شة اآل ال�شيخ(      

1. �شنع القرار يف ال�شعودية : الإطار املفاهيمي وال�شياق املجتمعي 
1.1. �شنع القرار : املفهوم

خمتلفة  واجتماعية  تاريخية  عوامل  بني  قويا  ترابطا  وتكوينه  ن�ساأته  ال�سعودي يف  املجتمع  يعك�ض 
اخلارجية  �سورته  ويظهر يف  ب�سكل خا�ض،  واملراأة  عام  ب�سكل  الفرد  مكانة  �ساهمت يف حتديد 
املجتمع الأكرث ت�سّددا بالن�سبة اإلى تعامله مع املراأة ودورها الطبيعي واملجتمعي امتدادا من فر�ض 
الو�ساية على املراأة خالل كافة مراحل احلياة، ومنعها من بع�ض جمالت التعليم والعمل، وا�ستبعادها 
يف  الرجل  مع  اختالطها  على  ال�سديد  احل�رش  اإلى  وا�ستمرارا  ال�سيا�سية،  وامل�ساركة  ال�سورى  عن 

العمل وحرية حركتها وعدم التقيد ببع�ض الت�رشيعات الإ�سالمية واملدنية التي تخدمها. 

وبالرغم من هذا تظهر للدار�ض تناق�سات وثغرات وا�سحة يف هذة ال�سورة على امل�ستوى الثقايف 
نحو  الكبري  الجتاه  ذلك  املمار�سة. ومن  م�ستوى  على  اأو  املراأة  اإلى مكت�سبات  بالن�سبة  والواقعي 
اململكة، وتفوقها يف  البعثات خارج  املراأة ومنحها فر�سا حكومية من خالل  العايل عند  التعليم 
بع�ض املجالت الأكادميية والدرا�سات العليا. كما ينت�رش يف املجتمع ال�سعودي الدعم لتعليم املراأة 
وعملها ب�سورة غري متوقعة بالنظر اإلى املعيقات التي تواجهها يف الو�سول اإلى العمل ومواقع �سنع 
دولية  قرار  و�سنع  مواقع عمل  ال�سعودية  املراأة  اقتحمت  املمار�سة كذلك  م�ستوى  وعلى  القرار. 
القطاع  ثم  ال�ستينات ومن  منذ  الطبي  القطاع  بالعمل واالختالط يف  لها  بدعم حكومي و�سمح 
امل�رشيف منذ الثمانينات. من ناحية اأخرى ت�سدر اجلهات الر�سمية املخت�سة للن�ساء ت�ساريح ر�سمية 
ت�سمح لهن بال�سفر دون حمرم ) بناء على طلب ويل الأمر بالطبع( وتنت�رش ظاهرة ال�سائق ال�سخ�سي 
للمراأة التي تخفف من وطاأة املحددات املفرو�سة على منعها من قيادة ال�سيارة والت�سديد على حرية 
حركتها، ويتقبل املجتمع دخولها مواقع عمل ما تزال يف الغالب حكرا على الرجل يف القطاع 

اخلا�ض مثل اإدارة ال�رشكات والهند�سة رغم احلظر الر�سمي على عمل املراأة يف هذه املجالت.

بع�ض هذه التناق�سات ميكن تف�سريها باآثار القت�ساد النفطي الذي �سنع دولة الرفاه و�سكل ثقافة 
وقدرات جزء من فئات املجتمع، ناهيك عن انعكا�سات العوملة التي توؤثر يف املجتمع بكامله ولكن 
مازالت هناك عوامل عميقة متفاعلة ت�ساهم يف جعل ال�سورة اخلارجية الظاهرة �سطحية ول تقرتب 
من �رشح املمار�سات املختلفة يف داخل املجتمع والالوعي والإدراك املوجود عند املراأة والرجل 

ب�سقيه التقليدي واملتطور.



اإلى املفاهيم املتعلقة ب�سنع القرار واملعتمدة عاملّيا لدى املخت�سني يف درا�سات املراأة  وعندما ننظر 
والتنمية، ومنها مفهوم التمكني املرتبط ع�سويُا مبفهوم �سنع القرار، جند اأن هذه املفاهيم ل ت�ستطيع 
اأن ت�رشح جممل الأو�ساع والتناق�سات التي تعي�سها املراأة ال�سعودية، حيث اأن النتيجة احلتمية لقبولنا 
لهذه املفاهيم وا�ستخدامها يف حتليل الواقع املعا�ض للن�ساء ال�سعوديات دون متحي�ض جتعلنا ن�ستخل�ض 
اأن املراأة ال�سعودية حم�سورة يف مثلث ظالمي ل مفر منه. فهي غري قادرة على احل�سول على فر�ض 
متكافئة يف املجتمع على كافة امل�ستويات ) التعليم والعمل والقت�ساد واملوارد ( ول هي متح�سلة 
ال�سيا�سة  الذات وال�ستقالل وامل�ساركة يف املجتمع )على م�ستوى  الداعمة لتحقيق  على الآليات 
التنظيم  على  القدرة  تعوزها  ال�سعودي  الرجل  مثل  مثلها  كذلك  هي  العامة(.  والثقافة  والقانون 
وامل�ساركة مع الآخرين لتحقيق الأهداف الكفيلة بتطوير اأو�ساعها. ويتبع ال�سعف الذي جنده يف 
عن�رشي القدرة على والقدرة مع، �سعف كذلك يف القدرة الداخلية للتعرف على احلقوق واملطالبة 

بها وممار�ستها حيث تبدو هذه احلقوق بعيدة املنال بالن�سبة اإلى املراأة.  

اإلى نتائج مربرة  اأو للو�سول  اآلية لتخاذ قرار ما لتحقيق اأهداف معينة  اإن �سنع القرار لي�ض فقط 
من قبل �سانع القرار، بل هو كذلك عملية اجتماعية يرتبط وجودها ع�سويًا بعوامل موؤثرة داخل 
مكونات املجتمع بدءا بالأ�رشة وعرب كل موؤ�س�سات املجتمع وو�سوًل اإلى موؤ�س�سات الدولة. لذا فمن 
الأهمية مبكان اأن يتم البحث يف العنا�رش التي توؤثر يف املجتمع ال�سعودي والتي ت�سنع التناق�سات 
التاق�سات من  به هذه  ت�سمح  والتقليد واملح�سور وامل�سموح، وما  الفرد بني احلداثة  اأو�ساع  يف 
ثغرات اأو م�ساحات للمراأة لتحقيق الذات بدعم من عنا�رش جمتمعية غري متوقعة من قبل املالحظ 

العابر اأو حتى الباحث املتمر�ض يف درا�سات املراأة.

ول تختلف املعيقات العامة ل�سنع القرار عند املراأة ال�سعودية عن تلك التي تواجهها الن�ساء العربيات 
ويف جمتمعات العامل الثالث ب�سكل عام بني ما هو ثقايف اأو اقت�سادي اأو قانوين. اإل اأنه يجدر بنا 
اأن نكت�سف اأهم العوامل التي حتكم قدرة الن�ساء على امل�ساركة يف �سنع القرار يف جمتمع البحث 
ب�سكل  املجتمع  يف  واأدوارها  املراأة  اأو�ساع  لتطوير  املكونات  هذه  مع  التعامل  من  نتمكن  لكي 
عام. وتت�سابك يف املجتمع ال�سعودي هذه العوامل وتتفاعل ب�سكل كبري مما يعيق الباحث عن روؤية 
ال�سورة احلقيقية للعوامل واملعيقات التي متنع املراأة من امل�ساركة يف �سنع القرار املجتمعي، وعلى 
الت�رشيعات ) الدينية واملدنية( مثل الو�ساية  التقاليد والأعراف تتداخل مع  �سبيل املثال فاإن بع�ض 
على املراأة وحمددات عملها اأو منعها من قيادة ال�سيارة اأو التهاون يف متتعها بحقوقها الأ�رشية. وجند 
عوائق اأخرى مرتبطة بتداخل عوامل �سيا�سية واإرث ثقايف مثل حمددات تعليم املراأة اأو حق الإ�رشاف 

على اأن�سطتها القت�سادية من قبل هيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر. 

وعليه فاإن اأهداف هذا التقرير تنطلق من اأهداف البحث الإقليمي والتي ت�سمل التايل:

• املفهوم ب�سكل عام وبالن�سبة اإلى خ�سو�سيات املجتمعات املدرو�سة 
    )ارتباط املفهوم بالثقافة ال�سائدة، وطبيعة االقت�ساد ال�سيا�سي (

•  موؤ�رشات �سنع القرار عند الن�ساء يف الأقطار املدرو�سة
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• معيقات وفر�ض امل�ساركة يف �سنع القرار
• �سنع القرار يف اإطار اأدوار وعالقات النوع الجتماعي ) مبني على التحليل املعّمق(

• املواقف من م�ساركة الن�ساء يف �سنع القرار
• الرتابط والت�سابك بني املجالني العام واخلا�ض

• تاأثري النظام ال�سيا�سي / القت�سادي على املفاهيم واملمار�سات
• ديناميات �سنع القرار)الأدوار، العالقات، النظام الأبوي-الهرمي داخل الأ�رشة ويف املجتمع 

العام، ال�سلطة (
• الإ�سافة النوعية مل�ساركة الن�ساء يف �سنع القرار)الكيفية ،الأولويات، الفروق، النوعية...(

ة تنطلق من خ�سو�سية املراأة ال�سعودية وت�سمل:  كذلك ت�سمل اأهداف التقرير اأهدافا خا�سّ
وتاأثري  بها  العام  املجتمع  ووعي  بنف�سها  ال�سعودية  املراأة  لدى  وعي  مقومات  على  التعرف   •

ذلك على اأدوارها وم�ساركتها يف �سنع القرار.
املراأة �سواء على  التي ت�سمح بال�ستثناءات يف و�سع  ال�سعودي  التناق�ض يف املجتمع  • م�سادر 

م�ستوى امل�ساركة يف �سنع القرار اأو الختالف يف الأدوار اأو ال�سيا�سات الر�سمية جتاه الن�ساء.
ال�سعودي وب�سكل  املجتمع  الن�ساء يف  اأدوار  تر�سم  التي  املختلفة  العوامل  الرتابط بني  • اأوجه 

خا�ض ما هو م�سدره ال�رشيعة الإ�سالمية وما هو م�سدره العادات والتقاليد.
• تاأثري جمتمع الرفاه القت�سادي الذي عا�سته اململكة لفرتة طويلة على حياة املراأة ودورها املجتمعي.
• دور الأ�رشة واملجتمع التقليدي القبلي يف حتديد مكانة املراأة ال�سعودية والتغريات التي حلقت 

بهذا اجلانب يف املجتمع ال�سعودي.

2.1. حمددات وفر�ص م�شاركة املراأة ال�شعودية يف �شنع القرار 
- املكونات التاريخية والدينية للمجتمع ال�شعودي :  1

خا�سة،  اخلليجية  املجتمعات  اأكرث  يجعله  ما  والدينية  التاريخية  املكونات  من  ال�سعودي  للمجتمع 
والعربية عامة، ت�سّددا وحمافظة وانغالقا. ويعزى هذا لعوامل جغرافية ودينية، منها اأن املجتمع ال�سعودي 
جمتمع متفرد، باعتباره جمتمع الوحي الإ�سالمي. وكان هذا املجتمع تاريخًيّا جمتمعا يف غالبيته زراعي/
رعوي. واأن اأكرب عدد من القبائل العربية يف اجلزيرة العربية ت�سكن فيه. كما اأن هذا املجتمع مل ينتقل 
بعد كليًة اإلى املجتمع احل�رشي ا�ستنادا اإلى خ�سائ�سه الجتماعية. فهو ما زال يف مرحلة ما بني البداوة 
املناطق  وتباعد  ال�سحاري  وكرثة  البالد  رقعة  وات�ساع  اجلغرايف  العامل  ذلك  اإلى  اأ�سف  واحل�رشية. 

بع�سها عن بع�ض واختالف �سكانها تبًعا لقربها من ال�سواحل وبعدها عنها. 
كبري يف حتديد  دور  لها  وكان  ال�سعودية  العربية  اململكة  على  اجتماعيا  اأثرت  التي  العوامل  ومن 

مكانة املراأة ما يلي :
• التفاق القائم بني ال�سلطة الدينية وال�سلطة ال�سيا�سية.

•  عدم تعر�ض املجتمع ال�سعودي ملراحل من ال�ستعمار والحتالل الأجنبي.
• عدم وجود الأحزاب ال�سيا�سية يف املجتمع ال�سعودي.



• الن�سبة الكربى من املهاجرين والنازحني اإلى ال�سعودية من جنوب �رشق اآ�سيا هي من الدول 
ذات جمتمعات مغلقة  ثقافًيّا ودينًيّا.

والإعالم،  والتعليم  الرتبية  على  واأثروا  ال�سعودية،  اإلى  الذين جلوؤوا  امل�سلمني  الإخوان  • دور 
فزادوا التعليم ت�سّدًدا والإعالم انغالًقا. 

•  الظروف القت�سادية حيث تعترب اململكة اأكرب الدول امل�سّدرة للنفط يف العامل.
• التجربة ال�سيا�سية املحدودة للمجتمع والظروف الجتماعية املرتبطة بالعوامل املذكورة �سابقا.

2. حمددات و�شع املراأة ال�شعودية 

�سوف تتم لحقا مناق�سة بع�ض العنا�رش التي ت�ساهم يف حتديد و�سع املراأة ب�سكل مف�سل ونكتفي 
هنا ببع�ض املحددات التعليمية والقانونية :

اأول ًً: حمددات التعليم
وتتلخ�ض يف اأثر التحالف التاريخي ينب احلركة الدينية والدولة ال�سعودية على تعليم املراأة، حيث اإذ 
كانت بداية تعليم املراأة حتت الإطار الديني، حيث مت ت�سكيل الرئا�سة العامة لتعليم البنات وجعلها 
تابعًة للموؤ�س�سة الدينية. وكان املفتي العام يف البدء هو امل�رشف على تعليم البنات، وبالرغم من قرار 
احلكومة ال�سعودية موؤخراً باإدماج تعليم البنات مع تعليم البنني يف عام 2002م، والذي اأ�سبحت 
مبوجبه وزارة الرتبية والتعليم م�سوؤولة عنهما معا، اإل اأن �سيا�سة التعليم يف اململكة مل تتغري وتقوم 
اأ�س�ض م�ستقاة من نظرة مت�سددة لتعاليم الدين احلنيف وعادات وتقاليد حملية حددت تعليم  على 

املراأة مبوجهات مبوجبات من�سو�ض عليها منها :
• ي�ستهدف تعليم الفتاة اإعدادها للقيام مبهمتها الأولى يف احلياة باأن تكون ربة بيت ناجحة، 

وزوجة مثالية، واأّما �ساحلة. 
• اإعدادها للقيام مبا ينا�سب فطرتها مما يحتاج اإليه املجتمع من اخلدمات، كالتدري�ض والتطبيب 

واحلرف التي متكنها من الإ�سهام يف التنمية، والعتماد على الذات.
•  مينع االختالط بني البنني والبنات يف جميع مراحل التعليم، اإال يف دور احل�سانة وريا�ض االأطفال.
مع  متفًقا  واأنواعه  كيفيته  يف  ويكون  والعفة،  والوقار  احل�سمة  من  جو  يف  الفتاة  تعليم  يتم   •

اأحكام الإ�سالم )166(. 

ثانيًا : حمددات قانونية
وتتلخ�ض يف ممار�سة الو�ساية على املراأة يف كافة مراحل حياتها ومن ذلك :

الغارم  والكفيل  ال�رشعي«  »الوكيل  من  و�ساية  اإلى  واحلاجة  املراأة  باأهلية  العرتاف  عدم   •
الأمور  م�ستقل يف  كاإن�سان  نف�سها  م�سوؤوليتها عن  �سجل جتاري( وعدم  فتح  )يف حالة طلب 
ال�رشعية واملدنية العامة منها واخلا�سة. حيث حتتاج اإلى ويل الأمر ليمنحها املوافقة على اللتحاق 
باجلامعة والعمل وال�سفر والزواج واإجراء العمليات ال�سحية. حتى عندما تعمل املراأة وتدفع لها 
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اإبراهيم،  حمد  ال�سلوم،   -  166
اململكة  يف  التعليمية  احلركة  تاريخ 
الكتاب   ،2 ط.  ال�سعودية،  العريبة 

الثاين، الريا�ض، 1408.هـ
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م�ستحقاتها التقاعدية، فاإن هذه امل�ستحقات ل تدفع لورثتها بعد وفاتها كما هو احلال بالن�سبة 
اإلى الرجل ح�سب نظام التقاعد املدين.

• عدم وجود الآليات الكفيلة ب�سمان تطبيق الت�رشيعات الإ�سالمية التي حتمي املراأة وت�سونها، 
وخا�سة تلك املتعلقة بق�سايا الأحوال ال�سخ�سية مثل املرياث، النفقة الطالق، ح�سانة الأبناء، 

احلجر، التعليق، �رشب الزوجات.
• �سعف احلقوق املدنية يف املعامالت الر�سمية حيث ل ت�ستطيع املراأة القيام باملعامالت الإدارية 
اخلا�سة بها بنف�سها نظًرا لعدم ال�سماح لها مبراجعة الدوائر احلكومية ومتابعة اأعمالها ومعامالتها.
املتنامية وفر�ض العمل  البطالة  الر�سمي مع احلقوق املجتمعية للمراأة كق�سية  التعامل  • �سعف 
املحدودة حيث ما تزال ن�سبة الن�ساء العامالت متدنية بالرغم من اأن العمالة الوافدة ت�سغل حيزا 

كبريا يف �سوق العمل وتتوفر يف املجتمع اخلدمات امل�ساندة كريا�ض الأطفال واحل�سانات.
• نق�ض احلقوق التعليمية نظراً ل�سيق فر�ض بع�ض اأنواع من التعليم ومنعها من اللتحاق ببع�ض 

املجالت مثل الهند�سة والعلوم ال�سيا�سية والإعالم التي مازالت حكرا على الرجال.  
• عدم متكينها من بع�ض احلقوق العامة مثل امل�ساركة يف مواقع �سنع القرار من خالل �سيا�سة ر�سمية 
اأخرى فاإن املراأة مغيبة عن اتخاذ  اإدارية عليا ) جتنبًا لالختالط(. ومن ناحية  متنع تعيينها يف مواقع 
القرار حتى عندما يخ�سها �سخ�سيًا )مثاًل يف املدار�ض واجلامعات الن�سائية ( ب�سبب تركيز �سالحيات 

�سنع القرار يف الأق�سام الرجالية . ي�ساف اإلى ذلك �سعف احلق العام يف حرية الراأي والتعبري.
واأن�سطتها  ولبا�سها  حركتها  يف  املجتمع  قبل  من  للمراأة  ال�سخ�سية  احلريات  على  الت�سييق   •

واإعطاء بع�ض الهيئات الدينية حق الإ�رشاف عليها يف الأماكن العامة.
• عدم اإعطائها حق املواطنة واحلق يف منح جن�سيتها اإلى اأبنائها.

• عدم متتع املراأة ببع�ض احلقوق احلياتية مثل احل�سول على القرو�ض التجارية والرهون العقارية 
وحرية ال�سفر دون موافقة ويّل اأمرها.

• تديّن �سورة املراأة يف الربامج الرتبوية والإعالم املقروء واملرئي واملجتمع مما انعك�ض �سلبا على 
املفهوم احلقيقي واحل�ساري لدورها يف املجتمع.

التو�سع يف تكوين اجلمعيات  ل�سعوبة  نظًرا  املراأة  الوطنية عند  النتماء والهوية  تر�سيخ  • عدم 
والثقافية  املهنية  والنقابات  العلمية  واجلمعيات  الثقافية  كالنوادي  املدين  املجتمع  وهيئات 
والجتماعية. وبالرغم من اأن هذا العن�رش ين�سحب على الفرد ب�سكل عام يف املجتمع، اإل اأن 

املراأة تعاين منه ب�سكل خا�ض نظًرا للت�سييق على اأن�سطتها وحتركاتها.
 

3  اأهم املوؤ�رشات 

اأ- املوؤ�رشات احليوية
برعاية  يتعلق  فيما  خا�سة  ال�سحي  امل�ستوى  يف  احلا�سل  الكبري  التطور  احليوية  املوؤ�رشات  تعك�ض 

الطفولة، وت�سمل املوؤ�رشات احليوية الآتية :



جدول رقم )1(. املوؤ�رشات احليوية لل�شكان باململكة

املوؤ�ســـــــــــر �سنـــــــة 2003 م 
العمر املتوقع عند الولدة: اأمل احلياة عند 

الولدة
• للذكور
• لالإناث

70 �سنة
73 �سنة

معدل الوفيات العام
25 )لكل 1000 من ال�سكان(

معدل وفيات الر�سع
19 ر�سيعا )لكل 1000 من ال�سكان( 

 
Source: World Bank، world Development indicators، Washington.

املوؤ�رش من  تطورا كبرياً يف هذا  ال�سعودية حققت  العربية  اململكة  اأن  ال�سابق  ويت�سح من اجلدول 
حيث ارتفاع العمر املتوقع عند الولدة. ويرجع ارتفاع هذا املوؤ�رش اإلى التح�سن يف م�ستوى الرعاية 

ال�سحية واخلدمات الأ�سا�سية.

ب- املوؤ�رشات ال�شحية

جدول رقم )2( موؤ�رشات التنمية الب�رشية ال�شحية باململكة.

املوؤ�ســـــــــــر �سنـــــــة 2003م 
عدد الأطباء )لكل األف من ال�سكان( 1.4

عدد الأ�رشة )لكل األف من ال�سكان( 4.3

معدل التطعيم �سد �سلل الأطفال  % 92
تطور ن�سبة ال�سحة:

) اأ ( �رشف �سحي %
)ب( مياه نقية %

% 91
% 97

Source: World Bank، world Development Report.

كذلك �سهدت موؤ�رشات التنمية الب�رشية ال�سحية تطورا ملحوظا خالل العقدين املا�سيني، واجلدول رقم )2( يو�سح ذلك. مما يعك�ض الهتمام 
من قبل الدولة باخلدمات ال�سحية، بالرغم من اإنه مل ي�سل بعد اإلى امل�ستويات املطلوبة مقارنة بالو�سع ال�سائد يف الدول املتقدمة. 
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ت- املوؤ�رشات التعليمية

ت�سري موؤ�رشات التنمية اإلى اأن اململكة العربية ال�سعودية حققت تقدما ملمو�سا يف جمال التعليم خالل 
العقدين املا�سيني، �سواء على م�ستوى التعليم العام اأو التعليم العايل. وذلك من خالل زيادة عدد 
الطالبات والطالب امللتحقني باملوؤ�س�سات التعليمية اأو عدد املدار�ض وكذلك زيادة اأعداد املدر�سني 
واملدر�سات. كما ت�سري الإح�سائيات اإلى اأن قطاع التعليم بفرعيه للبنني والبنات قد حظي باهتمام 

كبري من قبل احلكومة ال�سعودية.

الكمية وذلك من خالل زيادة  باملعايري  ال�سعودية تقدما ملحوظا  اأخرى فقد حققت  ناحية  ومن 
الإنفاق على التعليم العام مما �ساعد على زيادة عدد املدار�ض وانخفا�ض كثافة الف�سل من الطالب 

اإلى 21 طالبا. 

ث- املراأة والعمل 

من اجلدير بالذكر اأن عدد املدار�ض للبنني اأقل من مدار�ض البنات. وعلى �سعيد اأعداد الطالب فقد 
زاد عدد الطالبات عن عدد البنني وزاد عدد املدر�سات عن عدد املدر�سني مع اأن ن�سبة الإناث ل 
تتعدى ن�سبة الذكور. وميكن اأن يعزى ذلك اإلى ارتفاع عدد اخلريجات يف املجال الرتبوي وزيادة 

العر�ض من املعلمات ب�سبب حمدودية جمال التعليم والعمل للمراأة.

نتائج  العام ح�سب  املجموع  % من   7 العمل  �سوق  ال�سعودية يف  املراأة  م�ساهمة  ن�سبة  تتجاوز  ل 
بحث القوى العاملة، اإذ بلغ عدد الإناث ال�سعوديات العامالت 363.193 األف عاملة. وح�سب ما 
يو�سحه اجلدول رقم )4(  يرتكز عمل املراأة ال�سعودية ب�سورة  رئي�سة يف القطاع احلكومي الذي 
يوظف حاليـًا 216466 �سعودية . وميثل هذا العدد م�ساهمة املراأة ال�سعودية يف �سوق العمل ويت�سح 
% من الن�ساء العامالت ال�سعوديات يعملن يف الوظائف التعليمية، وال�سحية، والجتماعية  اأن 90 
ول توجد للمراأة م�ساهمة يف وظائف الق�ساة واأع�ساء التحقيق العام. اأما بالن�سبة للذكور فقد بلغ 

عددهم 383717 �سعوديا وتوزعت وظائفهم على خمتلف القطاعات.

وح�سب اآخر الإح�ساءات عن القوى العاملة يف اململكة، ت�سري البيانات اإلى اأن املالمح العامة للقوى 
العاملة الن�سائية �سبه ثابتة، على الرغم من املحاولت واجلهود لتطوير الو�سع الن�سائي. فمن حيث 
التوزيع املهني لل�سعوديات يت�سح اأن غالبية ال�سعوديات )15 �سنة فاأكرث( اأي ما ن�سبته 3.62 % منهن من 
العامالت يف املهن الفنية والعلمية التي ت�سمل املعلمـات، يف حيـن بلغت اأدنى ن�سبة للعامالت من فئة 
الإداريات 0.18 %. واأظهرت نتائج بحث القوى العاملة اأن ما ن�سبة 80.58 % منهن من العامالت يف 

مهن اخلدمات، واأن اأدنى الن�سب للعامالت يف املهن الإدارية يقدر بـ 0.12 % فقط )167(. 

تظهر الفروقات بني الذكور والإناث يف فر�ض العمل املتاحة من خالل التعيني، فن�سبة تعيني الذكور 
167 - جمل�ض القوى العاملة، بحث ل تقارن بالإناث وفر�ض الرتقي والنقل وحتى متديد اخلدمة جميعها ل�سالح الذكور دون الإناث.

القوى العاملة 1423هـ.



ج- املراأة يف القطاع اخلا�ص 

ما  وفق  ال�سعوديات  عدد  اأن  اخلا�ض،  القطاع  ال�سعوديات يف  العامالت  اأعداد  اإلى  بالنظر  يتبني 
األف عاملة موزعة على عدد   12 يتجاوز  1422هـ )2001م( ل  العاملة يف عام  القوى  اأعلنه جمل�ض 
% من جمموع القوى العاملة ال�سعودية يف هذا القطاع. ول ت�سكل  من املهن، وبن�سبة ل تتعدى 4 
الن�ساء �سوى 0.6 % من جمموع العاملني املقيدين يف القطاع اخلا�ض، وبالنظر اإلى املهن التي متار�سها 
% من العاملني ال�سعوديني بهذا  اأن ال�سعوديات العامالت يف املهن الفنية ي�سكلن 1.4  الن�ساء جند 
% باملهن الإنتاجية . هذة البيانات والأرقام   % من العامالت باملهن الكتابية، و0.9  القطاع و1.2 
تعك�ض مدى �سعف متثيل املراأة يف القطاع اخلا�ض،  ويعود هذا ال�سعف ح�سب ما ورد يف عدد 
من الدرا�سات منها درا�سة الغرفة التجارية يف عام  2003م اإلى عديد الأ�سباب منها نق�ض التاأهيل 
والتدريب للخريجات مما ل ي�ساعدهن على اقتحام  القطاع اخلا�ض وكذلك ذكرت درا�سة الهيئة 

العامة لال�ستثمار يف نف�ض العام العديد من العوائق القانونية والجتماعية.

وباملقابل جند اأن م�ساهمة املراأة ترتفع اإلى حد ما يف القطاعات التي يتوفر فيها تدريب على راأ�ض العمل، 
مثل البنوك، ومعاهد التدريب اخلا�سة... اإذ بلغت ن�سبة توظيف املراأة يف البنوك 4 %، كذلك بلغ عدد 
اأي  1000 �سعودية  4000 موظفة، منهن  تعّد موؤ�س�سة �سبه حكومية  التي  اأرامكو)168(  الإناث يف �رشكة 

حوايل 4 % من اإجمايل القوى العاملة من �سعوديني وغري �سعوديني يف قطاع النفط والغاز )169(. 

ح- املراأة امل�شتثمرة

مما  منت�سبة،   2398 نحو  الريا�ض  مبدينة  التجارية  الغرفة  اإلى  املنت�سبات  الأعمال  �سيدات  عدد  بلغ 
% من اإجمايل املنت�سبني والبالغ عددهم 40870 عن نف�ض الفرتة. وميكن اأن نعزو هذا  ي�سكل 50.8 
والثقافية  والتنظيمية والجتماعية  القانونية  العوائق  اإلى  امل�ستثمرات  ال�سيدات  ن�سب  ال�سعف يف 
)170( والتي مت ذكرها �سابًقا بالرغم من وجود روؤو�ض اأموال كبرية متوفرة للن�ساء يف اململكة. كما 

ت�سري اإح�سائيات �سادرة عن البنك الأهلي التجاري، اأن ودائع الن�ساء يف احل�سابات اجلارية  تقّدر 
بنحو 60 مليار ريال، كما متثل ملكيتهن يف ال�سناديق ال�ستثمارية ما يوازي 20 % )171(.

خ- املراأة والعمل الجتماعي 

1960م.  عام  الإجتماعيه يف  وال�سوؤون  العمل  لوزارة  التابعة  الجتماعية  ال�سوؤون  وكالة  اإن�ساء  مت 
وتعترب هذه الوكالة اجلهاز التنظيمي واملركزي لإدارة وتوجيه العمل الجتماعي يف اململكة ومن 

�سمن اأعمالها )172(:

موؤ�س�سات  اأو  جمعيات  من  الجتماعي  العمل  هيئات  مل�سوؤوليات  العامة  ال�سيا�سات  ر�سم   •
حكومية اأو اأهلية.

الجتماعي  الوعي  ون�رش  الأهلية،  واجلمعيات  املوؤ�س�سات  واإدارة  لإن�ساء  الأنظمة  اإ�سدار   •
باأهمية العمل اخلريي الجتماعي. ولقد �سدر اأول نظام للجمعيات اخلريية عام 1964م.

• التن�سيق بني الهيئات الأهلية واحلكومية يف كافة جمالت الرعاية واخلدمة الجتماعية.

املـــراأة العربيــــة  وامل�شاركـة فــــــــــي �شنع واتخـــــاذ القـــــــــرار 146

168 - هي �رشكة �سعودية وطنية 
للنفط

 Arabian American Oil 
Company

  
169 - جمل�ض القوى العاملة، بحث 

القوى العاملة، 1423.هـ

لال�ستثمار،  العامة  الهيئة   -  170
اململكة  يف  ال�ستثمار  معوقات 

2003م

ال�ستثمارات  طاهر،  ناهد   -  171
الن�سائية يف ال�سعودية 2003م 

172 - وكالة ال�سوؤون الإجتماعية، 
العمل الإجتماعي  ورقات عمل عن 
واملاأمول،  الواقع   – اململكة  يف 

اأكتوبر 2001م، �ض.5
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ت�سكلت اجلمعيات الأوائل، يف الغالب، بجهود جمموعات ن�سائية منظمة يف فرتة �سبقت تاأ�سي�ض 
وكالة الوزارة ل�سوؤون الرعاية الجتماعية، ومار�ست اأن�سطة خمتلفة يف املجتمع العام مثل حمو الأمية 

اأو م�ساعده الأ�رش الفقرية، قبل اأن تطالب بت�سكيلها ر�سميا بعد اإن�ساء الوزارة.

وبالإمكان اأن نيز اجلمعيات الن�سائية يف اململكة عن مثيالتها يف الدول العربية الأخرى باأنها تقت�رش 
ال�سبط  اإجراءات  اأن  الإ�رشاف عليها. كما  اأو  اأو ع�سويتها  اإدارتها  �سواء يف  الن�سائي  العن�رش  على 
مبتابعه كافة  الإ�رشاف  الجتماعيات يف مكاتب  الأخ�سائيات  تقوم  الر�سمي عليها حمكمة حيث 
لعمل  املنظمة  الأنظمة  الفنية. وتن�ض  اأو  املالية  اأو  التنظيمية  اأو  التخطيطية  �سواء  اأن�سطة اجلمعيات 
اأو اخلارجية  التنموية املحلية  بالوكالت  اأخرى على منع توا�سل اجلمعيات  اجلمعيات من ناحية 
ب�سكل مبا�رش، وكذلك منع التمويل للجمعيات من م�سادر خارجية. لذلك اقت�رش متويل اجلمعيات 

على التربعات الداخلية والإعانات ال�سنوية التي تقدمها الوزارة. 

اأهم جمالت العمل الأهلي ال�شعودي 

لقد ركزت اجلمعيات الن�سائية منذ بداياتها الأولى وحتى الت�سعينات على املجالت التقليدية يف 
الرعاية الجتماعية ومن اأهمها ما يلي: م�ساعدة الأ�رش املحتاجة، رعاية الطفولة، رعاية املعوقني، 
تطوير اأو�ساع املراأة يف كافة املجالت، التوعية بكافه جمالتها)�سحية-ثقافية –دينية-اجتماعية(.
اجلمعيات  لدى  وخا�سة  اململكة  فئ  الأهلي  العمل  يف  نوعية  تطورات  احلالية  املرحلة  وتعك�ض 
من  اكت�سابه  مت  وما  الأهلية،  اجلمعيات  يف  العاملني  لدى  املعريف  التطور  ب�سبب  جاءت  الن�سائية 
خربات متنوعة يف جمالت العمل الجتماعي، بالإ�سافة اإلى زيادة النفتاح على التجارب اخلارجية 
�سواء كانت عربية اأو دولية وازدياد الهتمام باملنظور التنموي احلديث. ولقد كان لنق�ض موارد 
متويل برامج اجلمعيات اأكرب الأثر على تطوير الوعي باأهمية تر�سيد اأعمال اجلمعيات اخلريية وتغيري 
توجهاتها مبا يخدم التنمية امل�ستدامة وال�ستمرارية ومعاجلة الق�سايا الرئي�سية يف املجتمع ال�سعودي 
يف الوقت احلايل مثل الفقر والبطالة ونق�ض م�ساركة املراأة يف �سوق العمل، وق�سايا اأخرى متعددة.
الجتماعي،  الأهلي  العمل  يف  التطور  هذا  اإحداث  يف  الأثر  اأبلغ  املعلوماتية  للثورة  كان  ولقد 
الالحقة  ال�سنوات  يف  انت�سارها  وت�سارع  الت�سعينات  من  الأول  الن�سف  يف  بدايتها  كانت  والتي 
حتى اأ�سبحت و�سائل الت�سال احلديثة يف الوقت احلايل متوفرة يف معظم اأرجاء اململكة ولكافة 
فئات املجتمع، مما �ساهم يف ن�رش املعرفة والوعي وزيادة ن�سبة االنفتاح على اأمناط اأخرى من العمل 

الجتماعي وامل�ساركة الوطنية يف التنمية.

من ناحية اأخرى، اكت�سب العمل الأهلي الدور الأهم يف اقت�ساديات املجتمع ال�سعودي منذ احلرب 
ال�سابعة على  للدولة والفرد. ولقد ن�ست اخلطة اخلم�سية  املتاحة  املوارد  الثانية وتناق�ض  اخلليجية 
اأهمية تطوير العمل الأهلي يف اململكة لي�سبح ال�رشيك الثالث يف التنمية مع تفعيل دور املراأة يف 
هذا القطاع، نظرا حلاجة املجتمع جلهود الن�ساء يف جمالت اخلدمة الجتماعية والرغبة يف ا�ستيعاب 

الأعداد املتزايدة من اخلريجات الالتي ل يجدن عمال يف القطاعني العام واخلا�ض.



الق�شايا والإ�شكاليات

ومن اأهم الق�سايا التي تواجه العمل الأهلي يف اململكة والتي عرّب عنها العاملون والباحثون يف هذا 
القطاع، ميكن اأن نذكر )173(:

• الزدواجية والتكرار يف عمل اجلمعيات.
• �سعف الرتابط بني اجلمعيات . 

• احلاجة اإلى اإعادة النظر يف الأنظمة واللوائح املنظمة لعمل اجلمعيات. 
• الق�سور يف م�سادر املعلومات والت�سالت اخلارجية.

• الن�ساط الن�سائي �سعيف مقارنة بالن�ساط الرجايل.
• توجيه ن�سبة كبرية من الإيرادات اإلى التجهيزات الأ�سا�سية 

• حمدودية الع�سوية.
• عدم فعالية اأع�ساء جمال�ض الإدارة . 

• الرتكيز على امل�ساعدات العامة. )توزيع الزكاة واملعونات(. 

2. �شنع القرار يف اإطار اأدوار وعالقات النوع الإجتماعي

1.2. مفهوم امل�شاركة يف �شنع القرار

بدءا وكما متت الإ�سارة اإلى ذلك �سابقا، فاإّن املجتمع ال�سعودي يف ن�ساأته وتكوينه يعك�ض ترابطا 
قوّيا بني عوامل تاريخية واجتماعية خمتلفة �ساهمت يف حتديد مكانة الفرد ب�سكل عام واملراأة ب�سكل 
خا�ض. وهو كذلك يظهر املجتمع الأكرث ت�سّدًدا بالن�سبة اإلى تعامله مع اأدوار املراأة املجتمعية ويتمثل 
ذلك يف فر�ض الو�ساية الذكورية على املراأة خالل كافة مراحل احلياة، ومنعها من بع�ض جمالت 
التعليم والعمل، وا�ستبعادها من امل�ساركة ال�سيا�سية، بالإ�سافة اإلى الت�سييقات ال�سارمة على حريتها 

ال�سخ�سية وعدم اللتزام ببع�ض حقوقها ال�رشعية واملدنية.
وبالرغم من ذلك تظهر للدار�ض بع�ض التناق�سات يف الواقع واملمار�سات ل�سالح  املراأة يف املجتمع 
والتي تتيح لها حتقيق ذاتها والتميز يف بع�ض اجلوانب من احلياة، تلك التناق�سات ل ميكن تف�سريها 
فقط باآثار القت�ساد النفطي والتغريات الناجتة عن احلداثة والعوملة حيث توجد عوامل عميقة متفاعلة 
املختلفة  املمار�سات  �رشح  من  تقرتب  ول  �سطحية  الوا�سحة  اخلارجية  ال�سورة  جعل  يف  ت�ساهم 
داخل املجتمع ول الوعي والإدراك املوجود عند املراأة والرجل بجانبية التقليدي واملتطور. ولكي 
نتمكن من تو�سيح املفاهيم املحلية ل�سنع القرار واختالفها اأو توافقها مع املفاهيم العاملية، يجدر بنا 
اأن ندرج بع�ض العنا�رش التي ات�سحت من املقابالت املعمقة مع عنا�رش العينة من الرجال والن�ساء. 

اأوًل : دور ال�رضيعة االإ�سالمية يف تكوين املفاهيم.
ثانيًا : دور االأ�رضة يف حتديد املفاهيم

اإّن مرجعّية الفرد ال�سعودي هي ال�رشيعة الإ�سالمية وهي التي حتدد تفاعله مع الآخرين يف اأ�رشته 
مرتبًطا يف وعيه وذاته  يزال  ما  اأّنه  القت�سادية(. كما  احلياة  اأو  ال�سوق  )واإن مل يكن ذلك يف 
واأ�سبحت  الفرد  حياة  على  املبا�رش  التاأثري  على  املمتدة  الأ�رشة  قدرة  انح�رشت  ولكن  بالعائلة 

العتبارات الع�سائرية حتكم فقط اأجزاء من تفكري الفرد وممار�ساته. 
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ثالثًا : دور الظروف املو�سوعية يف التاأثري على مكانة املراأة داخل املجتمع 
تلعب الظروف التعليمية والقت�سادية دورا يف حتديد مكانة املراأة والأدوار التي ت�سطلع بها يف 
الأ�رشة ويف املجتمع العام والعالقة بني الزوجني. وهنا لبد من التاأكيد على اأّن هذه الظروف 
تتفاعل مع اعتبارات اأخرى مما يجعل ال�سورة معقدة نوعا ما، حيث ترتابط ظروف املراأة املعي�سية 
مع املعتقدات ال�سخ�سية والعالقات الداخلية و�سمات ال�سخ�سية للرجل واملراأة على م�ستوى 
الأ�رشة، لتخلق توجهات حمددة بالن�سبة لالأدوار وتوزيع م�ستويات �سنع القرار الأ�رشي. ومن 
ا القوانني والت�رشيعات املجتمعية املتعلقة باملراأة دوراً يف حتديد م�ستوى  ناحية اأخرى تلعب اأي�سً

�سنع القرار حتى عندما تكون الظروف مواتية ل�ستقالل اأكرث للمراأة.
رابعا ً: املراأة العاملة و�سنع القرار

ال�شتنتاجات

وا�ستنادا اإلى ما تقّدم، ميكن اأن نعر�ض اأن العنا�رش التي ت�سّكل و�سع املراأة يف مواقع �سنع القرار :

الظروف املو�سوعية والذاتية
• م�ستوى التعليم

• امل�ستوى القت�سادي للفرد والأ�رشة
• العمل والقدرة على ال�رشف

• القدرة على الو�سول اإلى املوارد
• قدرات و�سمات �سخ�سية

املعتقدات ال�سخ�سية االإدراكية
• الجتاهات الدينية

• الجتاهات والروؤية الثقافية/ املجتمعية
• م�ستوى الوعي باحلقوق والتناق�سات املحلية يف و�سع املراأة 

الدولة واملجتمع ) عنا�رض مو�سوعية(
• القانون والأنظمة والإجراءات التي حتكم املراأة ب�سكل عام والعمل ب�سكل خا�ض

• العادات والتقاليد
• القت�ساد وال�سوق

• م�ستوى حرية الفرد يف امل�ساركة والتاأثري ب�سكل عام يف املجتمع
• عالقات النوع املجتمعية

االأ�رضة والعالقات العائلية
• عالقات النوع الغالبة يف الأ�رشة الزواجية وبني الزوج والزوجة ) توافق او ت�ساد(

• الأدوار املمار�سة فعلًيّا
• القدرة على التحكم يف موارد الأ�رشة

• م�ستوى التوافق الفكري والعاطفي
• اأ�رشة الن�ساأة )دورها يف متكني املراأة وم�ساندتها(

• العالقات العائلية املمتدة 



احلالة الداخلية
• م�ستوى الفعالية والتاأثري يف �سنع القرار 

• م�ستوى الر�سا
• م�ستوى ال�سعور بالأمان الداخلي

• التناق�ض اأو التوافق الداخلي مع ممار�سات الأ�رشة واملجتمع

اإ�شتخال�شات نهائية

القرار يف  مّما تقّدم اختالفات هامة يف املفاهيم املحلية لتمكني املراأة وم�ساركتها يف �سنع  تّت�سح 
املجتمع ال�سعودي عن املفاهيم الدولية املرتبطة بهذا العن�رش، حيث اأن العنا�رش التي توؤثر يف وعي 
املو�سوعية  الظروف  من  الأولى  بالدرجة  م�ستمدة  لي�ست  الإدراكية(  النواحي   ( بحقوقها  املراأة 
التي حتكم حياتها �سواء �سخ�سيًا اأو جمتمعيًا ولكن من منظومة فكرية عقائدية را�سخة ومتجذرة يف 
كيان الفرد وهويته ) ت�سمل جوانب دينية واأخرى جمتمعية( تلتزم بها املراأة بنف�ض الدرجة التي يلتزم 
اإرادتها اخلا�سة. وقد ل ترتابط هذه القناعات اأو تكون �سدى للوعي  بها الرجل وتعرب فيها عن 
املجتمعي الكلي الذي ت�سكله موؤ�س�سات وقوانني الدولة واإجراءات و�سيا�سات ر�سمية، اإلى جانب 
اإلى تقلي�ض وظيفتها املجتمعية وقدرتها  تاأثري قوى جمتمعية مت�سددة ت�ستهدف هوية املراأة وترمي 
املجتمع  يعي�سها  التي  والزدواجية  الثنائية  هنا  وتت�سح  املجتمعي.  القرار  �سنع  امل�ساركة يف  على 
ناحية  من  ككل  واملجتمع  الفرد  م�ستوى  على  واملمار�سات  ناحية  من  املعتقدات  بني  ال�سعودي 
اأخرى، والتي تظهر ب�سبب عدم قدرة الأفراد على التعبري عن الختالف ب�سكل وا�سح نظراً اإلى 
ال�سغوط القا�سية على احلريات ال�سخ�سية وامل�ساركة والتنظيم لتحقيق االأهداف �سواء للرجال اأو 
الن�ساء. و�سوف يتم تو�سيح هذة النقطة ب�سكل اأو�سع لحقا من واقع املقابالت وور�ض العمل. كما 
يجدر هنا ذكر اأن العوامل املتداخلة يف تقريبنا ملفهوم موقع املراأة من �سنع القرار املجتمعي ت�سمل 

ترابطا قوّيا بني عنا�رش اخلا�ض والعام.

التي يت�سع فيها املجال  الرئي�سية  اإّن الأ�رشة هي الوحدة الجتماعية  القول  اأخرى ميكن  من ناحية 
�سنع  يف  م�ساركتها  وم�ستوى  جهة  من  املراأة  ومكانة  اإمكانيات  لت�سكيل  الرجل  وحتى  للمراأة 
قناعاتها  للمراأة ملمار�سة  الأ�رشة فر�سة  تتيح  اأخرى. كذلك  القرار)الداخلي واخلارجي( من جهة 

والتفاعل بحرية لتحديد مكانتها وم�ساركتها وطبيعة العالقات النوعية التي تعي�سها.
 2.2. حمددات �شنع القرار

ميكن اأن نق�سم املحددات ل�سنع القرار عند املراأة ال�سعودية اإلى ثالثة م�ستويات مرتابطة :
اأوًل : امل�ستوى املجتمعي العام الذي يحكمه �سعف م�ساركة الفرد )رجل وامراأة( يف القرارات 
جميع  يف  عليها  الو�ساية  مبداأ  �سيطرة  املراأة  اإلى  وبالن�سبة  اقت�سادية،  اأو  كانت  �سيا�سية  العامة 
مراحل حياتها. كما اأن العنا�رش الإيجابية التي تعمل ل�سالح املراأة يف هذا الإرث ل يتم تفعيلها 
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على هذا امل�ستوى مثل حقوق املراأة ال�رشعية الإ�سالمية وحقوقها كمواطنة م�سلمة وممار�ساتها 
وعملها  والزراعي،  الرعوي  التقليدي  املجتمع  يف  الرجل  مع  مت�ساو  مواز  اقت�سادي  لن�ساط 

التقليدي يف ال�سوق اإلى جوار الرجل يف املدن .

وم�سامني  والتدريب  التعليم  وجمالت  الأ�رشية  التن�سئة  وي�سمل  الرتبوي:  امل�ستوى   : ثــــــــانيـــــــــــًا 
املناهج وتوزيعها بني اجلن�سني والأن�سطة الإعالمية بكافة جوانبها. وهنا تظهر التناق�سات بني 
املمار�سات يف التن�سئة بني فئات خمتلفة واأحيانًا داخل الأ�رشة النووية واملمتدة  وعلى م�ستوى 
املراأة  تعليم  يف  الرتبوية  املوؤ�س�سات  بها  تقوم  التي  الوظائف  م�ستوى  على  وكذلك  الإعالم، 
تطوير  اإلى  ي�سعى  من  بني  نف�سها  املوؤ�س�سات  داخل  مت�ساربة  قوى  يخلق  ما  وهو  وتدريبها.  
وقوى  خمتلفة،  مبعايري  املجتمع  وم�ساركتها يف  وتعليمها  املراأة  مع  للتعامل  الرتبوية  املوؤ�س�سات 
اأخرى تريد تكري�ض النظرة التقليدية للمراأة املنعك�سة يف امل�ستوى الثقايف العام )امل�ستوى الأول( 

.
ثـــــــــــالثــــــــــــًا :  امل�ستوى القانوين الت�رشيعي وي�سمل �سيا�سات واأنظمة واإجراءات تعمل املكونات الأكرب 
منها على حتديد وحتجيم جمال م�ساركة املراأة �سيا�سيًا واجتماعيا واقت�ساديا بناء على امل�ستوى املفاهيمي 
الأول، ومكونات اأخرى تعمل على تطوير دور املراأة التنموي يف املجتمع ال�سعودي بناء على معايري 
تتجلى  املجتمع. وهنا  ل�سالح  للمراأة  القت�سادية  امل�ساركة  تفعيل  امل�ساواة والرغبة يف  تعتمد  خمتلفة 
لالختالط  بالن�سبة  �سواء  اال�ستثناءات  بع�ض  بوجود  ت�سمح  واالإجراءات  ال�سيا�سات  يف  تناق�سات 
اأو ممار�سات ر�سمية ت�سمح  )املجال ال�سحي وامل�رشيف واإدارات بع�ض موؤ�س�سات القطاع اخلا�ض( 
بعمل املراأة يف الإعالم املرئي وامل�سموع وال�سفر للخارج للدرا�سة وال�سماح بتعيينها يف مواقع عمل 

يف الأمم املتحدة ومتكينها من ال�سفر دون حمرم بعد موافقة مكتوبة من ويل الأمر. 

امل�ستوى املجتمعي

اأي  اأهليتها ملمار�سة  الرجل وعدم  قبل  املراأة من  الو�ساية على  امل�ستوى حول فكرة  يتمحور هذا 
ن�ساط دون اإ�رشاف ورعاية ويل اأمرها. وترتبط بهذا االأمر ممار�سات ارتداء »احلجاب« بني غالبية 
اإلى  اإلى احلاجة  يقود  الوجه، ومنع االختالط بني اجلن�سني مما  يقت�سي تغطية  الذي  اأفراد املجتمع 
اآليات للتعريف بهوية املراأة وعدم ال�سماح لها بالعمل اأو التنقل يف اأجواء وم�ساحات يعمل فيها 
الرجال، خ�سو�سا يف الدوائر احلكومية )كذلك ل ي�سمح للرجال دخول اأماكن ترتادها املراأة مثل 
اجلمعيات اأو النوادي الن�سائية وبع�ض املجمعات التجارية يف اأحيان حمددة اإل ب�سحبة امراأة(. ولقد 
القت�سادية  الطفرة   نا يف زمن  الذي  الوفرة  القت�سادية وجمتمع  الجتماعية/  الظروف  �سمحت 

بتكري�ض هذه املبادئ واإعطائها �سكال موؤ�س�ساتّيا.

املراأة  ق�سايا  يف  للدولة  العام  النظام  وحدة  الو�سع،  هذا  يف  التغيري  وعدم  التما�سك  اأ�سباب  ومن 
الدينية  املوؤ�س�سات  وباأ�سبقية يف  احلكومية  املوؤ�س�سات  اأنظمة  املفاهيمي يف  امل�ستوى  هذا  وتعميم 
الر�سمية وموؤ�س�سات احل�سبة واملوؤ�س�سات الإعالمية وبذلك ت�سّكل و�سع اجتماعي عام ل يحيد 

عنه اأحٌد حتى عندما ل يكون مقنعا لالأفراد اأو للموؤ�س�سات. 



امل�ستوى الرتبوي

ميكن اأن نق�سم هذا امل�ستوى اإلى جزئني مرتابطني - التعليم والتدريب من ناحية والتن�سئة الأ�رشية من 
ناحية اأخرى. ولقد كتب الكثري من الرتبويني ال�سعوديني عن املحددات التعليمية والتدريبية لتطوير 
مكانة املراأة واأدوارها يف املجتمع. وذكر حممد �سحاتة اخلطيب اأن التباطوؤ واملحددات يف تعليم 
املراأة ال�سعودية ل يرجع اإلى معار�سة عمل املراأة يف املجتمع ولكن اإلى التوجهات الفكرية حول 
ماهية الأعمال التي ي�سمح لها مبمار�ستها وتنا�سبها مع طبيعتها وظروفها )174(. فبالرغم من القبول 
الوا�سع لتعليم املراأة وتهافت ال�سباب على الزواج بالفتاة املتعلمة )175(، اإل اأّن هناك انق�سام يف الراأي 
حول عملها بني موقف معار�ض ب�سكل  قطعي وهو موقف الأقلية، واآخر موؤيد له مبا يتنا�سب مع 
طبيعتها وظروفها بال�ستناد اإلى ال�رشيعة الإ�سالمية )176(. وهذا ما يف�رش التفوق الكمي للمراأة مقارنة 
بالرجل بالن�سبة لالرتفاع يف القيد الأكادميي يف جميع م�ستويات التعليم )177( ويف التعليم العايل 
7000 طالبة يف عام  ال�سعودية من  اجلامعات  الطالبات يف  ارتفع عدد  )178( حيث  ب�سكل خا�ض 
%. بينما كانت زيادة الذكور  1970م اإلى 225000 طالبة يف 2001م مبعدل نو �سنوي يربو عن 14 
% نوا �سنوّيا. ويعزو اخلطيب وغريه   8 232000 لنف�ض الفرتة مبعدل  اإلى   31000 من الطالب من 
من املتخ�س�سني هذا التهافت على التعليم العايل من قبل املراأة اإلى متا�سي معايري التعليم وم�سامينه 
مع القيم الأكرث ر�سوًخا يف املجتمع حول م�ساركة الن�ساء مما ل يدفع باأولياء الأمور اإلى معار�سته. 
كذلك كون املراأة جتد يف التعليم مت�سعًا لتطوير مكانتها وحتقيق ذاتها. بينما يتجه بع�ض ال�سباب 
اإلى الدخول يف معرتك احلياة العملية يف القطاعني اخلا�ض والعام )179(. ول يعك�ض هذا  الذكور 
الرتفاع يف تعليم املراأة ارتفاعا موازيا مل�ساهمتها القت�سادية نظًرا لأ�سباب �ستتم مناق�ستها لحًقا.

اأ- التعليم والتدريب

نف�رّش  اأن  كّلها. وميكن  اأو  اأق�سامها وتخ�س�ساتها  ببع�ض  الفتاة  التحاق  ال�سعودية  اجلامعات  حتظر 
املتاحة  الأعمال  مبواقع  اللتحاق  على  وقدرتها  املراأة  عمل  نحو  التوجهات  باإ�سكالية  ذلك 
التحديد  هذا  �ساهم  ولقد  اأخرى.  ناحية  من  والتقاليد  وبالعادات  ناحية،  من  التخ�س�سات  لهذه 
لتخ�س�سات املراأة يف ارتفاع ن�سب البطالة عند اخلريجات ب�سبب عدم تنا�سب التخ�س�سات املتاحة 
ل�سوق العمل حاليا. ومن ناحية اأخرى متنع الريا�سة البدنية يف مدار�ض البنات ول يدر�ض احلا�سب 
للمراأة  القراءة على �سورة تقليدية  الثانوية، فيما ترّكز مناهج  الآيل واجليولوجيا لطالبات املرحلة 

تتنا�سب مع الفكرة حول دورها الطبيعي يف املجتمع.

ب- التن�شئة الإجتماعية 

تناولت قليل من الدرا�سات املحلية مو�سوع الختالف بني الذكورة والأنوثة يف التن�سئة الجتماعية 
الجتماعي  النظام  نتاج  هي  الجتماعية  التن�سئة  اأن  على  الدرا�سات  تتفق  ولكن  الأ�رشة.  داخل 
العام وال�سائد يف املجتمع. فهيمنة تف�سيل الذكورة مقارنة بالأنوثة يف املجتمعات العربية لي�ست 
ال�سيطرة  مثل  الذكورة  �سمات  فمعظم  وثقافته)180(.  واعتقاداته  بقيمه  املجتمع  انعكا�سا حلالة  اإل 
والت�سلط والعدوانية، و�سمات الأنوثة مثل احلياء واخل�سوع والهدوء والتفوق يف تربية الأبناء لي�ض 

لها اأ�سول بيولوجية بني اجلن�سني.
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174 - اخلطيب 2004

175 - �سلبي 1990م

176 - عبد القادر 1995م

177 - اخلطيب 2005

القت�ساد  وزارة  تقرير   -  178
والتخطيط 2003م �ض 87

179 - اخلطيب 2004 �ض 27
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م�شتوى القوانني والأنظمة 

ميكن ت�سنيف بع�ض القوانني التي حتكم حياة املراأة ال�سعودية من جوانب عدة ح�سب التايل : 

1 - عدم العرتاف باأهلية املراأة واحلاجة اإلى و�ساية الرجل عليها يف معظم، اإن مل يكن جميع، 
مراحل حياتها، من »الوكيل ال�رشعي« و«الكفيل الغارم« )يف حالة طلب فتح �سجل جتاري(

العامة منها  ال�رشعية واملدنية  الأمور  نف�سها كاإن�سان م�ستقل يف  اعتبارها م�سوؤولة عن  •  عدم 
واخلا�سة ) يف املحاكم والبنوك واخلدمات العامة( حيث يطلب ح�سور ويل الأمر اأو حمرم.

• احلاجة اإلى موافقة ويل الأمر لل�سماح لها باللتحاق باجلامعة والعمل وكذلك ال�سفر والزواج 
واإجراء العمليات ال�سحية يف امل�ست�سفيات.

• عندما تكون املراأة عاملة وتدفع م�ستحقاتها التقاعدية للدولة، فاإن هذه امل�ستحقات ل تدفع 
لورثتها بعد وفاتها كما هو ال�ساأن بالن�سبة اإلى الرجل ح�سب نظام التقاعد املدين.

2 -  عدم وجود الآليات الكفيلة ب�سمان تطبيق الت�رشيعات الإ�سالمية التي حتمي املراأة وت�سونها، 
الأبناء،  الطالق، ح�سانة  النفقة،  املرياث،  مثل  ال�سخ�سية  الأحوال  بق�سايا  املتعلقة  تلك  وخا�سة 

احلجر، التعليق، �رشب الزوجات.

3 -  �سعف احلقوق املدنية يف املعامالت وال�سيا�سات الر�سمية
الر�سمية اخلا�سة بها بنف�سها يف معظم الدوائر احلكومية  القيام باملعامالت  • ل ت�ستطيع املراأة 

نظًرا لعدم ال�سماح لها مبراجعة هذه الدوائر )منًعا لالختالط(.
املتنامية وفر�ض العمل  البطالة  الر�سمي مع احلقوق املجتمعية للمراأة كق�سية  التعامل  • �سعف 
املحدودة حيث ما تزال ن�سبة الن�ساء العامالت متدنية بالرغم من اأن العمالة الوافدة ت�سغل حيزا 

كبريا يف �سوق العمل وتتوفر يف املجتمع اخلدمات امل�ساندة كريا�ض الأطفال واحل�سانات.

4 - نق�ض احلقوق التعليمية  
اأو  املناهج  م�ستوى  على  �سواء  والعايل  الأ�سا�سي  التعليم  والولد يف  البنت  بني  امل�ساواة  • عدم 
الإمكانيات. هذا بالرغم من اندماج تعليم البنات مع تعليم البنني يف ال�سنوات الأربع املا�سية.

ببع�ض  اللتحاق  الفتاة من  املهني والفني( ومنع  )التدريب  التعليم  اأنواع  بع�ض  • �سيق فر�ض 
املجالت اجلامعية مثل الهند�سة والعلوم ال�سيا�سية والإعالم التي مازالت حكرا على البنني.

• عدم متكينها من بع�ض احلقوق العامة
يف  امل�ساركة  من  منعها  خالل  من  وال�سيا�سية  العامة  احلياة  يف  بامل�ساركة  لها  ال�سماح  عدم   •

جمل�ض ال�سورى والنتخابات البلدية.
•  منع تعيينها يف مواقع اإدارية عليا ) جتنبًا لالختالط بني الرجل واملراأة( مثاًل يف جمال�ض االإدارة 

لل�رشكات اأو املنا�سب الوزارية اأو الدبلوما�سية. 
مثاًل يف  امل�سوؤوليات،  تت�ساوى  عندما  الرجالية  الأق�سام  القرار يف  تركيز �سالحيات �سنع   •
رئا�سة الأق�سام التعليمية والتدريبية اأو الدوائر احلكومية التي توجد فيها اأق�سام للن�ساء والرجال .

• ي�ساف اإلى ذلك �سعف احلق العام يف حرية الراأي والتعبري للفرد ب�سكل عام.
180 - الطراح ، �ض 218.



5 -  الت�سييق على احلريات ال�سخ�سية 
• منعها من قيادة ال�سيارة وال�سفر خارج البالد دون موافقة مكتوبة.

• اإعطاء بع�ض الهيئات الدينية حق الإ�رشاف عليها يف الأماكن العامة ملراقبة لبا�سها وحتركاتها 
ومنعها من االختالط يف العمل .

توجهات احلاالت املدرو�سة حول حمددات م�ساركة املراأة يف �سنع القرار 
يف تقييمهم ملحددات �سنع القرار عند املراأة ركز امل�ستجوبون وامل�ستجوبات يف الغالب على النواحي 
الثقافية التي تعيق املراأة وخا�سة العادات والتقاليد والتي �رشح اجلميع اأنه يتم اخللط بينها والت�رشيعات 
الدينية، وتظهر ب�سكل قانوين اأو نظامي )مثاًل يف جمال العمل اأو قيادة املراأة لل�سيارة او حتديد جمالت 
التعليم (. واأتت اأهمية اجلوانب القت�سادية والقانونية بعد املحددات الثقافية. اأما بالن�سبة اإلى الأ�رشة، 
فكان اختيارها اأقّل تكراًرا بني امل�ستجوبني وامل�ستجوبات ويعك�ض ذلك ارتباط الفرد باالأ�رشة وكونها 

ن�سبّيا الأكرث انفتاًحا على احتياجات الفرد يف جمتمع حمافظ كاململكة العربية ال�سعودية. 

وتعك�ض املالحظات التي تقدم بها امل�ستجوبون وامل�ستجوبات وعيا عميقا باملحددات وبالتداخل 
الأ�رشة مل تكن هي  فاإن  اأخرى  املجتمعي. ومرة  القرار  املراأة يف  م�ساركة  التي حتدد  العوامل  بني 

الأكرث حتديداً للمراأة من وجهة نظر الغالبية حيث تاأكد اأن الأمر يختلف من اأ�رشة اإلى اأخرى.
القرار �شنع  ديناميات   .3.2

خبريات  مع  عقدها  مت  التي  العمل  ور�سات  نتائج  ومن  احلالت  درا�سة  من  العن�رش  هذا  حتليل  ينطلق 
الرتبوي،  القطاع  اخلا�ض،  )القطاع  ال�سعودية  املراأة  بها  تعمل  التي  املختلفة  القطاعات  وعامالت يف 
القطاع امل�رشيف، القطاع ال�سحي (. وكان من اأهم العنا�رش التي مت الرتكيز عليها يف التحليل هو مدى 
التباين اأو التوافق بني املبادئ والتوجهات الفكرية التي مت التعبري عنها واملمار�سات الفعلية بني امل�ستجوبني 
وامل�ستجوبات من رجال ون�ساء. كما مت الرتكيز على العنا�رش اخلا�سة يف املجتمع ال�سعودي التي توؤثر 

على، وتتفاعل مع ظروف املراأة  لتنعك�ض على واقع م�ساركة املراأة يف القرار الأ�رشي واملجتمعي. 

اأول : ديناميات �شنع القرار يف الأ�رشة

الأ�رشة يف  الأدوار  طبيعة   -  1

 انق�سمت ح�سب التقييم اخلا�ض للحالت بني تق�سيم تقليدي )متوافق مع النمط املجتمعي ال�سائد 
والأدوار املتعارف عليها( وتق�سيم غري تقليدي )اأي وجود اختالف عن الأدوار ال�سائدة واملرتبطة 
بالعادات والتقاليد يف املجتمع (. ومن اجلدير بالذكر يف هذا املجال اأن احلالت انق�سمت تقريبًا 
ب�سكل مت�ساو فيما يتعّلق بتقييمهم لطبيعة الأدوار بني التقليدي وغري التقليدي مما يعك�ض عدم وجود 
اجتاه لر�سم �سورة للعائلة ب�سكل متوافق مع املطلوب يف املجتمع اأو رغبة لتمييز الأ�رشة عن املجتمع. 
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وقد يرجع هذا لديناميكية التغريات التي يعي�سها املجتمع والتي ت�سمح بوجود الختالف بني اأفراد 
املجتمع. ومن ناحية اأخرى قد يعك�ض هذا توافقا فكرّيا بني اأغلب امل�ستجوبني وامل�ستجوبات وطبيعة 

الأدوار التقليدية يف املجتمع مما يجعل ممار�سة هذه الأدوار لي�ض اأمرا م�ستهجًنا لدى امل�ستجوبني. 

العائلية الأدوار  تق�شيم   -  2

ات�سحت من �سهادات امل�ستجوبني وامل�ستجوبات جملة من املواقف بع�سها كان متوقعًا ويعك�ض 
ال�سورة التقليدية لتق�سيم الأدوار يف املجتمعات العربية، واآخر يعك�ض خ�سو�سية تق�سيم الأدوار 
الأفراد  يعي�سها  التي  والقت�سادية  املجتمعية  بالظروف  ترتبط  التي  ال�سعودي  املجتمع  النوعية يف 

ال�سعوديون من رجال ون�ساء. ومن اأهم النتائج التايل :

اأدوار  بني  تداخل  هناك  وكان  املنزلية.  العمالة  تليها  الأ�رشة،  يف  اأكرث  باأدوار  املراأة  ت�سطلع   •
التقليدّية مثل  التقليدية يف الأعمال التي متار�سها املراأة واقعيا حيث تقوم باأدوار الرجل  النوع 
�رشاء الحتياجات، ودفع الفواتري وال�سيانة املنزلية. كما ات�سح اأن العمالة تاأخذ جزءا من الأعباء 

املعتادة التي ميار�سها الرجل اأو املراأة مثل املوا�سالت، تنظيف املنزل، الخ...
• يت�سح من توزيع الأدوار اأن الرجل يلتزم باأدوار ترتبط بخارج املنزل اأكرث من الأدوار الأ�رشية 
للرجل.  تكون  اأن  يفرت�ض  واأدوار  تقليدية  اأدوار  بني  املراأة  اأدوار  توزعت  بينما  املنزل،  داخل 

وهذا يعود اإلى اأ�سباب �ساهمت يف حتمل املراأة م�سوؤوليات اإ�سافية منها :
اأـ ـ  وجود العمالة املنزلية التي رفعت عن اأفراد الأ�رشة اأعباء كثرية و�سمحت للمراأة والرجل بالتخلي 
عن بع�ض امل�سوؤوليات اأو حتمل م�سوؤوليات اأخرى يف حالة املراأة لي�ست يف العادة من م�سوؤولياتها 

وخا�سة بوجود ال�سائق الذي ي�سهل حركة املراأة وتوليها بع�ض الأمور خارج املنزل.
امل�سوؤولية  تعّودها على حتمل  للمراأة  ال�سارمة  التن�سئة الجتماعية  فاإن  اأخرى  من ناحية  ب- 
املنزلية منذ ال�سغر، بينما مكانة الرجل العالية يف الأ�رشة تقلل من رغبته اأو قدرته على القيام 

بالأدوار الأ�رشية املطلوبة منه تقليديا.
اأثارها املبحوثون مثل مراجعة الدوائر احلكومية وهي مقت�رشة على الرجل،  اأدوار اأخرى  *هناك 

وال�سيانة املنزلية والتي يقوم بها الرجل يف الغالب. 

ثانيًا : ارتباطات �شنع القرار 

القت�سادية  القدرة  اإلى  بالإ�سافة  تقليدية  عوامل  اإلى  الأدوار  تق�سيم  امل�ستجوبني  معظم  اأرجع 
وال�سمات ال�سخ�سية. ومع ذلك فعندما ننظر اإلى املمار�سات الفعلية يف توزيع الأدوار جند اأن املراأة 
ة بالرجل مثل دفع الفواتري و�رشاء الحتياجات. وقد يرجع ذلك  تاأخذ اأدوارا هي تقليدّيا اأدوار خا�سّ
لتغري الظروف املعي�سية والقدرات القت�سادية عند املراأة بف�سل التعليم ودخولها �سوق العمل. من 
ناحية اأخرى قد يكون ال�سبب يف ذلك رغبتها يف حتقيق الذات وال�سعور بامل�ساركة داخل املنزل. 



ثالثًا : القرارات الأ�رشية

بالرجوع اإلى املعطيات امليدانية املتعّلقة بالقرارات الأ�رشية، يرت�ّسخ لدينا ال�ستنتاج ال�سابق اخلا�ض 
بوجود تناق�ض بني املمار�سات الفعلية والأقوال يف توزيع الأدوار )املراأة تاأخذ اأدوار الرجل بالرغم 
من التزامها بالعوامل التقليدية (. حيث اأنه يف الغالب وبالرغم من اأن الن�ساء عرّبن عن ممار�سة قوامة 
الرجل داخل الأ�رشة وتوزيع الأدوار ح�سب العادات والتقاليد، اإل اأّن املراأة ت�سارك بقوة غري متوقعة 
يف القرارات الأ�رشية اإلى جانب الرجل. ول يتنافى هذا الأمر مع حقيقة اأّن القرارات الأ�رشية الأكرث 

اأهمية مثل ال�ستثمار وال�سكن وال�سفر والعالقات مع الأقارب يخت�ض بها الرجل اأكرث من املراأة .

رابعًاً: املراأة وقرارات العمل :

كانت من اأو�سح النتائج يف هذه الدرا�سة ال�سعف ال�سديد مل�ساركة املراأة يف �سنع القرار يف جمالت 
العمل املختلفة وذلك كالتايل :

اأعمال  اأهلية ومتركزها يف  اأو  العليا حكومية كانت  القرار  املراأة يف مراكز �سنع  تواجد  • قلة 
الرعاية مثل الرتبية والتعليم واخلدمات الجتماعية والأعمال املكتبية امل�ساندة.

• الف�سل بني الرجل واملراأة يف كل جمال ي�ساهم يف تفرد الإدارات الرجالية ب�سنع القرار وجعل 
الن�ساء مّنفذات.

الهيمنة  ت�سيطر  اخلا�ض  والقطاع  ال�سحي  املجال  مثل  خمتلط  جمال  يف  املراأة  تعمل  عندما   •
الذكورية على هيكلة العمل ب�سبب قوانني ر�سمية متنع املراأة من تويل منا�سب رجالية عليا اأو 

امل�ساركة يف جمال�ض الإدارة يف ال�رشكات اأو اللجان الوطنية العليا .

خام�شًاً : الإ�شافة النوعية مل�شاركة الن�شاء يف �شنع القرار

نتبني اأن جماالت العمل يف بيئة ت�سمح باالختالط تظل حمدودة وتقت�رش على القطاع ال�سحي ون�سبة 
ب�سيطة من القطاع اخلا�ض. اإل اأن عمل املراأة واإن وجد يف بيئة خمتلطة فاإنه ل ي�سيف اإ�سافة نوعية 
مل�ساركتها يف �سنع القرار لأن اخللفية الجتماعية والثقافية تنعك�ض على التعامل بني الرجل واملراأة 
يف العمل، لذا تتجلى مظاهر التمييز من خالل عدم ال�سماح للمراأة بالتاأثري يف �سنع القرار كما جاء 
يف العبارات التي ذكرها امل�ستجوبون، ويت�سح كذلك اإتباع معايري ل تتفق مع امل�ساواة الكاملة اأو 

التكافوؤ املهني.

ويرتبط �سنع القرار بالن�سبة اإلى املراأة بو�سعها الجتماعي اإّما لأنها ل متلك القرار كونها منفذة اأو 
لأنها جترب على امل�سايرة والتنازل من اأجل اتخاذ قرار ما. لذا جند اأّن الظروف اخلارجية املجتمعية 
كان لها دور يف تقييد و�سول املراأة اإلى فر�ض العمل والتعليم وقدرتها على الت�رشف خارج الإطار 

املتعارف عليه واملقبول.
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وا�ستنادا اإلى املقابالت وور�ض العمل، تظهر القيمة املادية يف م�ساركة املراأة يف �سنع القرار يف التايل :
• متيز املراأة يف نوعية خمرجات العمل اإداريا وتقنيا مقارنة بالرجل مما يجعل الرجال يف مواقع 

�سنع القرار يعتمدون على املراأة يف الإدارات التابعة لتقدمي عمل متميز.
• حر�ض املراأة على رفع كفاءة وم�ستوى خمرجات العمل الذي متار�سه يف جميع املجالت.

لديها  مالية  �سلطة  العليا وعدم وجود  املراكز  الرجل على  التناف�ض مع  املراأة يف  • عدم دخول 
يجعل من اأولوياتها خمتلفة عن الرجل حيث تركز على روح الفريق وال�رشاكة وامل�سالح العامة 

بدًل من امل�سالح  اخلا�سة.
من  اأبعد  يجعلها  العام  املجتمع  املختلفة ويف  العمل  وبروزها يف جمالت  املراأة  • عدم ظهور 
الرجل عن املداهنة وامل�ساومة على امل�سلحة العليا مما يرفع من قيمة الأعمال التي تقوم بها �سواء 

كانت اإدارية اأو اأكادميية اأو اقت�سادية.

دور املوؤ�ش�شات املحلية والدولية يف متكني الن�شاء  .4.2
          وتعزيز م�شاركتهن يف �شنع القرار

يف  الأهلي  العمل  منظمات  اأّن  حيث  الن�سائية  الأهلية  اجلمعيات  على  املجال  هذا  يف  �سرنّكز 
اململكة قليلة التعامل مع املوؤ�س�سات الدولية نظرا لوجود قيود على توا�سلها مع املنظمات الداعمة 
وزارة  قبل  من  واملو�سوعة  حتكمها  التي  والأنظمة  والقوانني  الداخلي  النظام  ح�سب  اخلارجية 
ال�ستفادة  والفني مما يجعل  املايل  الدعم  املو�سوعة  القيود  الإجتماعية. وت�سمل  وال�سوؤون  العمل 
تتمحور يف جمال املعرفة واخلربة التي يكت�سبها العاملون يف هذه املوؤ�س�سات بف�سل الثورة املعلوماتية 
وانت�سار ال�ستخدام لل�سبكة العنكبوتية بني العاملني يف الربامج واخلدمات الأهلية . هذا بالإ�سافة 
اإلى اجلهود الذاتية التي تبذلها بع�ض املوؤ�س�سات لتدريب العاملني بها يف الداخل واخلارج . وميكن 
الريا�ض  يف  الدائم  ومقره  الإنائية  املتحدة  الأمم  منظمات  لدعم  العربي  اخلليج  برنامج  ا�ستثناء 
وعلى  ال�سعودية،  اجلمعيات  من  للعديد  ومايل  فني  دعم  تقدمي  من  متّكن  حيث  احلظر،  هذا  من 
رئي�ض  مكانة  اأولها  عدة  لعتبارات  ا�ستثنائي  ب�سكل  ذلك  وكان  منها  الن�سائية  اخل�سو�ض  وجه 
الربنامج �ساحب ال�سمو امللكي الأمري طالل بن عبد العزيز، وثانيها ا�سرتاتيجية الربنامج يف اإ�رشاك 
التمويلية  الربامج  لتنفيذ  حملًيّا  التعليمية  اأو  ال�سحية  املوؤ�س�سات  اأو  اخلا�ض  القطاع  من  موؤ�س�سات 

والفنية للجمعيات امل�ستهدفة.
مفهوم اجلمعيات للتمكني و�شنع القرار

 
كما يت�سح من اخللفية ال�سابقة، فاإّن ق�سايا التمكني لي�ست من الأولويات التي تنتهجها اجلمعيات 
الن�سائية ل متار�ض برامج ت�سعى لتمكني  اأن اجلمعيات  ال�سعودية ب�سكل عام. ولكن هذا ل يعني 
املجتمعية  الظواهر  بع�ض  ملحاربة  وكذلك  القت�سادي  التمكني  جمال  اإلى  بالن�سبة  وخا�سة  املراأة 
ال�سلبية جتاه املراأة مثل العنف الأ�رشي والفقر ونق�ض املوؤهالت عند الفتيات املت�رشبات من التعليم 

واخلريجات لبناء القدرات للولوج يف �سوق العمل.



وميكن اأن نرجع هذه التغريات يف تركيز اجلمعيات الن�سائية اإلى اإدراك العامالت بها للحاجة اإلى 
اإحداث نقلة نوعية يف منهجية وجمالت عملها لتحقيق النجاح وامل�ساهمة التنموية املطلوبة منها، 
لي�ض فقط على م�ستوى اجلمعيات الن�سائية بل كذلك على م�ستوى القوانني والأنظمة والإجراءات 

التي حتكم العمل الأهلي ب�سكل عام. 

توجهات العينة للعمل الأهلي واملوؤ�ش�شات

تعك�ض نتائج هذه الدرا�سة اأهّم الإ�سكاليات التي يعاين منها القطاع الأهلي يف اململكة ومن اأهمها :
1 �سعف امل�ساركة يف العمل الأهلي على امل�ستوى العام وبني الن�ساء ب�سكل خا�ض.

2 النخبوية حيث تركزت امل�ساركة بني الأكرث تعليما ومكانة اقت�سادية.
3 �سعف يف متثيل الحتياجات التي تراها الن�ساء كاأولويات لتمكني املراأة ال�سعودية.

واعترب اأغلب امل�ستجوبني وامل�ستجوبات اأن دور املوؤ�س�سات جتاه املراأة �سلبي جتاه متكني الن�ساء. ومن 
املثري لالهتمام اأن النظرة ال�سلبية لدور املوؤ�س�سات �سملت كافة م�ستويات التعليم واملكانة الجتماعية 
ومل تكن حم�سورة يف املثقفني من اأفراد العينة. ومن املالحظات الهامة التي ميكن ا�ستخال�سها من 

توجهات امل�ستجوبني التايل :

الدينية  واملوؤ�س�سات  واملحاكم  الت�رشيع  لدور  تقييمها  �سلبية  يف  جدا  وا�سحة  العينة  كانت   •
ومن العبارات امل�ستخدمة: »املوؤ�س�سات الدينية تركز على املظاهر والق�سور«، »نظرتها دونية 

للمراأة«، »مت�سددين«، »يعتقدون خاطئني اأنهم يحمون املراأة«.
العبارات  ومن  امل�ستجوبني  قبل  من  اإيجابيا  تقييما  احلكومية  ال�سيا�سات  تنل  مل  بدورها   •
امل�ستخدمة : »احلكومة مثل املجتمع �سلبية جتاه املراأة« – »لو طبقت القوانني لكانت اإيجابية 

للمراأة«- »احلكومة ت�سجع وجهة النظر ال�سلبية جتاه املراأة« – »ل توجد اإرادة للتغيري«.
• كان القطاع اخلا�ض ح�سب امل�ستجوبني اأقل املوؤ�س�سات املجتمعية �سلبية جتاه املراأة ودورها 
يف املجتمع وخا�سة القطاع امل�رشيف الذي يحمي اأموال الن�ساء ومينع ا�ستغاللهن ح�سب بع�ض 

امل�ستجوبني.
• حّلل بع�ض احلالت امل�ستجوبني تاأثري املوؤ�س�سات بعمق كبري فيما يتعّلق بالنواحي الإيجابية 

وال�سلبية يف اأداء التعليم ويف القطاع اخلا�ض ويف اجلمعيات اخلريية.
• يعترب اأغلب امل�ستجوبني اأن برامج اجلمعيات �سعيفة جدا و�سطحية، وهذا يرجع اإلى القيود 
النظامية لعمل هذه املوؤ�س�سات وحمدودية �سالحياتها . ولعل من اأبلغ التعبريات عن هذا الو�سع 
اأجواء  تتنف�ض يف  »اجلمعيات  التطوعي:  القطاع  تعمل يف  امل�ستجوبات وهي  اإحدى  قالته  ما 
خمنوقة«. من ناحية اأخرى يعك�ض التقييم ال�سابق قلة املعرفة بجهود اجلمعيات خا�سة الن�سائية 

منها.
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ا�شتخال�شات وتو�شيات نحو تفعيل م�شاركة الن�شاء يف �شنع القرار  .3
النوع  منظور  من  القرار  �شنع  يف  الن�شاء  م�شاركة  حول  ال�شتنتاجات  اأهم   .1.3

ا�شتنتاجات عامة:

تتمثل اأهم العوامل التي تر�سم ظروف الن�ساء ال�سعوديات يف امل�ساركة يف �سنع القرار يف :
اأوًلً : املنظومة الفكرية العقائدية التي تلتزم بها املراأة بنف�ض الدرجة التي يلتزم بها الرجل. ويكون 
املراأة  يخ�ض حقوق  فيما  الإ�سالمية  ال�رشيعة  مقومات  بع�ض  تف�سري  الأفراد يف  بني  الختالف 
والرجل يف الت�رشيع والقانون، وم�ستوى الوعي بالتداخل يف الت�رشيع بني العادات والأعراف 

واحلقوق ال�رشعية املن�سو�سة يف الكتاب وال�سنة واملذاهب املتبعة.
ثانيًا : ي�سرتك الن�ساء والرجال يف اخل�سوع اإلى نظام �سيا�سي اجتماعي يجعل الفرد معتمدا اإلى 
حد كبري على القرار ال�سيا�سي والجتماعي الذي تكون فيه امل�ساركة العامة لالأفراد ب�سيطة اأو 

حتى غري ممكنة مما يجعل املطالبة من قبل املراأة بحقوق عامة اأكرب غري جمدية اأو غري واقعية.
العمل  واأماكن  الرجالية  العمل  اأماكن  بني  ال�ساحقة  االأغلبية  يف  والعزل  االختالط  منع   : ثالثًا 

الن�سائية وتركيز مواقع �سنع القرار يف الإدارات الرجالية.

حول املنظومة الجتماعية /القت�شادية يف اململكة العربية ال�شعودية  

ولتحديد  التقليدية  املراأة  ل�سورة  الدعائم  اأكرب  ال�سعودي  املجتمع  يف  الثقافية  املنظومة  تعترب   -  1
خالل  من  موؤ�س�ساتية  اأدوار  اأخذ  من  املنظومة  هذه  متكنت  حيث  والأ�رشية.  املجتمعية  اأدوارها 
املدار�ض واجلامعات والهيئات الدينية والق�ساء مما جعل اخرتاقها من اأ�سعب املهام التي تواجه املثقفني 
اأو دعاة الإ�سالح والتغيري يف كافة امل�ستويات. وانعك�ست هذه املنظومة على القوانني والت�رشيعات 
والإجراءات املتعلقة باملراأة وبالتايل على اأدوارها وعالقتها يف املجتمع ويف املجالني العام واخلا�ض.

 2 - ت�سع املنظومة الجتماعية /القت�سادية يف اململكة العربية ال�سعودية قيودا ر�سمية كبرية ووا�سحة 
مل�ساركة املراأة يف �سنع القرار من حيث الو�ساية على املراأة يف العمل وال�سفر واختيار جمال الدرا�سة 
)بالإ�سافة  العليا،  الإدارية  الوظائف  يف  القرار  �سنع  مواقع  من  وا�ستبعادها  اخلا�ض  القطاع  ويف 
اإلى اأنها ت�سارك الرجل يف العزلة عن �سنع القرار ال�سيا�سي اإلى حد كبري با�ستثناء جمل�ض ال�سورى 
والإنتخابات البلدية(. لكن املراأة ماتزال موؤثرة يف جمتمعها وقد يكون تاأثريها يف جمال الأ�رشة هو 
الأقوى من اأي جمال اآخر. ويرتابط تاأثريها يف الأ�رشة مع عوامل اقت�سادية واجتماعية اأخرى مثل 
بها  التي متر  الع�سائرية والتغريات  العائلية  القرارات ال�ستهالكية وقرارات ال�ستثمار والرتابطات 
هذه الوحدات وي�سمل ذلك زواج الأبناء والبنات والعالقات مع الأ�رشة املمتدة وتر�سيخ اأو تعديل 

بع�ض مفردات الثقافة ال�سائدة على امل�ستويني اخلا�ض والعام. 



3 - ارتبطت العوامل التاريخية التي حكمت التطور املجتمعي ال�سعودي اإلى حد كبري باحتاد ال�سلطة 
ال�سيا�سية مع ال�سلطة الدينية وكان لهذا اأكرب الأثر على و�سع الفرد ال�سعودي وخا�سة املراأة.

وبالرغم من هذه الظروف التي حددت دور املراأة وحّدت من م�ساركتها على امل�ستوى العام، اإل 
اأن املراأة ال�سعودية حققت جناحات كبرية يف املجالت التي �سمح لها بدخولها والعمل فيها. وظهر 
ذلك مليا يف زيادة عدد الن�ساء الالتي يلتحقن بالتعليم وكذلك اأظهرت املراأة ال�سعودية اإ�رشارا كبريا 
على الت�سدي للعوائق التي تواجهها من خالل دخولها جمالت كانت حكرا على الرجل كالهند�سة 

املعمارية وقطاع الأعمال ال�سناعية.
حــــــــــول الإعـــــــــــــــالم :

على  مما جعله  املجتمع  والتعليمية يف  وال�سيا�سية  الثقافية  للقوى  امتدادا  اململكة  الإعالم يف  يعترب 
املجتمع  وم�ساركتها يف  املراأة  جتاه  كبري  ب�سكل  �سلبيا  يقدم خطابا  املا�سية  الأربعني  ال�سنوات  مر 

وقدرتها على �سنع القرار. 

ال�سماح  الإعالم حيث مت  املراأة يف  تغري وا�سح يف �سورة  تبني  املا�سية  الأربع  ال�سنوات  وخالل 
مبناق�سة بع�ض الق�سايا احلا�سمة التي توؤثر على و�سع املراأة يف املجتمع مثل م�ساركتها يف النتخابات 
البلدية، وال�سماح لها بقيادة ال�سيارة وفتح جمالت عمل جديدة لها وحقوقها ال�رشعية... تكاثرت 
اإ�سافة اإلى ذلك املقالت الناقدة لو�سع املراأة يف املجتمع وظروف حياتها املعي�سية، وعربت بع�ض 
امل�ساركات يف ور�ض العمل عن تفاوؤلهن بالتغريات جتاه املراأة يف الإعالم ال�سعودي املرئي واملقروء 
حيث �سمح لالجتاهات امل�ستنرية مب�ساحة اأكرب من ال�سابقة وحدثت تغريات نوعية يف م�ساركة املراأة 

يف التلفزيون بالن�سبة للظهور والعمل والتعبري عن الراأي.
اإبداع الن�شاء وم�شاركتهن النوعية يف جمال اتخاذ القرار

يف الأ�رشة :

 ترتكز م�ساركة املراأة يف �سنع القرار عامة يف املجال الأ�رشي، حيث تتاح لها م�ساحة من احلرية يف 
امل�ساركة يف تقرير اأمور اأ�رشتها واأطفالها. ولقد اأت�سح ذلك جليًا من ا�سطالع املراأة باأدوار الرجل 
وجناحها الن�سبي يف امل�ساركة يف �سنع القرار الأ�رشي. وكان ذلك بالرغم من حمدودية الإمكانيات 
ومكانة املراأة يف املجتمع العام والأ�رشة ب�سكل خا�ض. ومن اأهم النتائج التي مت التو�سل اإليها التايل:

بقوانني  ترتبط  ل  التي  الأمور  يف  خا�سة  الأ�رشية  القرارات  يف  قوية  املراأة  م�ساركة  تكون   •
الدولة مثل ال�سفر، العمل... الخ (.

• تتداخل �سالحيات املراأة يف �سنع القرار الأ�رشي مع �سالحيات الرجل حيث تاأخذ ال�سدارة 
يف بع�ض الأدوار والقرارات التي تخ�ض الرجل تقليديًا وات�سح ذلك يف م�ساهمتها يف اأن�سطة 

ت�سمح لها باأخذ القرار الأ�رشي.
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يف العمل :

• تركز املراأة على رفع كفاءة وم�ستوى خمرجات العمل الذي متار�سه يف جميع املجالت، مما 
يجعل عملها متميزا اإداريا وتقنيا باملقارنة مع اأعمال الرجل. ويت�سبب ذلك يف جعل الرجال 
يف مواقع �سنع القرار يعتمدون على املراأة يف الإدارات التابعة لهم لتقدمي خمرجات عالية الكفاءة 

يتم ا�ستغاللها للم�سلحة الذاتية يف بع�ض الأحيان.
لديها  مالية  �سلطة  العليا وعدم وجود  املراكز  الرجل على  التناف�ض مع  املراأة يف  • عدم دخول 
العامة  وامل�سالح  وال�رشاكة  الفريق  روح  على  تركز  الرجل، حيث  عن  خمتلفة  اأولوياتها  يجعل 

بدًل من امل�سالح  اخلا�سة.
من  اأبعد  يجعلها  العام  املجتمع  املختلفة ويف  العمل  وبروزها يف جمالت  املراأة  • عدم ظهور 
الرجل عن املداهنة وامل�ساومة بالن�سبة للم�سلحة العليا مما يرفع من قيمة الأعمال التي تقوم بها 

�سواء كانت اإدارية اأو اأكادميية اأو اقت�سادية.

يف العمل الأهلي : 

بالرغم من توا�سع العن�رش الن�سائي يف العمل الأهلي و�سعف م�ساركته كمًيا مقارنة بالعمل الأهلي 
الرجايل، اإل اأنه ي�سكل قوة �ساغطة يف املجتمع ال�سعودي. وقد يكون ذلك ب�سبب قرب العامالت 
فيه من الق�سايا املجتمعية التي يتعامل معها القطاع، �سواء كانت مرتبطة بالفقر اأو الطفولة اأو احلاجة 
الن�سائية يف  القيادات  تتميز  اأخرى  ناحية  احلياة الجتماعية. ومن  واإدماجها يف  املراأة  اإلى متكني 
اجلمعيات بدافعية كبرية للعمل الجتماعي على م�ستويات عدة، منها الرغبة يف التطوير والتغري، 
العمل  اأمناط  يف  نوعية  نقلة  اإحداث  على  واالإ�رشار  التطوعي،  العمل  على  الرتكيز  على  والقدرة 

والإجنازات.



: النوع و�شنع القرار يف ال�شودان درا�شة حالة عدد 3 
       )بلقي�ص البدري، �شامية النجر، مي عز الدين، �شهرية اأ�شامة(

مقدمة 

اإن امل�ساركة يف �سنع واتخاذ القرار للن�ساء والرجال حق اأقرته التفاقيات العاملية منذ عقود طويلة، 
اإمراأة له احلق يف  اأو  اأن كل فرد �سواء كان رجاًل  اأقّر  العاملي حلقوق الإن�سان الذي  بدءا بالإعالن 
امل�ساركة ال�سيا�سية وامل�ساواة يف اقت�سام ال�سلطة واتخاذ القرار والقيادة على كافة امل�ستويات ك�رشط 
»ال�سيداو«  املراأة  التمييز �سد  اأ�سكال  الق�ساء على كافة  اتفاقية  الدميقراطية. وجاءت  لتفعيل  مهم 
)1979( بالأ�س�ض لتحقيق امل�ساواة. كما اأكد على ذلك موؤمتر الأمم املتحدة للمراأة عام 1985. اأما 
املوؤمتر العاملي للمراأة املنعقد عام 1995 فقد جاء باأهداف وتو�سيات ملواجهة التحديات التي تعيق 
املراأة عن حتقيق امل�ساواة يف �سنع القرار يف خمتلف جمالت احلياة العامة والأ�رشية والذاتية. وبالرغم 
والدرا�سات  �سعيفة  مازالت  القرار  �سنع  املراأة يف  م�ساركة  فاإن  الدولية  اللتزامات  هذه  من كل 
الن�ساء يف  اأن ن�سبة  اإذ  ال�سودان  النوعية يف هذا املجال كبرية، ومثال ذلك  اأن الفجوة  توؤكد على 

الربملان تبلغ حوايل 14.6 % فقط يف حني مل تتجاوز 2 % يف عام 2005.

وبالرغم من ذلك اتفقت كل املعاهدات واملوؤمترات واملحافل الدولية على حقوق وتدابري والتزامات 
من اأهمها منح الن�ساء احلق يف النتخاب والرت�سيح، وحق امل�ساركة يف �سياغة وتنفيذ ال�سيا�سات 
العامة، وحق الت�سغيل يف الوظائف العامة على كافة امل�ستويات، وحق امل�ساركة يف املنظمات غري 
احلكومية املعنية باحلياة العامة واحلياة ال�سيا�سية ب�سفة خا�سة، واللتزام بتحقيق التمثيل املتوازن بني 
الرجل واملراأة يف جميع الأجهزة واللجان احلكومية وكذلك ال�سلطة التنفيذية والق�سائية والتعهد 
باللتزام بزيادة ن�سبة م�ساركة الن�ساء يف جميع املنا�سب العامة واحلكومية والإدارية، مع اتخاذ كافة 

التدابري اليجابية التي حتقق امل�ساواة النوعية يف الو�سول اإلى مراكز ال�سلطة و�سنع القرار. 

لت�سجيع  الكوتا وغريها من احلوافز  النتخابية عرب  بالنظم  املتعلقة  فيها  مبا  التدابري  اتخاذ كافة  اإن 
الأحزاب ال�سيا�سية على الدفع بالن�ساء يف جميع املنا�سب العامة املنتخبة وغري املنتخبة مل�ستويات 
متماثلة مع الرجل، وحماية احلق املت�ساوي لكل من الرجال والن�ساء يف امل�ساركة يف الأن�سطة العامة، 
مبا فيها ع�سوية الأحزاب والنقابات والحتادات، وكذلك حتقيق امل�ساواة ومتكني املراأة الذي ظلت 
احلركة الن�سوية تنادي به وتعلن عنه، ل ميكن حتقيقه فقط من خالل ال�سيا�سة والقوانني، ولكن لبد 
من تعديل املنظومة الثقافية واملجتمعية التي تقيد حق املراأة يف امل�ساواة، ومن تقدير جهدها املبذول 
على م�ستوى االأ�رشة، ومن تعديل اأمناط توزيع االأدوار االإجنابية بحيث ت�سمل م�سوؤولية مت�ساوية يف 
رعاية الأطفال، وتعديل طرق اتخاذ القرار على م�ستوى الأ�رشة، وكذلك تغيري الذهنية التي ت�سور 

املراأة على اأنها الأقل قدرا وقدرات. 
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البحث اأهداف   .1
يهدف هذا البحث اإلى معرفة مدى م�ساهمة املراأة يف �سنع القرار يف جمالته املتعددة، �سواء كان يف 
املحيط الداخلي الأ�رشي وال�سخ�سي اأو املحيط العام يف املجتمع املحلي والقطري اأو الإقليمي اأو 
الدويل. وت�سعى الدرا�سة اإلى التعرف ل اإلى مدى م�ساهمة املراأة الظاهرة اأو اخلفية فقط، بل كذلك 
اإلى التحقق من الأ�ساليب التي تّتبعها الن�ساء يف �سنع القرار، واملعوقات التي تلعب دوراً هاما يف 
حتديد اإمكانية و�سول املراأة اإلى مواقع �سنع القرار، اأو تلك العوامل التي ت�ساعدها يف عملية �سنع 

القرار يف املجالت اخلا�سة وحتفزها للو�سول اإلى مواقع �سنع القرار.

كما ت�سلط الدرا�سة ال�سوء على العالقة املتبادلة بني و�سول املراأة ملواقع �سنع القرار ومتكني املراأة 
على امل�ستوى ال�سخ�سي والأ�رشي واملجتمعي ومقدرتها على �سنع القرار يف تلك امل�ستويات.

البحث منهجية   .2
الدرا�سات  اإلى  بالرجوع  ال�سوداين  الواقع  ت�سخي�ض  من  انطالقا  علمية  منهجية  البحث  ا�ستخدم 
ال�سابقة والتقارير والإح�ساءات الر�سمية لتحديد م�سكلة البحث، والتدرج يف تطوير ت�ساوؤلت 
البحث وعينته وطرق البحث امل�ستخدمة، مع الأخذ بعني العتبار الإطار العام للدرا�سة الذي مت 
تطويره �سمن اجتماعات نظمها مركز املراأة العربية للتدريب والبحوث »كوثر«، وجمعت ثلة من 

اخلرباء من اأكرث من 6 بلدان عربية. 

وا�ستخدمت الدرا�سة مقاربة النوع الجتماعي للتعرف على تغري الجتاهات ويف حتليل املحددات 
واملحفزات اخلا�سة مب�ساألتي و�سول وم�ساهمة كل من الرجل واملراأة يف مواقع �سنع القرار. 

الدرا�شة واإ�شكالية  ت�شاوؤلت   .3
تتمحور ت�ساوؤالت الدرا�سة يف النقاط التالية : 

تلعب  وهل  القرار؟  �سنع  مواقع  اإلى  الو�سول  على  املراأة  �ساعدت  التي  العوامل  هي  ما   .1
الظروف الأ�رشية اأو املواقف الإيديولوجية للمراأة دوًرا اأ�سا�سيا يف ذلك؟

2.  ما اأثر النظام ال�سيا�سي واأيدلوجية ال�سلطة على و�سول املراأة اإلى مواقع �سنع القرار؟
3 . حينما ت�سل املراأة اإلى مواقع �سنع القرار، هل ت�سنع القرار اأم تطالب بثقافة التبعية والتاأييد؟ 

واإن كانت ت�سنع القرار، فهل تختلف يف �سنعه عن الرجل؟
املجال  املختلفة مثل  القرار يف املجالت  الن�ساء يف �سنع  4. هل تختلف خ�سائ�ض واأ�ساليب 

القت�سادي وال�سيا�سي واملجتمعي فيما بينهن كن�ساء اأو بينهن وبني الرجال؟
5 كيف تختلف ممار�سات الن�ساء يف �سنع القرار يف املجالت املختلفة؟



املعلومات  جمع  طرق   .4
مت الطالع على العديد من الأدبيات والتقارير والإح�سائيات ذات ال�سلة باملو�سوع. واأهم نتائج ذلك 
تعريف ملفهوم �سنع القرار، وخلفية لتطورات ال�سياق املجتمعي ال�سوداين التي ت�سكل عملية �سنع القرار 
اأولية متعددة،  اأدوات جمع معلومات  ا�ستخدام  الثانوية، مت  املعلومات  اإلى  فيه. وبالإ�سافة  وامل�ساركة 
البوؤرية. كذلك  املجموعات  النقا�ض يف  اإلى جانب  املعمقة ودرا�سات حالة،  ال�ستمارة واملقابلة  منها 

�سملت املادة املجمعة معلومات عن روؤية اأزواج املبحوثات حول م�ساركة املراأة يف �سنع القرار. 

العينة اختيار   .5
مت اختيار عينة ق�سدية مكّونة من 13 امراأة ورجلني لتمثيل فئات خمتلفة من الن�ساء يف مواقع �سنع 
و�سيا�سيات  البيوت  ربات  من  متعددة  فئات  من  الن�ساء  من  جمموعة  من  التمثيل  وجاء  القرار. 
و�ساحبات اأعمال ونا�سطات باملجتمع ومهنيات، ميثلن طبقات واثنيات متعددة. و�سملت العينة 
الن�ساء يف مواقع  الرجال واآراء  اآراء  للمقارنة بني  الن�ساء واأزواجهن، رجلني وذلك  اإلى  بالإ�سافة 

�سنع القرار، ومت اختيار الرجلني با�ستخدام العينة املتعددة.

القرار �شنع  مفهوم   .6
القرار هو البّت النهائي ب�ساأن ما يجب فعله للو�سول بو�سع معني اإلى نتيجة حمددة ونهائية. والقرار 
يرتبط �سنعه بال�سلوك الإن�ساين، فاأي فعل هو مبثابة قرار. ويجب اأن ي�ستند القرار اإلى وجود بديل 
اأو اأكرث، ويعتمد �سنع القرار على املفا�سلة بني البدائل املمكنة فقط، كما ي�ستند القرار على وجود 

موقف معني حمدد زمانا، ومكانا، ومو�سوعا. 

ال�شودان يف  والجتماعي  القت�شادي  املجال  يف  املراأة  م�شاركة   .7
ال�شودانية  للمراأة  القت�شادية  امل�شاركة   .1.7

 %  26 اأن م�ساركة الن�ساء القت�سادية تبلغ  اإلى  ت�سري البيانات املتوفرة عن امل�ساركة القت�سادية للجن�سني 
على   %  54 ن�سبة  تبلغ  الأجر  مدفوعة  غري  الأعمال  يف  الن�ساء  ن�سبة  اأن  كما   .%  71 الرجال  بينما 
القطاع اخلا�ض  بينما يف   %  35 فتبلغ  العام  القطاع  الن�ساء يف  ن�سبة م�ساركة  اأما  الأ�رشة.  م�ستوى 
النا�سطات  الن�ساء  % من   89 اأن حوايل  %، وترتكز معظم العامالت يف ولية اخلرطوم. وجند   10
% منهن يعملن يف القطاع ال�سناعي، وذلك ح�سب  اقت�ساديا يعملن يف القطاع الزراعي، بينما 4 
الزراعية،  العمليات  الرجال يف  منا�سفة مع  الن�ساء  وبالرغم من م�ساركة   .1993 اإح�سائيات عام 
كاختيار البذور ورميها وح�ساد املح�سول وتخزينه ونقله اإل اأن ن�سبة املر�سدات يف املجال الزراعي 

ل تتعدى 21 % كما ل يزال دخل الن�ساء �سعيفا مقارنة بالرجال.
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اأما يف الوظائف يف اخلدمة املدنية، فنجد اأن ن�سبة الن�ساء العامالت يف الوزارات فاقت ن�سبة الرجال 
% من حجم القوى العاملة يف وزارة  ح�سب اإح�سائيات عام 1996، حيث �سكلت الن�ساء 53.2 
التجارة الحتادية، 51.9 % يف ديوان النائب العام و50.7 % يف وزارة الداخلية و54 % من املحا�سبني 
 % يف ال�سودان)181(. ويف العام 1999 بلغت ن�سبة الن�ساء العامالت يف وزارة الثقافة والإعالم 76 

مقابل 24 % ذكور. اإل اأن تواجدهن يف الوظائف القيادية ظل حمدودا. 

هذا وتوؤكد درا�سة وزارة القوى العاملة 1996 اأن اإجمايل العاملني يف املنا�سب القيادية العليا ميثلون 
% ن�ساء. هذا وقد تقلدت الن�ساء من�سب وزيرة ووزيرة دولة، كما  % رجال و2.4  % منهم 7   9.4
يوجد يف �سلك اخلارجية ثالث �سفريات، كذلك تبواأت اإمراأة من�سب مدير وكالة الأنباء لل�سودان 
يف العام 2000. اإل اأن كافة الإح�ساءات واملوؤ�رشات توؤكد اأن معظم الن�ساء العامالت يف القطاعني 
العام واخلا�ض ترتكز وظائفهن يف اأدنى ال�سلم الوظيفي، فمعظم الن�ساء ل يتبواأن وظائف اإدارية عليا 

يف الدرجات اخلا�سة التي تتم بالتعيني ال�سيا�سي يف معظم الأحيان. 

والباحثات  الأكادمييات  من  الهائل  العدد  رغم  جامعة  مديرة  من�سب  يف  اإمراأة  توجد  ل  كذلك 
والطالبات، ويوجد عدد قليل جداً يف منا�سب نواب روؤ�ساء جامعات اأو عميدات كليات)182(.

التنفيذية املنا�شب  يف  الن�شاء  م�شاركة   .2.7
رغم اأن املراأة ال�سودانية �ساركت يف ال�سلطة التنفيذية كوزير ووزير دولة منذ ال�سبعينيات، اإل اأن 
متثيلها يف معظم الأحيان كان �سعيفا للغاية، حيث كانت يف الأغلب واحدة يف بع�ض الوزارات، 
ولكن تزايد العدد لي�سل اإلى ثالث وزيرات فدراليات، وثالث وزيرات دولة باحلكومة الفدرالية 
عقب  تكونت  التي  الوطنية  الوحدة  حكومة  بعد  واحدة  وحمافظة  الوليات،  يف  اأخرى  واأعداد 
اتفاقية ال�سالم عام 2005. وجتدر الإ�سارة اإلى اأن العدد الأكرب من الوزيرات هن من ممثالت احلركة 
الن�ساء  تويل  اإلى  واإ�سافة  النوبة.  وجبال  ال�سودان  جنوب  من  وكلهن  ال�سودان،  لتحرير  ال�سعبية 

منا�سب وزارية، جند بروز الإدارات املتخ�س�سة يف �سوؤون املراأة يف العديد من الوزارات. 

لقد ظلت املراأة يف ال�سودان تنادي مبزيد من امل�ساركة والقيادة لطرح ق�سايا املراأة من داخل اجلهاز 
التنفيذي وذلك عرب وجود وزارة اأو جمل�ض اأعلى خا�ض باملراأة اأو حتى اإدارات خا�سة باملراأة يف 
التنفيذي ومب�ساندة من بع�ض الأكادمييات  التنفيذي. وقد �سعى عدد من الن�ساء يف اجلهاز  اجلهاز 
باجلامعات من اأجل اإقامة اإدارات خا�سة باملراأة منذ بداية عام 1980 وكان لهن ذلك، اإذ اأن�سئت 
وزارة  1989 ويف  عام  القت�سادي  التخطيط  وزارة  1989 ويف  عام  الزراعة  وزارات  اإدارات يف 
الرعاية الجتماعية عام 1983. كذلك بداأ موؤخراً يتنامى عدد اإدارات املراأة اأو ذات العالقة باملراأة 
مثل اإدارة املراأة وال�سالم بوزارة اخلارجية، واإدارة العنف �سد املراأة بوزارة العدل، واإدارة ال�سّحة 
الإجنابية بوزارة ال�سحة واإدارة تعليم البنات بوزارة الرتبية والتعليم، كذلك اإدارتي املراأة واملنظمات 
الطوعية بوزارة التنمية الجتماعية. كل تلك الإدارات اإما اأن تكون على راأ�سها اإمراأة يف معظم 
يوجد  كما  اإداراتها.  فاعالت يف  ن�ساء  بها  توجد  اأو  القيادي  غري  التنفيذي  الهيكل  احلالت يف 

العامة،  اخلدمة  جلنة  بيانات   -  181
2004

لوزارة  الإح�سائي  الدليل   -  182
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الزراعي  بالبنك  املراأة  وق�سم  اهتمامه  حماور  �سمن  بالطفلة  يعنى  الذي  للطفولة  الأعلى  املجل�ض 
املدنية  باخلدمة  العليا  القيادات  املراأة يف  تواجد  زيادة  يوؤكد  ذلك  اخلا�سة. كل  البنوك  من  وعدد 
وعلى اإدراج ق�سايا املراأة يف اأعمال الوزارات. اإن هذا النجاح الن�سبي حتى واإن كان بوجود اإ�سمي 
داخل الوزارات، يعزى اإما لل�سغوط الدولية اأو من اأجل ك�سب دعم خارجي للتمويل، على غرار 
حالة تخ�سي�ض اإدارة لتعليم البنات. ويبقى التحدي هو يف تقييم التجربة، ومدى حتقيقها مل�سالح 

املراأة �سواء خدمية، اأو حتقيق اأهداف التنمية لالألفية اأو متكني املراأة وحمايتها من العنف.

3.7. امل�شاركة يف العمل ال�شيا�شي
اإن�ساء  ت�ساهم يف  اأن  وا�ستطاعت  املا�سي،  القرن  منت�سف  منذ  ال�سيا�سي  العمل  معرتك  املراأة  دخلت 
اأمانات متخ�س�سة للمراأة يف العديد من الأحزاب. ولئن تاأثرت هذه الأمانات ب�سعف العمل احلزبي 
عامة يف ال�سودان اإبان حقبة النظم ال�سمولية، لكن حدثت تغيريات اإيجابية ن�سبيا يف م�ساركة املراأة 
يف بع�ض الأحزاب. اإذ كّونت الأحزاب ال�سيا�سية هيئات ن�سوية تابعة لها وقطاعات للمراأة يف داخل 
الأحزاب. وبالرغم من ذلك مل يكن للمراأة يف البداية متثيل يف املواقع العليا لتلك الأحزاب وذلك 
لقلة عددهن واختلف الو�سع الآن مبزيد من امل�ساركة اإذ التزمت بع�ض الأحزاب بكوتا 25 % يف كل 
الهياكل ال�سيا�سية، وكادت بع�ض الأحزاب بالتعيني والنتخاب اأن ت�سل لذلك امل�ستوى. وجند هذا يف 
بع�ض الأحزاب مثل حزب الأمة القومي واحلزب ال�سيوعي ال�سوداين وحزب املوؤمتر احلاكم وحزب 
اإلى معار�ض مدين داخل  اإل رئي�سة واحدة حلزب معار�ض منق�سم  ال�سودان  ال�سعبية لتحرير  احلركة 

ال�سودان تراأ�سه امراأة، وهو حزب جبهة البجا والآخر م�سلح خارج ال�سودان يرتاأ�سه رجل.

ولكن تبقى م�ساركة املراأة يف الن�ساط احلزبي حمدودة جداً الأن االنتماء احلزبي والعمل ال�سيا�سي للمراأة 
الوعي باحلقوق والواجبات  اأن �سعف  بالرجل. كما  ثقافيًا، ويرتبط  ب�سورة عامة مازال غري مقبول 
�سيا�سيًا وتعدد اأدوار املراأة اأ�سباب ال ت�سجع املراأة على االنخراط يف العمل ال�سيا�سي. لكل هذه االأ�سباب 
ظلت م�ساركة الن�ساء يف املوؤ�س�سات الت�رشيعية �سعيفة، اإذ �ساركت امراأة واحدة يف اجلمعية التاأ�سي�سية 
%، ثم ازدادت يف جمل�ض ال�سعب القومي يف الأعوام 1972  عام 1965 من بني 233 ع�سوا بن�سبة 0.6 
 .% و1974 و1978 و1980 و1982، حيث تراوحت ن�سبة متثيل الن�ساء يف هذه الأعوام بني 4.5 % و7 

وهو متثيل بالتعيني من خالل احلزب الواحد احلاكم »الحتاد ال�سرتاكي« يف ذلك الوقت. 

ورغم هذه الزيادة اإل اأن وجود ن�ساء يف جمل�ض ال�سعب القومي كان وجودا �سكليا وهام�سيًا لتجميل 
وجه النظام احلاكم وخدمة م�ساحله. اأما يف عام 1986 يف فرتة الدميقراطية الثالثة فكانت ن�سبة متثيل 
% يف املجل�ض الوطني النتقايل عام 1994  % يف اجلمعية التاأ�سي�سية، ثم ارتفعت اإلى 9.2  الن�ساء 7 
ثم انح�رشت اإلى 5 % يف املجل�ض الوطني عام 1996 وزادت يف املجل�ض الوطني احلايل بعد اتفاقية 
% عام 2005. اأما يف جنوب ال�سودان فقد ن�ساأت رابطة املراأة اجلنوبية عام 1964  ال�سالم اإلى 13 
كتنظيم تابع جلبهة اجلنوب، ومع اإعالن احلل ال�سلمي مل�سكلة اجلنوب عام 1972 تكّون اإحتاد ن�ساء 
الأحزاب  يف  حاليا  ن�سوي  تنظيم  ويوجد  طويال.  يدم  مل  ن�ساطه  ولكن   ،1972 عام  يف  اجلنوب 

بجنوب ال�سودان. 
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واأهم ما يجب اأن نتطرق اإليه يف هذا املجال هو م�ساركة الن�ساء يف التنظيمات الطوعية، اإذ اأن تطور 
هذه امل�ساركة كان له اأثره يف ظهور قيادات ن�سائية تدير عملية �سنع القرار يف املنظمات وتهيمن 
عليها. ويظهر ذلك يف العديد من املنظمات الن�سوية حيث تفيد الإح�ساءات اأنها زادت عن 60 
قيادات املجتمع  العديد من  اإدراك  اإلى  اأدت  اأن�سطتها  اأن  جمعية ن�سوية و6 �سبكات ن�سوية. كما 
املدين ل�رشورة امل�ساركة والتاأثري على عملية �سنع القرار. وهنالك حماولت للتن�سيق والت�سبيك بني 
القيادات الن�سائية للتاأثري على القرارات املرتبطة مبناه�سة التمييز �سد املراأة. وكان لهذا اأثر مبا�رش يف 
تاأمني حقوق اأ�سا�سية للمراأة وما زالت هذه القيادات تخطط وتعمل للتاأثري على القرارات اخلا�سة 
بالت�سديق على اتفاقية »ال�سيداو«. ولبد من الإ�سارة اأي�سا اإلى اأن ازدياد عدد الن�ساء الالتي ا�ستطعن 
الدخول يف ا�ستثمارات كبرية �سجعتهن لال�سرتاك يف الإحتاد العام لأ�سحاب العمل، وتكوين غرفة 

ن�سائية واحتاد ل�ساحبات الأعمال.

والقوانني الت�رشيعات  و�شع  يف  املراأة  م�شاركة   .4.7
تعترب نوعية الد�ساتري والقوانني مراآة ميكن من خاللها التعرف على مدى التطور الذي حتقق للمراأة 
للمراأة،  املناه�سة  اأو  امل�ساندة  ال�سيا�سية  الإرادة  نوعية  الت�رشيعات  تعك�ض  ما  عادة  اإذ  ما.  بلد  يف 
الن�سوية  املجتمع وقوة احلركة  الذي طراأ على  الثقايف  والتغيري  احلراك الجتماعي  وكذلك مدى 
ودينامكيتها يف التاأثري على امل�رّشع، كذلك قدرة املراأة الربملانية وانحيازها لق�سايا م�ساواة املراأة. 
اإعطاء  �ساهمت يف  قوانني  الن�سوية دور موؤثر يف �سياغة  للن�ساء واحلركة  1952 كان  تاريخيا منذ 
املراأة حقوقها املت�ساوية مع الرجل، مثال ذلك يف احلقوق ال�سيا�سية والقت�سادية التي نالتها املراأة 
منذ عقود من الزمان، وقرار تعديل قانون اجلن�سية ل�سالح املراأة يف عام 1998 كان اأي�سا نتاج ت�سامن 

وتظافر وتو�سيات موؤثرة اأعلن بها اأ�سوات الن�ساء )183(.

ويعترب د�ستور ال�سودان غري الدائم املعمول به منذ عام 2005 من اأف�سل الد�ساتري التي متت �سياغتها 
ال�سابق، ونتيجة  العقد  العربي يف  بال�سودان والوطن  لتواجد حركة حقوقية  نتيجة  ال�سودان،  يف 
الد�ستور يف باب كامل  اإذ يكفل  املراأة.  االإن�سان وحركة نه�سة  العاملية حلركتي حقوق  لل�سغوط 
للحقوق واملواطنة، امل�ساواة اأمام القانون وكل احلقوق واحلريات الأ�سا�سية واملت�سمنة يف املواثيق 
وال�سيا�سية،  املدنية  الإن�سان  حلقوق  الأولني  العهدين  خا�سة  ال�سودان،  عليها  وّقع  التي  الدولية 
والعهد الدويل حلقوق الإن�سان القت�سادية والجتماعية، ويعني ذلك حق املراأة يف التمتع باحلريات 
جن�سيتها  منح  يف  احلق  ال�سودانية  املراأة  الد�ستور  ومينح  والتنظيم.  والتعبري  احلركة  مثل  الأ�سا�سية 
ورعايتها  للمراأة  الدولة  حماية  على  الد�ستور  ين�ض  كما  �سوداين.  غري  من  تزوجت  اإذا  لأبنائها 

ومتكينها يف الأ�رشة ويف احلياة العامة.

ثمانية  ملدة  واإجازة حمل وولدة  املت�ساوي،  للعمل  املت�ساوي  الأجر  املت�ساوي يف  احلق  وللمراأة 
قانون  ومينحها  ذلك.  اأثناء  العمل  عن  ف�سلها  ومينع  اأجر،  بدون  وعامني  الأجر  مدفوعة  اأ�سابيع 
اأن  ميكن  الزواج  وثيقة  يف  �رشوط  وو�سع  وقبوله  الزوج  اختيار  حق  نظريا  ال�سخ�سية  االأحوال 
واآخرون، تت�سمن حقها يف الطالق والعمل واحلركة، واأل يتزوج عليها زوجها اإل بعد موافقتها اأو ح�سولها  بدري  بلقي�ض   -  183
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على الطالق اإن رغبت يف ذلك ولكن يظل ذلك حقا متت �سياغته با�ستحياء ومل يتم العمل به اإل يف 
احلالت النادرة. وهذا ما دفع باحلركة الن�سوية اإلى املطالبة بتعديالت يف قانون الأحوال ال�سخ�سية 
والرت�سيح  العامة  الولية  حق  للمراأة  والقانون  الد�ستور  يكفل  العر�سية  القوانني  ويف  للم�سلمني. 
واملطالبة  كبرية  النوعية  الفجوة  تظل  ولكن  والق�ساء.  الد�ستورية  املنا�سب  وتويل  والنتخاب 

باحل�س�ض لزيادة التمثيل واإدراجها يف القوانني للخدمة املدنية وغريها مطالبًا للحركة الن�سوية.

بالرغم من اأن للمراأة حقوق د�ستورية عديدة وقوانني م�ساندة متعددة اإل اأنها تظل دون طموحات 
العديد من الن�ساء النا�سطات يف جمال م�ساواة املراأة وحقوق الإن�سان. وقد قامت بع�ض الأكادمييات 
باجلامعات والنا�سطات يف املجتمع املدين بالعديد من الدرا�سات يف نقد القوانني والد�ستور لتكون 
اأكرث اإن�سافا ومتكينا وم�ساواة وحماية للمراأة. كذلك العمل يف جمال التوعية احلقوقية حتى ت�ستخدم 
التحدي كبريا يف  القانون احلق. ول يزال  التي منحها  القانون ل�ساحلها حتى يف املجالت  املراأة 
حتويل احلقوق الد�ستورية اإلى قانونية اإذ يوؤثر الو�سع القانوين للمراأة على اأو�ساعها من جانب اأو يف 

�سّن القوانني املعا�سدة ملكانة ودور املراأة من جانب اآخر.

اإن التحدي ما يزال ماثاًل وامل�سوار طويل يف جمال التعديالت القانونية التي تنادي بها بع�ض الن�ساء 
يف ال�سودان، بالرغم من وجود ن�ساء يف جلان و�سع الت�رشيعات والقوانني. اإذ هنالك احلاجة لن�ساء 
التي  القانونية  التعديالت  التاأثري لإجراء  اأجل  القانونية من  املراأة وم�ساواتها  ورجال واعني بحقوق 
حتقق العدالة الجتماعية بني املراأة والرجل خا�سة يف جمال قوانني النتخابات. والبالد يف طريقها 
نحو التحول الدميقراطي. وللن�ساء يف الأحزاب ومنظمات املجتمع املدين الأخرى دور كبري من اأجل 

اإحداث تعديالت يف القانون ليكفل ح�سة للمراأة لزيادة متثيلها يف املوؤ�س�سات الت�رشيعية يف البالد.

8. مفهوم وحمددات �شنع القرار يف اإطار اأدوار وعالقات النوع الجتماعي
العينة اأفراد  اإلى  بالن�شبة  القرار  �شنع  مفهوم   .1.8

اتفقت العديد من املبحوثات على اأن �سنع القرار هو عملية املبادرة بو�سع اقرتاح اأو حتديد بديل 
احلياة  والعالقات يف جمالت  الأن�سطة  وتوؤثر على  املجتمع  توجه حركة  التي  القرارات  و�سياغة 
املختلفة بدءا من املجال ال�سيا�سي الوا�سع اإلى املجال الأ�رشي. واأ�سارت اإحدى املبحوثات اإلى اأن 
اإذا ما  اأهمية  التو�سيح ذو  تنفيذه. وهذا  القرار وتبعد عن جمال  اتخاذ  القرار تختلف عن  �سناعة 

تطرقنا اإلى ق�سية امل�ساركة واختالفها بني الرجال والن�ساء خا�سة يف املجالت العامة.

اأ�سارت معظم اإجابات املبحوثات اإلى اأن عملية �سنع القرار قد تكون عملية انفرادية اأو ت�ساورية اأو 
قد تكون قرارات متاأثرة باآراء الآخرين. وهذه الختالفات تكون وا�سحة يف جمال الأ�رشة، حيث 
تكرث فيها القرارات الت�ساورية وتقل فيه القرارات النفرادية. كما اأن معظم القرارات يف املجالت 
العامة هي اأي�سا قرارات ت�ساورية واإن اختلفت املجموعة الت�ساورية التي رمبا تتقل�ض ورمبا تختفي 

حتى ت�سبح �سفة الت�ساورية �سفة �سكلية. 
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وهي  للم�ساركة،  مهّمة  عوامل  على  ركز  القرار  �سنع  يف  امل�ساركة  مفهوم  عن  الن�ساء  ذكرته  ما  اإن 
احل�سول على املعلومات الالزمة ذات ال�سلة بالقرارت، مع �رشورة توافر مهارات التحليل، ومعرفة 
بتغيريات يف و�سعها، و�رشورة  املراأة  بالنف�ض. ترتبط م�ساركة  القرار والثقة  اأو طرق اتخاذ  اأ�ساليب 
بناء قدراتها للم�ساركة. واأهم هذه القدرات هي ح�سولها على املعلومات، ثم القدرة على درا�ستها 
وحتليلها، والقدرة على حتديد البدائل واكت�ساف الأف�سل من بينها، ثم القدرة على اتخاذ قرار من بني 
تلك البدائل. وهذه مهارات متطلبة للمراأة والرجل معا. وتكون اإ�سكالية املراأة الأولى يف اأنها خارج 
معتربة  تكون  فاإنها ل  البدائل  لو حددت  اأنها حتى  اأو  املعلومات،  احل�سول على كل  اإطار جمموعة 

اجتماعيًا اأو �سيا�سيًا باأنها متتلك احلق وال�رشعية لتخاذ القرار الأخري اإل يف حدود جمال عملها.

القرار ل�شنع  امل�شتخدمة  الأ�شاليب   .2.8
لقد اأكدت املبحوثات على اأن هنالك اأ�ساليب اتخاذ قرار عديدة ت�ستخدمها الن�ساء بح�سب نوع 
املوؤ�س�سة اأو جمال القرار اإن كان يف الأ�رشة، اأو املجال القت�سادي احلر، اأو يف جمال املجتمع املدين 
من اجلمعية اأو النقابة اأو جمال اخلدمة املدنية. وتتفاوت الأ�ساليب والتكتيكات التي ت�ستخدمها املراأة 

يف �سنع القرار بدءا من الت�ساور ثم التوفيق بني الآراء املتعار�سة مرورا باإظهار قدرتها وكفاءتها. 

ويف بع�ض احلالت ال�ستثنائية ت�ستخدم املراأة العواطف ولغة اجل�سد، ونادرا ما ت�ستخدم الر�سوة 
والعطاء والبذل لالآخر مثل الهدايا والتمييز الإيجابي. تتباين الأ�ساليب بتباين املجالت، فنجد مثال 
املنا�سب  الوقت  ا�ستغالل  اأن املبحوثات داخل الأ�رشة ي�ستخدمن تكتيكات خمتلفة ترتاوح ما بني 
اأ�ساليب،  من  ذلك  اإلى  وما  الزوج،  �سخ�سية  يف  والقوة  ال�سعف  موا�سع  ومعرفة  اجل�سد،  ولغة 
منها فر�ض القرار اأو الت�ساور اأو الإقناع، وترى بع�ض املبحوثات اأن ذلك يرجع اإلى قلة الأ�ساليب 
البديلة لدى بع�ض الن�ساء. اإن ا�ستخدام بع�ض الن�ساء لأ�ساليب قا�رشة كالتحايل وا�ستخدام اجل�سد. 
قدراتها  لإثبات  الأ�ساليب  ا�ستخدام هذه  تتفانى يف  املراأة  اأن  ويوؤكد  ذلك،  ينفي  الآخر  والبع�ض 
اأعمالها بطريقة  اأن هنالك حالت نادرة متار�ض فيها املراأة  وكفاءتها لنف�سها ولالآخرين، يف حني 
خ�سنة ذكورية لإثبات تفوقها ومقدرتها القيادية. اأما اأ�ساليب الر�سوة اأو العطاء والبذل لالآخر مثل 
على  وخوفها  املجتمع  يف  لو�سعها  ن�سبة  خماطرة  تت�سمن  التي  لالأ�ساليب  متيل  ل  فاملراأة  الهدايا، 
�سمعتها و�سمعة الأ�رشة. كما اأجمعت املبحوثات على اأن معظم الو�سائل امل�ستخدمة يف �سنع القرار 
اإلى قدرتها على ال�سرب  هي التوفيق بني البدائل املت�ساربة وامل�سالح والروؤى املتعار�سة، بالإ�سافة 

واملثابرة لنيل هدفها واهتمامها بامل�سلحة العامة.

اأ�سلوب اتخاذ القرارات انفراديا بخ�سو�ض  اأما يف جمال العمل القت�سادي احلر، فغالبا ما يكون 
نوع العمل و�سكله. اأما يف جمال العمل التنفيذي، فعادة ما يكون الأ�سلوب ت�ساوريا فيما يخ�ض 
الأمور التي حتتاج اإلى خرباء يف هذا املجال. اأما يف جمال العمل ال�سيا�سي والعمل املدين، فعادة ما 
تكون القرارات ت�ساورية �سواء من قبل اأع�ساء التنظيم اأو الحتاد اأو اجلمعية اأو امل�سلحة التي تراأ�سها 
املراأة. ولكن يبقى املحك هو دورها يف املبادرة ملثل هذه القرارات، وقدرتها على اإقناع الآخرين 

باأهمية هذا القرار اأو ذاك وهناك ن�ساء قادرات على ذلك.



وتوؤكد املبحوثات اأن اأ�سلوب �سنع القرار فيه جانب يعتمد على ال�سخ�سية. فهناك من هو بطبيعته 
اأكرث ميال  الراأي، وهناك من هو بطبيعته  للعمل النفرادي والتحكم والرغبة يف فر�ض  اأكرث ميال 
للعمل اجلماعي والت�ساور واملكا�سفة وال�رشاحة وقبول الراأي الآخر واملقدرة على تعديل الراأي. 
كما يوؤثر جمال القرار اأي�سا يف كيفية �سنعه، فاملجال الأ�رشي اأو ال�سخ�سي يختلف عن املجال العام 
لأن تبعات القرار تنعك�ض على جمموعة �سغرية ولي�ض على املجتمع. لذا قد يكون هنالك انفراد 
بالقرار اأو هيمنة يف بع�ض احلالت داخل الأ�رشة من املراأة، ويف املحيط العام من اأجل �رشعة الإجناز. 

التاأجيل ولذا يتم  اإذ قد ل حتتمل املواقف العاجلة  وقد يكون هناك قرار فردي بح�سب املوقف، 
اللجوء اإلى القرار الفردي اأو بوا�سطة جمموعة قليلة خارج املوؤ�س�سة. ويكون ذلك اأمرا طارئًا ولي�ض 
قاعدة. كما اأكدت املبحوثات على اأن اأ�سلوب �سنع القرار توؤثر فيه اأي�سا طبيعة الو�سع ال�سيا�سي 
واملوؤ�س�سة اأو التنظيم.اأما بالن�سبة اإلى الن�ساء ذوات العمل الب�سيط والتعليم الب�سيط كما و�سح من 
جمموعة املناق�سة البوؤرية، فيعتمد اأ�سلوبهن يف �سنع القرار على م�ستوى الأ�رشة على قدرتهن على 
الإقناع واختيار الوقت املنا�سب. كما اأو�سحن اأنهن مب�ساركتهن القت�سادية اأو املالية داخل الأ�رشة 
ل يجدن �سعوبة كبرية يف التاأثري على �سنع القرار، اإل اأنهن يوؤكدن اأن اأ�سلوب الإقناع والتاأثري على 

الطرف الآخر يكون الأف�سل.

ويت�سح مما �سبق اأن م�ساألة اأ�سلوب �سنع القرار هو املحك الأ�سا�سي يف م�ساركة املراأة. فاإن كانت 
املوؤ�س�سة اأو النظام ي�ستخدم اأ�سلوب �سنع قرار جماعي وت�ساوري عرب هياكل املوؤ�س�سة والتنظيم، 
ويعتمد املوؤ�س�سية وروح املجموعة والفريق، فاإن املراأة يكون لها اإ�سهام يف عملية �سنع القرار. اأما 
فاإن  اإطار حلقة �سغرية،  اأو يف  انفراديا  املوؤ�س�سية ويكون  القرار ل يتم عرب  اأ�سلوب �سنع  اإن كان 
فر�سة املراأة يف امل�ساهمة فيه تكون اأقل، وقد تلجاأ يف ظل هذا الو�سع اإلى التاأثري غري املبا�رش. وتوؤكد 
املبحوثات على اأن الرجال اأي�سا ل يختلفون عن الن�ساء يف اأ�ساليب �سنع القرار، واإن تفوقوا يف 
التاأثري غري املبا�رش على �سنع القرار. ذلك لأن حلقة ات�سالتهم ال�سخ�سية تعترب اأو�سع وقربهم من 

�سانعي ال�سيا�سات يكون اأكرث ل�ستخدام العالقات الجتماعية والو�ساطات. 

وغالبًا ما تختلف حلقة العالقات الجتماعية بني الرجال والن�ساء، وهذا يوؤدي اإلى قوقعة الن�ساء 
خارج اإطار منظومة العالقات الجتماعية الرجالية ل�سيادة النظم الثقافية التي توؤكد على اأن للرجال 
جمال للعالقات االجتماعية وللن�ساء جمال اآخر. فاملجتمع ال�سوداين يف معظمه ال يحبذ االختالط بني 
اجلن�سني يف منا�سبات الحتفالت والعزاء وحتى الزيارات املنزلية. لذا فاإن املراأة ل ت�ستطيع الو�سول 
ب�سهولة اإلى لقاء الرجال يف اأمثال تلك املنا�سبات الجتماعية، اأو زيارة الرجال يف منازلهم، باعتبار 
اأن املجتمع ما يزال حمافظا وتقليديا. ويوؤثر هذا يف قدرات املراأة للتوا�سل واحل�سول على املعلومات 
اأن ذلك النمط  والتاأثري على القرار لرجال خارج حميط الأ�رشة وعرب الو�سائل غري الر�سمية. وجند 
يوؤثر يف قدرة املراأة على اتخاذ القرارات يف امل�ستوى املحلي والقومي، ويف قدراتها على الت�سبيك 

من اأجل التاأثري على القرار.
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القرار  �شنع  يف  الن�شاء  م�شاركة  من  املبحوثني  العينة  واجتاهات  مواقف   .3.8
تتفاوت اآراء ومواقف املبحوثات من م�ساركة املراأة يف �سنع القرار بني اعتبارها �سعيفة غري ذات 
اجلامعي  التعليم  وذوات  الأعمال  و�سيدات  الربملانيات  اأن  ذلك  وموفقة.  قوية  م�ساركة  اأو  اأثر، 
اأن  على  يوؤكدن  اخلارجي،  العامل  على  انفتاحا  اأكرث  اعتبارهن  ميكن  والالتي  العليا  والوظائف 
م�ساركة املراأة العربية ن�سبيا هي اأف�سل كثريا من القرون ال�سابقة، وذلك لزدياد ن�سبة تعليم البنات 
وبروز عدد من القيادات الن�سائية يف خمتلف املجالت حيث اأو�سحن اأنه ما زلنا نحتاج اإلى مزيد 
من اجلهد والوقت حتى تتمكن املراأة من اإحداث التغريات املطلوبة يف املفاهيم، وتقدمي النماذج 

لإحداث التغيري الجتماعي املن�سود.

وتعتقد العديد من املبحوثات اأن املجتمع ب�سورة عامة ل يدعم م�ساركة الن�ساء يف �سنع القرار يف ال�سودان 
واأنه اأمر غري حمبذ، بل ويف بع�ض الأحوال هناك مواقف راف�سة ب�سورة �رشيحة. ويدعم الراف�سون موقفهم 
تارة باخلطاب الديني متعللني باأقوال من نوع »خاب قومًا ولوا اأمرهم امراأة«، وا�ستعمال املفاهيم الثقافية 
املحلية تارة اأخرى على غرار املثل »املراأة اإن بقت فاأ�ض ما بتقطع راأ�ض« واملجتمع الذي تتجذر فيه الثقافة 
الأبوية، ر�سخ هذه املفاهيم عن طريق التن�سئة الجتماعية منذ البداية فالرجل اأو الولد هو �ساحب القرار.

الجتاهات  اأن  على  املبحوثات  معظم  اأجمعت  فقد  املقيد،  الثقايف  املوروث  ذلك  من  وبالرغم 
حول مكانة املراأة قد تغريت ب�سورة ملحوظة اإلى الأح�سن خالل العقود الثالث الأخرية، فنجد 
امل�ساركة يف  الأ�رشة واملجتمع، وحملت على عاتقها عبء  اأ�سبحت منتجة وموؤثرة يف  املراأة  اأن 
التي تواجهها. كما لحظت املبحوثات الهتمام  التحديات وال�سعوبات  التنمية والتطور، رغم 
املتزايد بق�سايا املراأة من قبل املجتمع الدويل واملجتمع املدين الذي اأكد على دورها الفعال يف نه�سة 
املجتمع، وهذا ما اأثر بدوره اإيجابيًا على مكانة املراأة يف املجتمع وداخل الأ�رشة، رغم اأن التغيري 
اليجابي بطيء وينح�رش يف املدن. كما اأكدت املبحوثات اأن املراأة العاملة يف جمال الأعمال احلرة 
قد تكون اأوفر حظًا من التي ل متار�ض اأي عمل يدر دخال، كذلك فاإن املراأة التي لديها عمل خا�ض 
يكون لديها ال�ستقاللية والقدرة على اتخاذ القرار والت�رشف يف املوارد، وكذلك املعرفة بحقوقها 

املالية وبحركة ال�سوق، وكل ذلك يرفع من قدراتها يف �سنع واتخاذ القرار. 

وجند من خالل املقابالت وحتليل ال�ستبيان، اأن وعي وتفهم معظم اأفراد العينة من الن�ساء والرجال 
املجالت  ويف  القانون  اأمام  والرجل  املراأة  بني  التامة  بامل�ساواة  يوؤمنون  اإذ  اإيجابي،  املراأة  لق�سايا 
الأخرى وبحق املراأة يف العمل خارج اإطار املنزل. كما يوؤمنون باأن للمراأة القدرة على اتخاذ القرار 
على م�ستوى البالد، وميكن اأن ت�سبح رئي�سة للدولة اأو وزيرة اأو ع�سو يف الربملان اأو رئي�سة بلدية 
اأو مديرة �رشكة اأو رئي�سة جامعة. وجند اأن كل املبحوثني يوؤكدون اأنهم يدعمون املراأة فعليا يف حالة 
الأن�سطة  امل�ساركة يف  املراأة احلقيقية يف  لفاعلية  بالن�سبة  اأما  اأعاله.  املذكورة  للمنا�سب  تر�سيحها 
املجتمعية، القت�سادية وال�سيا�سية، فهي يف راأيهم ل تكون دائما ن�سطة. وعليه برزت فجوة بني 
تلك  الفعلية يف  امل�ساركة  وبني  القرار،  واتخاذ  �سنع  ملواقع  الن�ساء  تبوؤ  نحو  الإيجابية  الجتاهات 

املواقع، وتف�رش هذه الفجوة لأ�سباب ثقافية و�سيا�سية واأ�رشية كما �سيو�سح لحقا.



غري اأن اآراء بع�ض املبحوثات واجتاهاتهن توؤيد دوراً ثانويًا وحمدداً للن�ساء خارج الأ�رشة ل�سنع القرار 
واتخاذه، وهذا يوؤ�رش على اأهمية التوعية من اأجل اإحداث تغيري لتخطي العقبات التي توؤدي لربوز 

اجتاهات �سالبة، ول بد اأن ت�سمل التوعية املراأة ذاتها لرفع وعيها وتقوية ثقتها بذاتها.

9. العوامل التي توؤثر على و�شول املراأة ملواقع �شنع واتخاذ القرار
العوامل املعيقة مل�شاركة املراأة يف �شنع القرار   .1.9

العام  املجتمعي  العمل  وجتارب  والتدريب  والتعليم  للمراأة  ال�سخ�سية  واملهارات  اخل�سائ�ض  اإن 
وخا�سة وجود املنظمات والحتادات، ووجود �سخ�ض قيادي ن�سط يف الأ�رشة، هي عوامل توؤثر 

على و�سول املراأة ملواقع �سنع القرار وقدرتها على �سنع القرار. 

وقد ذكرت امل�ساركات يف الور�ض البوؤرية اأنهن اكت�سنب مكانة متميزة داخل الأ�رشة بف�سل ممار�ستهن 
لعملهن القت�سادي. ولئن كان هذا العمل ب�سيطا ودخله حمدودا، اإل اأنه اأحدث تغيرياً ملحوظًا يف 
داخل  القرارات  اتخاذ  امل�ساركة يف  فر�سة  لهن  واأتاح  الأزواج،  من  التقدير  من  قدرا  اكت�سابهن 
الرجال،  بالثقة وعدم اخلجل من  الأ�رشة وال�سعور  املعي�سية داخل  اأو�ساعهن  الأ�رشة، مثل حت�سني 
يت�سن لهن  اأنه مل  اأكدن  اأنهن  اإل  العامة.  ال�سوق واملوا�سالت  الأبناء والتعامل ب�سهولة يف  وتعليم 
العمل يف اللجان ال�سعبية لالأحياء، اأو يف اأي عمل جمتمعي، وكل الذي يجمعهن هو ح�سور درو�ض 
يف ال�سحة الإجنابية اأو دفع م�ستحقات القر�ض الذي يعلمن موعده ويحر�سن عليه، حتى ي�ستطعن 

احل�سول على قر�ض اأكرب لتطوير عملهن القت�سادي. 

وقد ربطت العديد من الإجابات بني التعليم والتدريب واكت�ساب التجارب يف العمل املجتمعي 
اإذا كانت مناهج  اإلى مواقع �سنع القرار. ويثري هذا الربط ت�ساوؤًل حول ما  العام، وو�سول املراأة 
قيادة؟  اإلى اكت�ساب مهارات  اأم  الن�ساء وقدراتهن  اإلى تغيري روؤى ووعي  التعليم املدر�سي تهدف 
اإل اأن العينة توؤكد على اأن من اكت�سنب مهارات قيادية وو�سلن اإلى اأي من مواقع �سنع القرار هّن 

متعلمات وجدن فر�سا للتدريب يف جمال العمل املجتمعي اأكرث منه من املقررات الدرا�سية.
اإن احل�سول على املعلومات واملوارد يعد من العوامل الهامة التي تدعم فر�ض امل�ساركة يف اتخاذ 
القرار، وقد ترتكز مثل هذه الفر�ض لدى الن�ساء الالتي ينتمني اإلى الأ�رش ذات الإمكانيات املادية 

املتي�رشة، باعتبار اأن احل�سول على املعلومات يحتاج بدوره اإلى توفر املوارد. 

القت�سادي  ال�سياق  ا�ستعرا�ض  عند  تاريخيا  الدميقراطية  البيئة  عامل  اأهمية  اإلى  الإ�سارة  وقد متت 
الجتماعي، اإذ اأن عامل البيئة ال�سيا�سية يعترب من اأهم العوامل التي تدعم وتقوي كل ما ذكر من 
الدميقراطية فقد يحد من قوة  اأما غياب  القرار.  اتخاذ  املراأة يف  ايجابية، وتدعم م�ساركة  عوامل 
تاأثري العوامل اليجابية الذاتية اأو الأ�رشية اأو التاأثر بالقدوة اأو العمل املجتمعي كما ذكرت الن�ساء 

امل�ستجوبات، ويوؤدي غيابها اإلى تاأطري املعوقات مل�ساركة املراأة يف �سنع القرار.

املـــراأة العربيــــة  وامل�شاركـة فــــــــــي �شنع واتخـــــاذ القـــــــــرار 172



173املـــراأة العربيــــة  وامل�شاركـة فــــــــــي �شنع واتخـــــاذ القـــــــــرار

ي�سري ما ذكر اأعاله من عوامل اإيجابية تدفع باملراأة اإلى الو�سول اإلى مواقع �سنع القرار، اإلى الدور 
الأ�سا�سي لالأ�رشة يف عملية تن�سئة املراأة واإعطائها الفر�ض لك�سب مهارات �سخ�سية قيادية. ي�ساف 
اإلى ذلك القدرات ال�سخ�سية متمثلة يف الطموح واغتنام الفر�ض، والرغبة يف العمل اجلاد، والقدرة 
على التعامل مع الآخرين، وحب العطاء للمجتمع. واإذا ما تزامن ذلك مع قوة دفع جمتمعية حلراك 

�سيا�سي وجمتمعي، يكون مب�ستطاع املراأة حينئذ النجاح يف التغلب على املعوقات الأخرى.

القرار �شنع  يف  املراأة  مل�شاركة  املعوقة  العوامل   .2.9
واملراأة  الرجل  ومكانة  هوية  ودياناته  اأعرافه  بكل  ال�سوداين  املجتمع  يف  ال�سائدة  الثقافة  ت�سنع 
ب�سورة متمايزة. فيتم تعظيم �ساأن الرجل واعتباره املواطن الأول �ساحب ال�سلطة والنفوذ والقوة 
القت�سادية واجل�سمانية والعقلية، وعليه فهو املكلف ب�سنع القرار واتخاذه، مما جعل الرجل يهيمن 
على منا�سب ومواقع �سنع القرار. اإن مثل هذه الثقافة التمييزية جتعل املراأة مواطنًا من الدرجة الثانية 
غري م�ساو يف الأهلية والقدرات والتكليف. ويف هذا ال�سياق اأو�سحت الن�ساء املبحوثات �سيادة 
الراأ�ض« و«املراأة  ال�سائعني »املراأة كان فا�ض ما بتقطع  التي تتجلى بو�سوح يف املثلني  الثقافة  هذه 
كان قراأت القانون مكانها الكانون« واملثل الآخر »�ساوروهن وخالفوهن« وغريها من الأحاجي 
من  ال�رشعية  من  مزيداً  ت�ستمد  اأن  حتاول  ال�سائدة  الثقافة  اأن  على  املبحوثات  وتوؤكد  والأ�ساطري. 
خالل قراءة منكفئة وغري متكاملة، وخمتارة بعناية خارج اإطارها اأو حتى دون اكتمال ن�سها من 

القراآن لتاأكيد هذه الدونية. 

اأبرزت �سهادات املبحوثات اأن العوامل املعوقة مل�ساركة املراأة يف �سنع القرار هي نتاج البيئة الثقافية، 
وما تت�سم به من هيمنة القيم الأبوية التي تفرز حواجز من القيم والأعراف والقوانني، التي تعوق 

اكت�ساب املراأة املهارات، وح�سولها على املوارد والفر�ض الالزمة. 

وتختلف املواقف من م�ساركة املراأة يف �سنع القرار بني الن�ساء اأنف�سهّن باختالف امل�ستوى التعليمي 
الن�ساء  اأن  البوؤرية  الور�ض  التي دارت يف  النقا�سات  اأبرزت  والقت�سادي لكل واحدة منهن. فقد 
ذوات التعليم الب�سيط والعمل القت�سادي الب�سيط يعتربن اأن اإنفراد الرجل بالقيادة داخل الأ�رشة، 
التي ميكنها من وجهة  املراأة  اأمر ل يعوق م�ساركة  الطبيعي كرجل، وهو  ينبع من ممار�سته لدوره 

نظرهن الت�ساور وامل�ساركة يف اتخاذ القرار داخل الأ�رشة. 

الفئة من  اآراء هذه  التاأثري على  بالتن�سئة الجتماعية دورا كبريا يف  املرتبطة  الأبوية  الثقافة  وتلعب 
واملوؤ�س�سات  الرجال  قبل  من  وا�ستغاللهن  القيادة،  مواقع  عن  اإحجامهن  على  وبالتايل  الن�ساء، 
املنظومة،  فاعل وراء كل هذه  الدميقراطية كعامل  للمراأة. ويقف غياب  م�ساركة �سورية  لإثبات 
ذلك اأنه يوؤثر وب�سكل كبري يف ق�سور مناهج الرتبية واملوؤ�س�سات ال�سيا�سية والجتماعية يف بلورة 
الوعي مبفاهيم العدالة وامل�ساواة وحقوق املراأة، ومبادئ الدميقراطية التي ت�سرتط امل�ساركة املت�ساوية 

يف �سنع القرار للن�ساء والرجال.



10. جمالت واأ�شاليب �شنع القرار وانعكا�شاتها على متكني املراأة
تتمثل حماور قيا�ض مدى م�ساهمة املراأة يف �سنع القرار يف :

1. قدرة املراأة على اتخاذ القرارات الذاتية ويف حميط الأ�رشة واأثرها على رفاهية الأ�رشة.
2. القرارات التي تتخذها املراأة ولها مردود جمتمعي حملي ايجابي. 

3. القرارات التي تتخذ اأو املطالبة ب�سنع قرارات تكون ذات مردود قومي–اأي على م�ستوى 
الدولة. 

4. اأولويات واأجندة الن�ساء الالئي و�سلن اإلى مواقع �سنع القرار.
5. الأ�ساليب التي ت�ستعمل يف �سنع القرار ومدى اختالفها عن تلك التي ي�ستخدمها الرجال 

يف مواقع �سنع القرار. 

والأ�رشي الذاتي  امل�شتوى  على  القرارات  اتخاذ  على  املراأة  قدرة   .1.10
للوقوف على قدرة املراأة على اتخاذ القرارات على امل�ستوى الذاتي والأ�رشي، طرحت جمموعة 
اأ�سئلة يف حمور احلرية، �سملت ا�ستخدام و�سائل تنظيم الأ�رشة واللبا�ض واحلركة والتنقل والت�رشف 
بالذات  الثقة  ونوعه، وحوارا حول حمور  التعليم  العمل ومكان  نوع وجمال  واختيار  الدخل  يف 

ب�سفة عامة.

لن تعليمًا عاليًا ولهن اأن�سطة يف العمل  ات�سح من الإجابات اأن معظم املبحوثات خا�سة الالئي ح�سّ
العام ينفردن بالقرارات التي تخ�ض ا�ستخدام و�سائل تنظيم الأ�رشة ونوع املالب�ض من حجاب اأو 
التعليم ونوع  الزواج ومكان  قرار  الر�سمية والت�رشف يف دخلهن، كذلك  للمهام  غريه، وال�سفر 
اأنه متى ما انفردت  اأن نعمم  اأولوية لتمكني املراأة. ول نحاول  العمل. واعتربن هذه ق�سايا ذات 
املراأة بهذه القرارات �سيكون مردوده اإيجابيا مب�ساركتها يف �سنع القرار يف اأي جمال اآخر، ولكن 
اأ�رشتها  القرار يف ق�سايا تخ�سها، يكون ذلك موؤ�رشاً لحرتام  اتخاذ  اأنها متى مار�ست حق  نوؤمن 

حلقها يف اتخاذ مزيد من القرارات وثقتها بنف�سها على اتخاذ القرار يف املجال العام.

واالإعالمية  الثقافية  ال�سغوط  كل  فيها  ا�ستخدمت  ذات ح�سا�سية،  االأ�رشة  تنظيم  ق�سية  لقد ظلت 
اأن مقدراتهن يف اتخاذ قرارات بعيدة عن هذه  اإذ  وال�سيا�سية يف هذا املجال لإبعاد الن�ساء عنها، 
التاأثريات، وهو موؤ�رش متكني مهم. وجتدر الإ�سارة هنا اإلى اأن الدولة ل تتبنى �سيا�سة �سكانية لتقلي�ض 
عدد ال�سكان اأو احلد من تزايده، ويعك�ض الإعالم �رشورة التكاثر لأنه اأمر ديني، ويردد يف الإعالم 
احلديث النبوي »تكاثروا تنا�سلوا فاإين مباهي بكم الأمم يوم القيامة«. كما تدعم املنظومة الثقافية 
املراأة الولود، حيث ل ت�سعر املراأة  بالأمان يف الزواج اإّل من خالل اإجناب عدد كبري من الأطفال 
الذكور على وجه التحديد. ويف ظل هذا ال�سياق الثقايف واخلطاب الديني ال�سيا�سي ميكن اأن يعد 
الولدة موؤ�رشا هاما يف  اأو احلد من  الأطفال  للمباعدة بني  الأ�رشة  تنظيم  لو�سائل  الن�ساء  ا�ستخدام 

جمالت اتخاذ القرار وداًل على التمكني الذاتي للمراأة.
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اأما فيما يتعلق بقرار اللبا�ض وخا�سة و�سع احلجاب اأو عدمه، فهو موؤ�رشذو اأهمية دال باعتبار اأن 
القرار يف هذه امل�ساألة يتخذ ا�ستنادا اإلى ال�سغوط ال�سيا�سية من جهة واإلى التوجه الثقايف املهيمن من 
جهة اأخرى. والأمر املهم هنا لي�ض ارتداء احلجاب اأم ل واإنا احلرية والقتناع يف الختيار، فالقرار 

الناجت عن القناعة واحلرية هو موؤ�رش مهم يف اتخاذ القرارات للتمكني.

الالئي كما  الب�سيط  والتعليم  العمل  الب�سيطات �ساحبات  الن�ساء  احلال على جمموعة  وينطبق هذا 
اأو�سحنا �سابقا اأكرث قربا من الإميان بال�سلطة الأبوية داخل الأ�رشة. اإل اأن املهم يف الأمر اأنهن من 
خالل عملهن اأ�سبحن اأكرث حر�سا على تنظيم الأ�رشة خوفا من ان�سغالهن بالولدات املتقاربة من 
عملهن الالتي يقمن به، والذي غري و�سعهن القت�سادي. فنجد اأن هوؤلء الن�ساء واأزواجهن اأكرث 
حر�سا على م�ساألة تنظيم الأ�رشة، واأ�سبح القرار يف هذا الأمر قرارا ت�ساوريا بينهن وبني اأزواجهن.  
اأما اإنفراد املراأة بالقرار يف اأوقات خروجها اأو الأماكن التي تق�سدها، اأو �سفرها يف املهام الر�سمية، 
القرارات  اتخاذ  على  القدرة  اإلى  ت�سري  مهمة،  موؤ�رشات  الأخرى  فهي  املادي  بالعائد  والت�رشف 
العمل  يف  بامل�ساركة  بداأن  فالبع�ض  للن�ساء،  بالن�سبة  التجربة  وتختلف  الفردية.  باحلرية  املت�سلة 
املجتمعي والقت�سادي، وبعدها ممار�سة النفراد باتخاذ القرارات تدريجيا يف املجال ال�سخ�سي. 
ولكن البع�ض بدون م�ستقالت يف اتخاذ القرارات ال�سخ�سية منذ مرحلة مبكرة، وا�ستمررن كذلك 

كما ت�سري اإلى ذلك �سهادات املبحوثات.

اأما يف خ�سو�ض القرارات املتعلقة بالتعليم، فقد اأكدت غالبية امل�ستجوبات باأنه كان لهن احلق يف 
اختيار نوع التعليم ومدى التدرج فيه ومكانه، واإن كان هذا الأخري يعتمد على الفر�ض املتاحة. 
التعليم بداأت مبكراً ولكن ب�سكل بطيء. فما  البنات لغر�ض  اأن م�ساألة حترك  اإلى  وجتدر الإ�سارة 
تزال الأ�رش املحافظة ل ترغب يف �سفر البنات للدرا�سة خارج حدود املدينة اأو البلد. وجند اأن عدداً 

قلياًل من املبحوثات قد غادرن البالد للدرا�سة باخلارج، اأو در�سن خارج مدينتهن داخل البالد. 

القرار  اتخذن  اأنهّن  العايل،  اأو  املتو�سط  التعليمي  امل�ستوى  ذوات  خا�سة  امل�ساركات،  اأكدت 
بخ�سو�ض زواجهن وتعليمهن، وذلك بالت�ساور ومبباركة الأ�رشة. اأما بالن�سبة اإلى قرار الإجناب فقد 
اعتربنه قرارا يتم بالتوافق مع الزوج، واإن كان ا�ستخدام و�سائل تنظيم الأ�رشة هو قرار خا�ض باملراأة. 
كما اأ�رشن اإلى اأنهن يتمتعن بحرية احلركة داخل البلد وخارجه، واأن اأزواجهن يقّدرون م�سوؤوليتهن 
وجدوى خروجهن، ول يتقيدن بالإذن من الزوج خا�سًة يف تنقالتهن الداخلية مثل زيارة الأ�سدقاء 
والندوات  الجتماعات  يف  العامة  امل�ساركة  اأو  الأ�رشة  حاجيات  �رشاء  اأو  الطبيب  وزيارة  والأهل 
واملوؤمترات. ولكن من جهة اأخرى يكون الزوج على علم مبكان تواجدهن فقط لل�رشورة. كذلك 
التعليم،  اأخرى من برملانيات ومديرات يف حقل  بالن�سبة ملجموعات  اأي�سًا  تطابقت هذه اخلا�سية 
و�سحفيات فقد اأكدن اأنهن ي�سعرن بالر�سا عن القرارات التي اتخذنها يف حياتهن اخلا�سة والأ�رشية. 

وجتدر الإ�سارة اإلى اأن جميع املبحوثات اأكدن على م�ساهمتهن يف رفع م�ستوى الأ�رشة ورفاهها، 
نتيجة مل�ساهمتهن وولوجهن اإلى مواقع �سنع القرار. كما كان لذلك اأثرا ايجابيا يف اأ�سلوب الرتبية 
مبنح الأبناء اإناثا وذكورا قدراً كبرياً من امل�ساركة يف �سنع القرار داخل الأ�رشة ويف حرية احلركة، 



تتمتع  التي  للمراأة  قد ر�سمت نوذجًا  الأ�رشة وحرية حركتهن  القرار يف  قدرتهن على �سنع  واأن 
لالأجيال  املفاهيم  تغيري  اإيجابا يف  يوؤثر  اأن  يوؤمل  مما  والتقدير،  بالتايل الحرتام  بقدرات وت�ستحق 
القادمة خا�سة الذكور. وقد اأكدن على منح الأبناء حرية اختيار نوع الدرا�سة اجلامعية والزواج، 

وتقدمي الن�سح من الوالدين فقط يف هذه املجالت، واأن لالأم نف�ض الدور كالأب. 

نخل�ض من ذلك اأن الن�ساء الالئي و�سلن اإلى مواقع �سنع القرار لهن دور ايجابي يف قرارات الأ�رشة، 
واأن التعليم العايل وم�ستوى الدخل يوؤثران يف ذلك الدور ايجابيا. كما ظهرت لدى الن�ساء الالئي 
و�سلن اإلى مواقع اتخاذ القرار قناعة وثقة تامة باأنف�سهن على اأنهن قادرات على اإدارة اأي عمل يجدن 
النجاحات يف خلق  وي�ستفدن من هذه  العمل،  لهذا  ال�سلة  ذات  القرارات  واتخذن  فيه،  اأنف�سهن 

واإدارة اأي عمل مثلهن مثل الرجل، بل ويوؤكدن على اأنهن يف بع�ض الأحيان يتفوقن على الرجال. 
هناك قرارات عديدة اتخذتها العديد من الن�ساء كانت حمورية يف حياتهن، وجميعها قرارات ذات 
مردود ذاتي متميز، مما يوؤكد اأن املراأة قادرة على �سنع القرارات لذاتها. وات�سح من الدرا�سة اأن 
الأ�رشة، ومردود ذلك على  ال�سخ�سي وعلى م�ستوى  القرار  اتخاذ  القدرة على  هناك عالقة بني 

عطاء املراأة يف املجال املجتمعي كما �سنو�سح اأدناه.

وملزيد من التحليل كان لبد لنا من التحقق من اأثر متكني املراأة الذاتي على قدرتها يف اتخاذ القرار، 
اأو امل�ساركة يف �سناعة القرار بالأ�رشة. وت�سري اإجابات املبحوثني واملبحوثات اإلى اختالف امل�ساركة 
و�سنوات  والتعليم  العمر  باختالف  الن�ساء  وبني  والن�ساء،  الرجال  بني  الأ�رشية  القرارات  �سنع  يف 
يف  العامة  احلياة  وممار�سة  الدخل  وارتفاع  التعليم  درجة  ح�سب  الن�سوية  الفئات  وتختلف  الزواج. 
مدى انفرادهن يف �سنع القرار، اأو امل�ساركة فيه، اأو عدم امل�ساركة فيه. واإن كان النمط ال�سائد يتمثل 
يف ح�رش دور الن�ساء يف النفراد بالقرارات اخلا�سة باأمور املنزل مثل �رشاء احتياجات الطعام والأثاث 
والأواين واإدارة اأعمال املنزل. كما ت�سرتك الن�ساء يف اتخاذ القرار اخلا�ض بال�رشاء اأو البيع فيما ارتفع 
ثمنه مثل ال�سيارة والعقار، وت�سارك اأي�سًا يف القرارات اخلا�سة بالأطفال مثل نوعية مدار�ض الأطفال 
واإن كان القرار النهائي يف هذا املجال يعود يف معظم الأحيان اإلى الزوج. ويختلف هذا النمط قلياًل 
القرار يف كثري من الأمور الأ�رشية  ينفردن باتخاذ  اأو الأرامل الالئي  املتزوجات  الن�ساء غري  يف حال 
كذلك بالن�سبة للن�ساء الالئي يتقا�سني اأجورا مرتفعة، اإذ يتعاظم دورهن يف اتخاذ القرار الأ�رشي ويف 

كل املجالت. كما يوؤثر يف م�ساألة م�ساركة املراأة يف اأخذ القرار وعي الزوج ورغبته يف الت�ساور. 
اأما القرارات داخل الأ�رشة فيما يخ�ض الأولد وتربيتهم واتخاذ القرار يف تعليمهم وما اإلى ذلك 
من اأمور، فقد اأكدت بع�ض املبحوثات اأنهن ل ميلكن حرية اتخاذ القرارات يف هذه امل�سائل لكنهن 
ل يبدين اأي اعرتا�ض على اأ�سا�ض اأن الزوج اأقدر يف اتخاذ القرار ال�سحيح. وهذا الو�سع ما هو اإل 

امتداد لهيمنة الذكور داخل الأ�رشة يف اتخاذ القرار، وانتقال ال�سلطة اإلى الزوج. 

ميكن القول يف هذا ال�سياق اإن نط اتخاذ القرار هو امتداد للنظام الأبوي واإن قدرة املبحوثات لدى 
هذه الفئة يف اتخاذ القرارات لي�ست بالقوة التي ميكن اأن جندها يف الفئات الأخرى، اإل اأن هنالك 
هام�ض ب�سيط تتخذ فيه القرارات من حيث �رشف املال اخلا�ض لتغطية احتياجات الأ�رشة على غرار 

تعليم الأبناء وم�ستلزمات البيت. 
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الأ�رشة  م�ستوي  حت�سني  يف  ايجابي  اأثر  البحث  عينة  اأفراد  كل  لعمل  كان  اأنه  الدرا�سة  اأو�سحت 
تعليم  يف  ي�ساهم  دخلهن  اأن  »الفقرية«  الأ�رش  اإلى  املنتميات  امل�ستجوبات  اأكدت  فقد  ورفاهها، 
اأو �رشاء كماليات  الب�سيطة  الأطفال ويف التوفري »لليوم الأ�سود« كما ذكرن، ويف نفقات العالج 
لالأطفال ويف بع�ض احلالت يف م�ساندة الأ�رشة الأ�سلية اأي الوالدين. يف حني بينت امل�ستجوبات 
املنتميات اإلى الأ�رش »املتو�سطة« و«املي�سورة« اأن دخلهن ي�سهم يف �رشاء م�ستلزمات اإ�سافية للمنزل 

من اأثاث وغريه لرفع م�ستوى املقتنيات باملنزل اأو يف ق�ساء العطالت ال�سيفية و�رشاء العقارات. 

املحلي املجتمع  م�شتوى  على  القرارات  اتخاذ  يف  املراأة  دور   .2.10
لها مردود  قرارات كان  اأ�سهمن يف �سنع  الفردي،  ال�سعيد  املبحوثات على  بع�ض  اأن  ات�سح  لقد 
جمتمعي كبري، وات�سح اأنهن ا�سطلعن بدور قيادي وريادي واتخذن قرارات ذات فائدة على ال�سعيد 
املجتمعي. فحتى بالن�سبة اإلى الن�ساء ذوات التعليم الب�سيط والدخل الب�سيط الالتي مل ي�ساركن يف 
العمل املحلي القاعدي بالتنظيمات �سبه احلكومية مثل اللجان ال�سعبية اأو يف اجلمعيات الطوعية، 
يقمن مبناق�سة  القهوة«)184(، حيث  ما يعرف »مبجل�ض  اإطار  اأنهن قمن بعمل جمتمعي يف  فيعتربن 
بع�ض الأمور التي يجب تغيريها مثل ختان الإناث والزواج املبكر للبنات. وهي م�سائل �سمعن عنها 

من خالل الندوات وحمالت رفع الوعي. 

الدولة م�شتوى  على  القرارات  يف  التاأثري  اأو  امل�شاركة  مدى   .3.10
لدى الن�ساء طموحات يف �سنع قرارات مهمة، ومع ذلك اأكدت معظم املبحوثات عدم ا�ستطاعتهن 
حتقيق ما ي�سعني اإليه. كما اعتربت املبحوثات اأن تاأثريهن على �سيا�سات الدولة القت�سادية اأو اخلا�سة 
باملراأة ما يزال �سعيفا رغم كل ما مت اجنازه. ورغم اأن معظم املبحوثات لديهن معرفة ب�سيا�سات الدولة 
القت�سادية ن�سبة لحتكاكهن اليومي مبختلف املوؤ�س�سات والوزارات التي ي�سرين من خاللها اأعمالهن، 
لكن معظمهن وحتى الالئي يحظني بدعم اأو لديهن خلفية �سيا�سية، ل ميكنهن تغيري هذه ال�سيا�سات 
اأو تقييمها، حتى عن طريق القنوات الر�سمية. وهن يرين اأن بع�ض الهياكل واملنظمات على غرار احتاد 
�سيدات الأعمال حتكمه خالفات ونزاعات مبا ل يجعله ف�ساء �ساحلا لتمرير بع�ض الآراء الإ�سالحية 

التي مت�ض ال�سيا�سات القت�سادية العامة، التي ذكرن اأنهن يعانني منها، واأهمها كرثة ال�رشائب.

اأن املراأة تكتفي  اإلى وجود حماولت لل�سغط وللتاأثري على �سنع القرار، والواقع  ت�سري ال�سهادات 
بالتاأثري على القرارات على م�ستوى الدولة، ولكنها تعتقد اأنها ل ت�ساهم يف �سنع القرارات ب�سبب 
احللقة املغلقة الرجالية التي تتخذ فيها القرارات الكربى والتي تبقى املراأة معزولة عنها. كما ات�سح 
اأنه بالرغم من اأن املراأة متتلك القدرة الفنية والثقة بالذات على �سنع القرار يف عملها القت�سادي ويف 
جمال م�سوؤوليتها الإدارية والتنفيذية، اإل اأنها مل ت�سل بعد اإلى مرحلة التاأثري على �سنع القرارات الهامة 
يف البالد، اأو تو�سيع دائرة و�سول عدد اأكرب من الن�ساء ملواقع �سنع القرار القت�سادي وال�سيا�سي على 

184 - وهو عبارة عن جل�سة ت�سم م�ستوى اجلهاز التنفيذي اأو اللجان الت�رشيعية اأو داخل الأحزاب ال�سيا�سية.
اأيام  من  يوم  يف  الن�ساء  من  عدداً 

الأ�سبوع تقدم فيها القهوة لل�سيافة



ومما يعيق تاأثريهن يف الق�سايا القومية اأن �سناعة القرار يف نوذج احلزب الواحد للحكم ال�سمويل عادة 
ما تكون بوا�سطة جمموعة �سغرية من الرجال فقط. هذا اإ�سافة اإلى املعوقات الثقافية التي اأو�سحناها 
�سابقا من النظرة الدونية للرجال حول قدرات الن�ساء على ولوج م�سمار �سناعة القرارات القومية، 

والعتقاد لدى الرجال اأن الن�ساء غري مهمومات بق�سايا الوطن ول ُيجدن التعامل يف ذلك.

الدويل  املجتمع  ومع  الن�شوية  الفئات  بني  والت�شبيك  الت�شال  قيا�ص   .4.10
لقد اأ�سفنا حمور الت�سبيك والت�سال وذلك لأهمية الت�سامن واملنا�رشة من اأجل التاأثري على عملية 
الن�سوية  والحتادات  والروابط  اجلمعيات  تكوين  على  ال�سودانية  املراأة  اأقدمت  لقد  القرار.  �سنع 
منذ عام 1947 وتعددت الربامج الداعمة لها من خالل املجتمع الدويل وبع�ض الربامج الإقليمية، 
اأقامت  كما  اأجنبية.  معظمها  واملنظمات  ال�سفارات  من  عدد  الثنائية عرب  ال�رشاكات  من  والعديد 
الدولة تنظيمات تابعه لها وهياكل لتنظيم العمل يف حميط املجتمع املدين حتى تبلورت يف �سكل 
الطوعية،  املنظمات  لتنظيم كل عمل  الإن�ساين  العون  لت�سبح وزارة   2003 العام  وزارة حديثة يف 

اإ�سافة اإلى مكتب م�سجل لالأحزاب ال�سودانية واحتاد للنقابات.

الأمم  ومنظمات  والدولية  الإقليمية  املنظمات  منا�سب يف  ال�سودانيات  الن�ساء  بع�ض  تولّت  كما 
تلك  قيادية يف  منا�سب  على  منهن  القليل  �سوى  ومل حت�سل   ، ال�سودان وخارجه  داخل  املتحدة 

املنظمات اأو البنوك الإقليمية والدولية. 

الن�سوية يف جمال حمدد  املجموعات  من  فئة  كل  اأن  املبحوثات  مع  والنقا�ض  املقابالت  من  ات�سح 
اأو النا�سطات يف املجتمع املدين( لي�ست لهن عالقات قوية مع بع�سهن  )مثل �ساحبات الأعمال 
البع�ض. ف�ساحبات الأعمال مثال ل تربطهن عالقة قوية بالن�ساء النا�سطات يف املنظمات املجتمعية، 
اأو ع�سوات الربملان اأو الأحزاب ال�سيا�سية، كما اأن الن�ساء باملنظمات اأو الأحزاب ال�سيا�سة يبقني 

خارج نطاق دائرة �سانعي القرار القت�سادي واحتادات �ساحبات الأعمال. 

ويعود ال�سبب يف ذلك اإلى اأن معظم من و�سلن اإلى العمل القت�سادي الكبري هن من زوجات اأو 
اأخوات اأو بنات �سانعي القرار، وهذه القرابة تكفيهن احلاجة اإلى ممار�سة العمل ال�سيا�سي،  اأمام 
�رشورة اأن يتفرغن بدرجة كبرية للعمل ال�ستثماري. ويت�سح اأن هذه القطيعة توؤدي اإلى خلل يف 
ت�سامن احلركة الن�سوية بل وتوؤدي اإلى اإمكانية ت�رشذمها. بالرغم من اأنه مل ينجز العديد من املطالب 
والطموحات، يعترب ما حتقق من حماولت للت�سامن الن�سوي والت�سبيك عمل ي�ستحق الدعم. وقد 

اأ�سار عدد من املبحوثات اأن عمل الت�سبيك يحتاج اإلى �سرب ومثابرة ومتويل جيد حتى ينجح.

القرار  مواقع �سنع  بلغن  الالئى  الفاعالت  الن�ساء  اأن  داخليا على  واملنا�رشة  الت�سبيك  موؤ�رش  يوؤكد 
يحر�سن على الت�سبيك والت�سامن، ولكن عقبات مالية واأخرى �سيا�سية حتول دون و�سوله لغاياته 
يف دعم ق�سايا املراأة ب�سورة جادة، واأن هذا موؤ�رش مهم لقيا�ض متكني املراأة، لبد من الهتمام به 

واإيالئه القيمة التي ي�ستحق.  
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    5.10. الأولويات والأجندة

اإن معرفة اأولويات الن�ساء واأجندة عملهن ي�ساعدنا يف معرفة مدى امل�ساركة يف م�سارات �سنع القرار. 
ويدفعنا احلديث يف هذه امل�ساألة اإلى الت�ساوؤل عما اإذا متتلك املراأة اأولويات واأجندة خمتلفة عن الرجل 
اأنها متمكنة وقادرة على اتخاذ  اأم  اأولويات،  ال�سلة مبا يهمها من  القرارات ذات  جتعلها ت�سارك يف 
القرار يف كل الق�سايا املهّمة للبالد، وي�ساركها الرجل يف ذلك. ت�سري التجارب يف بع�ض الربملانات 
ال�سابقة اإلى اأن الن�ساء يحجمن عن امل�ساركة اإل يف ق�سايا حمددة ترتبط باخلدمات، وبع�سهن تقت�رش 

م�ساركتهن يف ق�سايا الن�ساء فقط، واأخريات ي�ساركن بناء على اأولويات احلزب الذي ينتمني اليه.

اأجندة  ترتبط  ما  فعادة  للمراأة،  �سلبا على ما حتقق  الن�ساء والرجال  اأجندة  التباين يف  ينعك�ض هذا 
الن�ساء باملراأة ذاتها لأنها تعتقد اأن ظلما وقع على ن�سف املجتمع، واأن ق�سية املراأة هي ق�سية تغيري 
جمتمع. اأما معظم الرجال فينظرون اإلى مو�سوعات املراأة باأنها لي�ست ق�سايا جمتمعية، ول توجد 
�رشورة ول رغبة لإحداث تغيري، واأن الرجل قادر على الإنابة عنها لطرح مو�سوعاتها ذات العالقة 

بالحتياجات العملية من تعليم و�سحة وعمل... 

ولكن قد تتكامل اأجندات واأولويات الرجال والن�ساء اأحيانا، وذلك على م�ستوى �سّيق اإذا ما كانت 
من  معًا  الأعمال  ون�ساء  الأعمال  رجال  يعمل  مثال،  العمال  قطاع  ففي  م�سرتكة.  املق�سودة  امل�سلحة 
اأجل ال�سغط على قرارات و�سيا�سات اقت�سادية، مثل فتح ال�سوق للتناف�ض احلر ودعم املنتج وفتح باب 
ال�سترياد... قد يكون الهدف واحدا ملزيد من ترقية الأعمال ال�ستثمارية. ون�سوق مثال اآخر للت�سامن 
بني جمموعة من الن�ساء والرجال عرب تكامل الأجندة وذلك فيما يتعلق بالق�سايا الوطنية من م�ساندة يف 
ا�سرتداد دميقراطية اأو اإحالل �سالم، ولكن يف كل الأحوال فاإن املراأة ت�سارك، ولكن الرجل هو امل�ستفيد 
اأن هناك اختالفا لي�ض على م�ستوى الأجندة، ولكن على م�ستوى  النتائج. توؤكد املبحوثات على  من 
فهم الق�سية مو�سوع احلوار. ففي جمال العمل العام مثاًل، عادة ما تكون نظرة الرجل للق�سايا نظرة على 

امل�ستوى الكلي، يف حني تكون نظرة املراأة كلية تف�سيلية، تراعي فيها اآثار الق�سية على املراأة. 

والتو�شيات ال�شتنتاجات   .11
ال�شتنتاجات اأهم   .1.11

1. اأو�سحت الدرا�سة على م�ستوى العوامل املبا�رشة اأنه لبد من توفر مقومات القيادة والتعليم 
القيادية الطبيعية  اإلى املهارات  اإ�سافة  والعمل واخلربة يف جمال العمل القت�سادي واملجتمعي، 

واملكت�سبة حتى ت�ستطيع املراأة الو�سول اإلى مواقع �سنع القرار. 

�سنعت  التي  اأو  القرار  �سنع  امل�ساركة يف  الأم  من  ناذج  اإن وجود  الأ�رشة،  م�ستوى  على   .2
القرار اأو قادت عماًل اقت�ساديا اأو جمتمعيًا، له تاأثري اإيجابي كبري على بناتها. كذلك يوؤثر الأب 
لقاء  لهن وكذلك يف  والدعم  احلركة  النقا�ض وحرية  فر�سة  منح  الرتبية يف  واأ�سلوب  الأخ  اأو 



ال�سخ�سيات القيادية من الرجال يف حميط الأ�رشة. وجند اأنه يف جمال الأ�رشة الثانية بعد الزواج، 
يوؤثر اأي�سًا اإميان الزوج بعمل وقدرات املراأة وحقها يف �سنع القرار، وولوج مواقع �سنع واتخاذ 

القرار. هذا ما اأكدته املبحوثات من املتزوجات يف اأن وجود زوج داعم عامل مهم جداً. 

فاإن عطاءها  اثنني  اأو  للمراأة طفل  فاإذا كان  اأخرى على غرار حجم الأ�رشة،  اأي�سًا عوامل  وتوؤثر 
املجتمعي وبلوغها مواقع �سنع القرار يكون اأكرب، باعتبار وجود زمن كاف دون التقيد بامل�سوؤوليات 
الإجنابية. غري اأن بع�ض املبحوثات اأكدن على دعم الأمهات لالبنة يف دورها الإجنابي من اأجل 
اإلى مواقع �سنع القرار. ويالحظ  التفرغ لعملها املجتمعي والقت�سادي حتى ت�ستطيع الو�سول 
اأن عدداً من املبحوثات مل يتزوجن اأو مل ينجنب، وكان لذلك اأثر اإيجابي. من �ساأن الدور الإجنابي 
للمراأة اإذا ما تعاظم خا�سة بوجود عدد من الأطفال، اأن يوؤّخر بلوغها مواقع اتخاذ القرار. لبد 
من النتباه اإلى امل�سائل الدميغرافية املتعلقة خا�سة بحجم الأ�رشة وا�ستخدام و�سائل تنظيم الأ�رشة 
يف التاأثري على م�ساألة و�سول املراأة اإلى مواقع �سنع القرار مما ي�ستوجب النظر اإلى �سيا�سات الدولة 
يف ذلك الجتاه. كل تلك الأ�سباب توؤثر يف بلورة �سخ�سية لها قدرات قيادية وفر�ض متنح عددا 
من الن�ساء الو�سول اإلى مواقع �سنع القرار واتخاذه. اإن الظروف املبا�رشة التي توؤثر على و�سول 
املراأة اإلى مواقع �سنع القرار واإلى �سنعها القرار يف اأي جمال هي �رشوط الزمة، لكنها لي�ست كافية 
لإحداث ذلك، اإذ لبد من توفر العوامل غري املبا�رشة والبنيوية لو�سول عدد مقدر من الن�ساء اإلى 

مواقع �سنع القرار، وعلى اإمكانية م�ساركتهن يف عملية �سنع القرار. 

اأحزاب  من  املدين  املجتمع  تنظيمات  وجود  فاإن  املبا�رشة،  غري  العوامل  م�ستوى  على  اأما   .3
انفراج  اأي  اإن حدوث  املراأة.  اأن تدعم  �ساأنها  وجمعيات طوعية ونقابات و�سحافة حّرة من 
دميقراطي، واإن مل يكن حتقيق كامل للدميقراطية، من �ساأنه اأن يتيح للن�ساء جمال بلوغ مواقع �سنع 
تراكم اخلربة يف كيفية  الأحزاب، ويجعل من  اأو  والنقابات  القرار يف اجلمعيات والحتادات 
القرار  �سنع  مواقع  اإلى  بو�سولها  م�ستقباًل  وينبئ  للمراأة،  ممكن  اأمر  عليه  والتاأثري  القرار  �سنع 
على م�ستوى الدولة ويف ق�سايا الوطن امل�سريية. وهذا ما حدث لعدد من املبحوثات من رئي�سة 

�سحيفة وعميدة كلية، ورئي�سة جمعية طوعية. 

وفيما يخت�ض بالدولة وم�ساهمتها يف و�سول املراأة اإلى مواقع �سنع القرار، ففي حالة ال�سودان 
حدث ذلك يف جمالني هما القت�سادي والت�رشيعي. وكان و�سول بع�ض الن�ساء لمتالك �رشكات 
�سيا�سيا  املواليات  من  معظمهن  الن�ساء  من  ملجموعة  احلكومة  �سّهلته  اأمر  هو  واإدارتها  خا�سة 
للنظام واملنتميات لأ�رش القياديني للحزب احلاكم. كما ي�رشت الدولة لهوؤلء الن�ساء، عن طريق 
�سيا�سات النفتاح القت�سادي، احل�سول على القرو�ض التي جعلت من الراغبات يف املجازفة 
القت�سادية اإمكانية ولوجها عن طريق اإدارة م�رشوعاتهن. وو�سح ذلك يف املقابالت مع ممثالت 
ل�ساحبات ال�رشكات من امل�ستجوبات. وتوفر القرو�ض يف برامج التنمية املقدمة من وكالت 
الأمم املتحدة واملنظمات العاملية اأي�سا و�سائل م�ساعد يف اإفادة ذوات الدخل املحدود يف تكوين 
من�سئات �سغرية واتخاذ القرار فيها مما �ساعدهن اأي�سا يف حت�سني و�سعهن الأ�رشي واإن مل يوؤثر 

ذلك ب�سورة كبرية على دورهن يف �سنع القرار داخل الأ�رشة اأو يف املجتمع املحلي.
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فقد  والإقليمي،  الدويل  املجتمع  تاأثري  اأي�سا  املبا�رشة  غري  العوامل  �سمن  يندرج  اأن  ميكن   .4
اأو�سحت الدرا�سة اأن هناك حركة للمنظمات الإقليمية والدولية بال�سودان، واأن بع�ض الن�ساء 
على علم بن�ساط تلك اجلهات لفائدة املراأة. اإال اأنه من الوا�سح اأن تلك العالقة ظلت �سعيفة 
حيث  من  اأما  طوعية.  لتنظيمات  املنتميات  اأو  احلزبيات  الن�ساء  من  قليل  عدد  يف  وحم�سورة 
الت�سبيك بني املجموعات الن�سائية املختلفة �سواء كان ح�سب جمالهن املهني اأو انتمائهن احلزبي 
الت�سبيك �سعيف بني  فاإن  املختلفة،  التنفيذية  املجموعات  �سواء كان من  اأو  الإيديولوجي،  اأو 
الفئات، وقد يكون مقدراً يف داخل اإحدى الفئات ولكنه ل يت�سم بالعالقات املنظمة واملوؤ�س�سة 

مما ي�سري اإلى اأهمية النتباه اإلى تطوير الت�سبيك الداخلي اأوًل قبل الت�سبيك اخلارجي.

2.11. التو�شيات 

من و�سع  ذلك لبد  يتم  القرار. وحتى  �سنع  عملية  املراأة يف  دور  تفعيل  اإلى  التو�سيات  تهدف 
ال�سيا�سات والربامج التي ت�ساعد املراأة على الو�سول اإلى مواقع �سنع القرار، والتاأثري على القرارات 

يف كل املجالت التي توؤثر على حياة الن�ساء. 
بيئة  اأجل خلق  احلياة من  للمراأة يف كل جمالت  املقيدة  القوانني  تعديالت يف  اإلى  الدعوة   .1

متكينية للمراأة.
2. الهتمام بعمل موؤ�س�سات التنمية الجتماعية حتى ت�ساهم يف بناء القدرات القيادية للفتيات 

والن�ساء، وبناء قيم واجتاهات اإيجابية نحو الن�ساء ومقدراتهن واأدوارهن.
التعاون  يكفل  مبا  الأ�رشية،  والعالقات  احلياة  لرتقية  �سيا�سات  و�سع  على  والعمل  الدعوة   .3
على  احل�سول  والتكافوؤ يف  القرارات  واتخاذ  امل�سوؤوليات  وامل�ساواة يف  والحرتام  والتعا�سد 

الفر�ض واملوارد داخل الأ�رشة.
4. الدعوة واملنا�رشة وتكوين جمموعات �سغط من اأجل تغيري املناهج الدرا�سية يف كل املراحل، 

لتعك�ض �سورة اإيجابية عن املراأة، وت�ساعد يف بناء الجتاهات املو�سوعية نحو الن�ساء.
مفاهيم  تغيري  عملية  يف  للم�ساهمة  الن�سطة  الن�سوية  باملجموعات  املدر�سة  ربط  حماولة   .5

الطالب والطالبات مل�ساركة املراأة ولربط املدر�سة بالأ�رشة. 
تكت�سب  واجلامعات حتى  املدار�ض  والجتماعية يف  الثقافية  الأن�سطة  تفعيل  امل�ساهمة يف   .6
ال�سابات وال�سباب مهارات العمل اجلماعي القيادي، وتنمو باملمار�سة قدرات اتخاذ القرار اأو 
التاأثري على القرارات. فتفعيل اجلمعيات العلمية والثقافية لل�سباب وال�سابات قد ي�ساعد وي�سجع 
القرار يف  اتخاذ  للم�ساركة يف  قدراتهن  ت�سقل  معلومات  واكت�ساب  واحلوار،  الإطالع  على 

املجالت املختلفة.
الفقر والرتكيز على  ال�سيا�سات وتخفيف  اأجل مراجعة  الر�سمية من  الدعوة لدى اجلهات   .7
تخفيف عبء الأ�رشة القت�سادي، مما ي�ساعد الأ�رش يف ا�ستمرارية بناتهن يف جمال التعليم ويقلل 

من عمالة الأطفال.
8. العمل على تكوين جمموعة اإعالميات ت�ساهم يف خلق روابط مع منظمات املجتمع املدين 
من اأجل التاأثري على الإعالميني، لتقدمي �سورة واقعية تعك�ض قدرات املراأة، واأدوارها املتعددة 

واإمكانياتها واأهمية دورها يف �سنع القرارات.



املراأة العربية و�شنع القرار يف لبنان  درا�شة حالة عدد 4 : 
)فهمية �رشف الدين(     

اأول : الإطار النظري للبحث 

مقدمة

يحتل مفهوم م�ساركة املراأة يف �سنع القرار اأهمية بالغة يف الأدبيات ال�سائدة اليوم عن املراأة، وهو 
اإلى جانب مفهوم امل�ساركة يعرب عن اجتاه جديد يف النظر اإلى مكانة املراأة ودورها يف احلياة العامة. 
ويتمّثل ذلك يف م�ساألتني اثنتني الأولى حق الن�ساء يف امل�ساركة يف عمليات �سنع القرار انطالقًا من 

مبداأ امل�ساواة، والثانية هي متكني الن�ساء من هذا احلق عرب اإيجاد البيئة املالئمة ملمار�سة هذا احلق.
واإذا كانت امل�ساألة الأولى بالرغم من ال�سعوبات التي تعرت�سها على امل�ستوى القانوين هي م�ساألة 
يف طريقها اإلى احلل، اإل اأن متكني الن�ساء من هذا احلق ل تزال دونه عقبات، وتتطلب الكثري من 

التغريات داخل جمتمعاتنا العربية. 

اإن التحولت املطلوبة يف اجتاه اإن�ساء احلق وممار�سته تعد �سديدة التعقيد، فالبنى الجتماعية اللبنانية 
للعالقات  جديدة  ت�سورات  �سياغة  دون  حتول  الطائفية  الإنتاج  اإعادة  اآليات  عرب  تر�سخت  التي 
طائفية  اأبعاداً  اتخذت  التي  الجتماعية  الرتكيبة  تداخل  يف  هنا  ال�سعوبة  وتكمن  الجتماعية. 
الف�سل يف حتديد عمليات �سنع  الكلمة  لها  اأن يكون  يفرت�ض  التي  الأخرى  الأبعاد  ومذهبية مع 

القرار واآليات ا�ستغالها. 

تعقد  اأن  اإل  للكلمة،  وال�سكلي  الب�سيط  بالتعريف  دميقراطي  نظام  هو  اللبناين  النظام  اأن  ومع 
م�ستويات الرتكيبة الجتماعية يجعل من هذا النظام نظامًا هجينًا، فهو دميقراطي باعتباره يعتمد 
اآليات النتخاب وتداول ال�سلطة وهو ينتق�ض من هذه الدميقراطية يف نظام املحا�س�سة الطائفية التي 
اأنتجتها »دميقراطية توافقية« يجتهد الكثري من الباحثني اللبنانيني)185( يف تاأكيد اأهميتها واأهليتها 

حلل النزاعات واإقامة احلكم ال�سالح يف جمتمع متعدد. 

النوع  فجوة  يف  واإ�شهامه  اللبناين  النظام  تركيبة   .1
تتاأ�س�ض التجربة اللبنانية على ثقافة اجتماعية �سائدة تعطي للجديد مكانة بارزة يف ت�سوراتها النظرية، 
لبنان بنظام دميقراطي تعددي �سمن املحيط  اإن تفرد  الثقافة بالنفتاح على الغرب.  وترتبط هذه 
العربي، وببيئة حقوقية ود�ستورية مل يكن بعيداً عن تاأثريات هذه اخل�سو�سية وترابطاتها املجتمعية، 
فالدميقراطية الليربالية هي اإحدى النتائج اجلانبية للتنوع الجتماعي والطائفي يف لبنان)187(. على 
اأن هذه الدميقراطية ظلت قا�رشة عن جتديد احلياة ال�سيا�سية ومل ت�ستطع اأن تنجز اخلطوات املطلوبة 

من اأجل حتديث احلياة ال�سيا�سية والجتماعية.
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م�رشة،  اأنطوان  انظر   -  185
يف  ال�سيا�سية  والقوى  الأحزاب 
لبنان، اجلمعية اللبنانية لل�سلم الأهلي 

ومكتبة اديناور، بريوت، 1996.

انظر  التفا�سيل،  من  ملزيد   -  186
العاملية  الدميقراطية  �سامل،  بول 
املركز  اللبنانية،  واحلالة  والعربية 
اللبناين للدرا�سات، بريوت، 1993. 
الأبعاد  الدين،  �رشف  فهمية  اأي�سًا، 
الدميقراطية  للممار�سة  الجتماعية 
الجتماعية  العلوم  معهد  لبنان،  يف 
وموؤ�س�سة فريدري�ض ايربت، 2004.
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احلياة  يلف  يزال  ما  الذي  اللتبا�ض  لهذا  القرار نوذجًا  املراأة يف عمليات �سنع  م�ساركة  وقد تكون 
الجتماعية وال�سيا�سية اللبنانية. فبالرغم من اإعطاء املراأة احلق يف امل�ساركة ال�سيا�سية منذ �سنة 1953، 
�سنع  يف  املراأة  م�ساركة  اأن  نعتقد  ونحن  موؤخرا.  اإل  الربملاين  العمل  متار�ض  مل  اللبنانية  املراأة  اأن  اإل 
اأولهما  اأ�سا�سيني:  تتوافر على �رشطني  اأن  بد  باملراأة ل  املتعلقة  املو�سوعات  �ساأن جميع  �ساأنها  القرار 
بيئة حقوقية حترر امل�ساحة املو�سوعية للمراأة وت�ساعد على العرتاف بوجودها الجتماعي امل�ستقل، 

وثانيهما منظومة تربوية ت�ساعد على بناء �سور متوازية للعالقات املت�ساوية بني الرجل واملراأة.

اإلى  النظر  اإعادة  الأن  توفرها،  تلقائي ملجرد  ب�سكل  املن�سودة  االأهداف  ال�رشوط ال حتقق  اأن هذه  على 
التنمية  تقارير  توردها  التي  والإح�ساءات  قانونية،  ت�رشيعات  من  اأكرث  اإلى  حتتاج  الجتماعية  الأدوار 
الب�رشية ال�سادرة عن الأمم املتحدة تظهر اأن �ساآلة التمثيل الن�سائي يف الهيئات املنتخبة هي ظاهرة عاملية 
واأن الت�رشيعات املقرة لهذا احلق ل تكفي للقبول به وملمار�سته. اإن الأمر يتطلب اإجراء تعديالت اأ�سا�سية 
يف الأعراف الجتماعية والثقافية وبلورة اأ�سلوب جديد عام يف التفكري ل يعتمد القولبة النمطية للرجل 
واملراأة وخياراتهما، بل حتل حملهما فل�سفة جديدة تعترب جميع النا�ض عنا�رش فاعلة واأ�سا�سية للتغيري)187(. 

فيها املراأة  وموقع  لبنان  يف  القانونية  البيئة   .2
ين�ض الد�ستور اللبناين يف مقدمته، على اأن لبنان »ع�سو موؤ�س�ض يف منظمة الأمم املتحدة  
ويلتزم مبواثيقها والإعالن العاملي حلقوق الإن�سان«. كما ين�ض يف اأحكام اأخرى فيه على 
اأن اللبنانيني �سواء اأمام القانون، يتمتعون ب�سكل مت�ساو باحلقوق املدنية وال�سيا�سية. لكن 
ل ين�ض الد�ستور اللبناين �رشاحة على امل�ساواة بني الرجل واملراأة كما تفعل معظم الد�ساتري 

الغربية وبع�ض الد�ساتري العربية«)188(.

وقد تكر�ض هذا التمييز يف جمموعة من القوانني املتعلقة باملواطنة بالدرجة الأولى وخا�سة املواد 
املتعلقة بحق الن�ساء يف منح جن�سيتهن لأولدهن، كما جتلت يف بع�ض مواد قوانني العمل وخا�سة 
يف باب املنافع القت�سادية والجتماعية، ولكن التج�سيد الوا�سح للتمييز �سد الن�ساء كان بالطبع 
يف قوانني الأ�رشة وقوانني الأحوال ال�سخ�سية)189(. والإ�سارة هنا اإلى التمييز يف القوانني اأمر اأ�سا�سي 
بالن�سبة اإلى الواقع احلايل للمراأة اللبنانية، فهو من جهة يدل على جتّمد املنظومة الرتبوية امل�سوؤولة 
الأولى عن نظام القيم الجتماعية، وهو من جهة ثانية يدل على عدم قدرة النظام الطائفي يف لبنان 
على اأن يحرر امل�ساحات الجتماعية الثقافية بالرغم من احلر�ض الذي يبديه هذا النظام للحفاظ 

على الليربالية القت�سادية ومظاهر الليربالية ال�سيا�سية.

مل يكن مفاجئا يف لبنان اأن تتاأخر الدولة اللبنانية عن اإبرام اتفاقية اإلغاء جميع اأ�سكال التمييز �سد 
املراأة حتى �سنة 1996 حيث اأن دوًل عربية كثرية �سبقتها اإلى ذلك. واأن تربمها مع حتفظات اأ�سا�سية 
بامل�ساواة، مما  املت�سلة  املواد  اأي على كل  امل�ستقل)190(  الن�ساء ووجودهن  على مواد مت�سلة بحياة 
يفقد الوثيقة روحها بالذات. اإن املحرك الأ�سا�سي للتحفظات هو نف�سه الذي مينع اأية تغريات يف 

اأو�ساع الن�ساء ومكانتهن يف املجتمع ويكر�ض فجوة النوع التي تتعمق كل يوم.

الأمم  الب�رشية  التنمية  تقرير   -  187
املتحدة نيويورك 1995، �ض 49.

»حقوق  مغيزل،  لور   -  188
مهداة  درا�سات  يف  الن�ساء« 
النهار  دار  مغيز،  جوزيف  اإلى 
مغيزل،  جوزف  موؤ�س�سة  للن�رش، 

بريوت،1996،  �ض 233.

189 - انظر الوثيقة القانونية الثانية 
�سد  التمييز  اأ�سكال  جميع  لإلغاء 
اللجنة  اللبناين،  القانون  يف  املراأة 

الأهلية ملتابعة ق�سايا املراأة 2005.

190 - املواد التي حتفظ عليها لبنان 
 2 واملادة   16 واملادة   9 املادة:  هي 

واملادة 562. 



واإذا كانت التربيرات التي تقدمها الدولة اللبنانية تت�سل باحل�سا�سيات الدينية واملذهبية، فاإن القبول 
والإقرار بذلك من جانب الن�ساء ومعظم القوى الجتماعية وال�سيا�سية يجعل املراأة تراوح مكانتها 
يف اإ�سارة اإلى التناق�ض الظاهر بني اإمكانياتها وبني موقعها يف املجتمع. ولعل املثال الأبرز على ذلك 

هو موقع املراأة يف احلياة ال�سيا�سية.

و يطرح هنا �سوؤال ملاذا مل متار�ض املراأة اللبنانية حقها يف امل�ساركة ال�سيا�سية والذي منحت اإياه منذ 
�سنة 1953 اإل موؤخرا ويف »ثياب احلداد«؟ وبن�سب قليلة جداً حتى يف انتخابات �سنة 2005.

القرار ل ترتبط  الن�ساء يف �سنع  التي حتول دون م�ساركة  العقبات  اأن  الدرا�سات)191(  اأكدت  لقد 
اإلى عوامل اجتماعية وثقافية واقت�سادية و�سيا�سية  اأي�سًا  بتق�سري الن�ض القانوين فح�سب، بل تعود 

ميكن اأن جنمعها حتت عنوان »املنظومة الرتبوية«. 

اإن املنظومة الرتبوية هي جمموعة القيم التي تخرتق العالقات الجتماعية وتنعك�ض يف نظم الرتبية 
والتعليم وقواعد ال�سبط وال�سلوك الجتماعي، وهي م�سوؤولة اإلى حد بعيد عن اإنتاج ال�سور النمطية 
لأدوار الرجال والن�ساء على حد ال�سواء. اأما املوقف من الن�ساء فال حتدده القوانني فح�سب، بل متليه 
جمموعة القيم الثقافية التي جتعل �سورة املراأة ودورها ومكانتها وطرق التعامل معها مرهونة بكيفية 
ا�ستغال هذه القيم وخا�سة جلهة الف�سل الذي تقيمه بني اخلا�ض والعام فيما يخ�ض الأدوار القائمة 

على النوع الجتماعي.

اأثر اإلى حد بعيد يف هذه املنظومة خا�سة  ومع اأن النظام القت�سادي الليربايل ال�سائد يف لبنان قد 
يف بداية ال�سبعينات، اإل اأن بروز حركات �سيا�سية جديدة )اإ�سالموية يف اأكرثها( قد جعل من هذه 
التاأثريات �سطحية و�سكلية. واإلى جانب الأ�رشة التي توؤطرها قيم الطاعة والإخ�ساع وال�سيطرة)192(، 
جند اأن النظام التعليمي يف مناهجه ويف اآليات ا�ستغاله يكر�ض العزل العن�رشي بني الرجل واملراأة عرب 

تكري�ض الأدوار الجتماعية التقليدية لكل منهما)193(.

واإذا كان من ال�سعب علينا اأن نزيل اللتبا�ض عن امل�سوؤولية الفعلية التي تتحملها املراأة يف �سياق اإعادة 
اإنتاج ال�سور النمطية للن�ساء عرب تربيتها لأولدها، اإل اأنه ل بد من الإ�سارة اإلى اأن »العنف الرمزي« 
التاريخية«)194(، و»ال�ستالب  لال�ستمرارية  اأ�سا�سية  ب�سفته »و�سيلة  بورديو  بيار  عنه  الذي حتدث 
العقائدي« الذي حتدث عنه م�سطفى حجازي)195( يعزز ذلك ال�ستالب العقائدي الذي تخ�سع 
ال�سواء  على  والرجال  الن�ساء  لدى  القيمية  للمدركات  يوؤ�س�ض  الذي  البيداغوجي  الفعل  املراأة  له 

وي�ساهم يف اإعادة اإنتاج هذه ال�سور.

يخ�سع  والثقايف  القيمي  ال�سق  يزال  وما  الأ�رشية)196(،  احلياة  �سورة  تكرر  الجتماعية  احلياة  اإن 
�سريورة حياة الن�ساء لقواعد وثوابت �سلوكية جتد اأ�سا�سها املو�سوعي يف تقا�سم الأدوار الذي تعيد 

اإنتاجه الثقافة الأبوية)197(.
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191 - انظر على �سبيل املثال فهمية 
اللبنانية  املراأة  م�ساركة  الدين،  �رشف 
العربي  املعهد  ال�سيا�سية  احلياة  يف 

حلقوق الإن�سان، تون�ض 2005.
ال�سلوك النتخابي   مرغريت حلو : 
 :2000 النيابية  النتخابات  يف 

املركز اللبناين للدرا�سات 2002.

املجتمع  �رشابي:   ه�سام   -  192
العربي  املجتمع  واإ�سكالية  الأبوي 

املتخلف، دار نل�سون.

اأمان  الدين،  �رشف  فهمية   -  193
للكتب  جندرية  مقاربة  �سعراين: 

املدر�سية يف لبنان، حتت الطبع.

194 - بيار بورديو : معادلة الإنتاج  
la reproduction  ترجمه نخلة 
العايل،  والتعليم  الرتبية  وزارة  وهبي 

البحرين، �ض.75.

التخلف   : حجازي   -  195
العربي،  الإناء  معهد  الجتماعي، 

بريوت، 1984.

املجتمع   : بركات  حليم   -  196
مركز  الع�رشين،  القرن  يف  العربي، 
العربية،بريوت،  الوحدة  درا�سات 

 .2000

امل�سدر  �رشابي:  ه�سام   -  197
مذكور �سابقًا. 
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3. فر�شيات البحث، الأهداف واملنهجية
ننطلق يف هذا التقرير من فر�سيات اأولية تتمحور حول اأبعاد ثالث :

االأول يت�سل بالوقائع التاريخية التي ت�ساهم يف ر�سم اأو تعديل اجتاهات بعينها، ذلك اأن ما تتمتع 
به املراأة اللبنانية من »حريات �سخ�سية« هو نتيجة مركبة لتقاطعات تاريخية بني خمتلف عنا�رش 

البنى الجتماعية اللبنانية.
الثاين مت�سل بالبعد القانوين وما توفره البنية احلقوقية يف لبنان من اإمكانيات حقيقية، وكيف تندثر هذه 
الإمكانيات بتاأثري التعدد الديني واملذهبي والدور املتزايد للمرجعيات الدينية يف احلياة الجتماعية.
الثالث هو البعد القت�سادي- ال�سيا�سي الذي ي�ستفيد وحده من كل اإيجابيات التعدد والتنوع، 
وينتج بالرغم من كل �سيا�ساته حيزاً من املمار�سة الدميقراطية ال�سكلية التي كان يجب اأن تنعك�ض 

اإيجابًا على املراأة، لكن التقاطعات مع الأبعاد الأخرى اأعاقت اأية اإفادة ممكنة.

وال�سوؤال املهم الذي تفر�سه هذه املالحظات هو التايل : ما الذي يعيق تقدم املراأة اللبنانية؟ ما الذي 
يعيق م�ساركتها يف اإدارة املجتمع وال�سلطة، وما هو دور هذه الأبعاد الثالث يف اإعاقة تقدمها.

كيف يتبدى ذلك يف الواقع؟ ما هي املوؤ�رشات وما هي الديناميات؟ ما هي الردود وما هي الإ�سافات 
وما العمل من اأجل ن�رش ثقافة امل�ساواة وحت�سني م�ساركة املراأة يف �سنع القرار.

ثــانيــا : واقع م�شاركة املراأة اللبنانية يف �شنع القرار : اأرقام وموؤ�رشات 

ي�ستمد مو�سوع م�ساركة املراأة يف �سنع القرار اأهميته من عاملني اثنني: يت�سل الأول باملوقع الذي 
العوملة. ويرتبط  التي حملتها  الفكرية اجلديدة  يحتله مو�سوع امل�ساركة يف حد ذاته يف املنظومة 
الثاين باملكانة التي اكت�سبها مفهوم م�ساركة املراأة من خالل حتوله اإلى موؤ�رش اأ�سا�سي للتنمية املرتبط 
اإلى دور  النظرة  فاإن  بالنوع الجتماعي. ومع ذلك  املرتبط  التمكني  بالنوع الجتماعي ومقيا�ض 
املراأة مل تتغري كثرياً، فقد اأكدت ال�سهادات التي ر�سدت �سمن درا�سة �سابقة حول »ثقافة العنف 
جمموعة  وحتددها  حتدها  تزال  ما  اللبنانية  للمراأة  النمطية  ال�سورة  اأن  لبنان«)198(،  يف  املراأة  �سد 
الأعراف والتقاليد والأوامر والنواهي، واأن هذه ال�سورة تخرتق الطوائف والتعليم والعمل وحتى 
حمددات الريف واملدينة على �ساآلة الفروقات النوعية يف بلد �سغري كلبنان)199(. وقد يكون التمثل 

الأكرب لهذا الدور هو موقع الن�ساء وم�ساركتهن يف �سوق العمل واحلياة القت�سادية.

القت�شادية احلياة  يف  اللبنانية  املراأة  م�شاركة   .1
ت�سري التقارير املختلفة اإلى اأن ثلثي ال�سكان يف لبنان عام 2001، هم يف �سن العمل اأي ما بني 15 
و64 �سنة. وقد ا�ستقرت ن�سبة اليد العاملة يف الن�سف الثاين من الت�سعينات عند معدلت تراوحت 
ما بني 34 % و35 %، يف حني كانت تقارب 27 % عام 1970)200(، ويعود هذا الرتفاع اإلى التغري 

يف البنية العمرية لل�سكان وزيادة م�ساهمة املراأة يف الن�ساط االقت�سادي. 

ثقافة  الدين،  �رشف  فهمية   -  198
العنف �سد املراأة يف لبنان، ...

فهمية   ، التفا�سيل  من  ملزيد   -  1
و�سور  واحد  ،اأ�سل  الدين  �رشف 
يف  املراأة  �سد  العنف  ثقافة  كثرية 

لبنان،دار الفارابي 2002.
الو�سع  من  ماخوذة  الرقام   –  2
لبنان  يف  والقت�سادي  الجتماعي 
الجتماعية  ال�سوؤون  وزارة   ،2004
وبرنامج   FOPO مع  بالتعاون 

المم املتحدة النائي.

التحليلية  املقدمة  انظر،    -  199
العمل:  معنى  يف  التغريات  حول 
يف  والجتماعي  القت�سادي  الو�سع 

لبنان- م�سدر مذكور �سابقا. ً

املو�سوع  هذا  من  ن�ستثني   -  200
التي  الب�ستاين،  ملرينا  العابر  الدخول 
اأكملت �سن 1964 ولية والدها ومل 

ترت�سح بعد ذلك. 



ول بد من الإ�سارة هنا اأن هذه الن�سب لعمل الن�ساء رمبا تكون اأقل مما هي يف الواقع، ب�سبب عدم 
الت�رشيح الكامل عن عمل املراأة وخ�سو�سًا يف القطاع الزراعي، اأو العمل كم�ساعدة عائلية اإ�سافة 

اإلى عملها يف القطاع الالنظامي.

اأ. حمددات عمل املراأة يف لبنان

تتحدد م�ساركة املراأة يف �سوق العمل بعدد من العوامل القت�سادية والجتماعية والثقافية التي توؤثر 
يف اجتاهات متناق�سة اأحيانًا، فتزايد الأعباء املعي�سية يدفع املراأة اإلى العمل من اأجل امل�ساهمة يف اإعالة 
الأ�رشة. يف حني يزيد الركود القت�سادي وارتفاع البطالة من التناف�ض بني طالبي العمل، وهو ما ميثل 
ذريعة للميول املتحفظة على عمل املراأة بحجة اأولوية اإيجاد عمل للرجل. كما اأن الثقافة ال�سائدة متيل 
اإلى ح�رش دور املراأة القت�سادي يف قطاعات حمددة )كالتعليم وال�سحة(، وذلك تعبرياً عن »امل�ساومة 
املطلوبة« بني ن�ساط املراأة املولد للدخل من جهة وبني التزاماتها االأ�رشية من جهة ثانية، االأمر الذي 

ي�سّيق من نطاق ح�سولها على فر�ض عمل على نحو متكافئ يف كل قطاعات الن�ساط االقت�سادي.
عن  الت�رشيح  عدم  اأهمها  العمل،  �سوق  يف  الن�ساء  م�ساهمة  ن�سبة  تقدير  من  تقلل  حمددات  وثمة 
عمل املراأة وخ�سو�سًا يف القطاع الزراعي، ويف الأن�سطة ذات الطابع العائلي. اأ�سف اإلى ذلك اأن 
اأن�سطة القطاع غري املنظم غالبًا ما ل يح�رشها الإح�ساء على النحو املطلوب، وخ�سو�سًا الأن�سطة 
القت�سادية التي تقوم بها املراأة يف املنزل. اإن تعريف العمل نف�سه هو تعريف منحاز يف غري م�سلحة 
املراأة، وهو ي�ساهم مع الثقافة ال�سائدة يف اإهمال بع�ض الأن�سطة القت�سادية املنتجة وا�ستثنائها من 

قيا�ض امل�ساهمة يف العمل والن�ساط االقت�سادي )201(. 

2001، ومتثل هذه الزيادة العامل الأ�سا�سي الذي  % عام   25 الن�ساء يف القوى العاملة  بلغت ن�سبة 
يف�رش زيادة معدل الن�ساط االقت�سادي يف البالد، التي عو�ست، جزئيًا على االأقل هجرة اليد العاملة 
الن�ساء ميثلن ن�سف  اإلى كون  اأن هذه امل�ساركة ل تزال منخف�سة قيا�سًا  اإل  اإلى اخلارج.  الذكورية 
اأف�سليات  بل وجود  ل  اجلن�سني  بني  واملوؤهالت  التعليم  فر�ض  ت�ساوي  وبحكم  املقيمني  اإجمايل 

مل�سلحة املراأة يف بع�ض امليادين.

من   % و25  الن�ساء  عدد  اإجمايل  من  وذلك   2001 عام   %  17.2 للمراأة  االقت�سادي  الن�ساط  معدل  بلغ 
اإجمايل عدد الن�ساء يف �سن العمل )64-15 �سنة( يف حني بلغت الن�سب املقابلة للرجال 53 % و57.7 %. 
وتزيد اأهمية الفوارق اجلغرافية يف م�ساهمة الن�ساء يف الن�ساط االقت�سادي عن الن�سب املقابلة عند 
الرجال، ففي حني تبلغ هذه الن�سبة 37.1 % من الن�ساء يف �سّن العمل يف بريوت فهي تبلغ 29.8 % 
يف جبل لبنان ما عدا �سواحي بريوت و27.1 %. اأما يف املحافظات الأخرى فتنخف�ض اإلى ما دون 

املتو�سط الوطني. 

تدخل املراأة �سوق العمل يف عمر متاأخر ن�سبيًا عن الرجل. ومل تتّعد ن�سبة الن�ساط االقت�سادي لديهن 
للفئة العمرية 19-15 �سنة 8.9 % عام 2001، يف حني بلغت هذه الن�سبة لدى الرجال 25.7 %. يرتبط 
وتبلغ  والثانوية.  املتو�سطة  املرحلتني  يف  الذكور  لدى  املدر�سي  للت�رشب  الأعلى  باملعدلت  ذلك 
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املراأة  حلو،  مارغريت   -  201
تكري�ض   ،2000 عام  وانتخابات، 
اللبناين  املركز  للتغري،  موؤ�رش  لدور 

للدرا�سات ،2001. 
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م�ساركة الن�ساء يف الن�ساط االقت�سادي حدها االأعلى يف الفئتني العمريتني 24-20 �سنة و25 -  29 �سنة اإذ 
تبلغ 37.5 % و 45.8 % على التوايل، لتعود وتنخف�ض بعدها ب�سبب ترك العمل لغر�ض الزواج. وقد 
ح�سل حتول على هذا ال�سعيد بني الفئة العمرية 24-20 �سنة، مع ما كان يتنا�سق مع م�ستوى العمر 
عند الزواج الأول ومع ن�سق اللتحاق بالتعليم يف تلك الفرتة. من جهة ثانية، ح�سل تغري يف طبيعة 
عمل املراأة، ففي حني كانت اأكرثية الن�ساء العامالت عام 1970 ذات م�ستوى علمي متدن، وكان 
وجامعي  ثانوي  م�ستوى  ذات  غالبيتهن  اأ�سبحت  والزراعة،  ال�سناعة  قطاعي  يف  يرتكز  عملهن 
)وهذا ما يرفع �سّن احل�سول على اأول عمل( كما اأ�سبحن يتميزن بثبات ن�سبي ملحوظ يف توزيع 
العمالة بح�سب اجلن�ض عامي 1997 و2001 لكنه تغري عما كان عليه عام 1970. فاأهم الأن�سطة التي 
عملت املراأة فيها عامي 1997 و2001 كانت التعليم )27.8 % و29.4 % تباعًا من اجمايل العامالت( 
مقابل الزراعة وال�سيد )22.6 %( وال�سناعة )19.8 %(. كما تالحظ زيادة كبرية يف ن�سبة العامالت 

يف التجارة والفنادق واملطاعم من 6.1 % عام 1970 اإلى 19.7 % و21 % عامي 1997 و2001.

متثل الن�ساء اأغلبية يف مهن حمددة ول�سيما املهن ال�سحية والتعليمية، يف حني تت�ساءل هذه الن�سبة 
)اأقل من 5 % من العاملني يف املهنة( يف املهن »ذكورية« الطابع مثل قوى اجلي�ض والبناء. ول ت�سارك 
الن�ساء عمليًا يف بع�ض املهن اجل�سدية ال�سعبة، كعمال البناء والك�سارات و�سائقي الرافعات. ولكن 
الالفت للنظر اأن م�ساركة املراأة تقل اأي�سًا يف بع�ض املهن القيادية التي ل تتطلب جهداً ج�سديًا، مثل 

الكادرات العليا ومديرو املوؤ�س�سات ال�سغرى.

ب. البطالة

بينما كانت ن�سب البطالة متقاربة �سنة 1997 بني الذكور والإناث اإذ بلغت 8.9 % للذكور و7.1 % 
 % لالإناث، فاإن حتوًل مهمًا قد ح�سل بني عامي 1997 و2001، اإذ اأ�سبحت البطالة لالإناث 18.2 
مقابل 9.3 % للذكور وهذا يعني اأن اأعداداً اأكرب من الن�ساء �رشن عاطالت عن العمل. هذا التحول 
هو وليد تطورات �سابقة مرتاكمة، منها ارتفاع متو�سط العمر عند الزواج الأول وتزايد معدلت 
اإلى ذلك زيادة ن�سبة الراغبات يف  اللتحاق الدرا�سي لالإناث يف خمتلف مراحل التعليم، ي�ساف 
للم�ساعدة يف  العمل  اإلى  املراأة  وا�سطرار  القت�سادية  الأحوال  �سيق  ب�سبب  عمل  على  احل�سول 

تغطية نفقات اأ�رشتها املعي�سية . 

ثالثا : م�شاركة املراأة اللبنانية يف �شنع القرار

ال�شيا�شي املجال  يف  امل�شاركة   .1
رمبا كانت امل�ساركة يف �سنع القرار ال�سيا�سي هي التجلي الأمثل لهذا اللتبا�ض الذي ي�سود احلياة 
الجتماعية اللبنانية، فبالرغم من وجود بيئة حقوقية اأتاحت للمراأة اللبنانية حق الرت�سح والنتخاب 
منذ زمن لي�ض بق�سري 1953، اإل اأن املراأة اللبنانية مل تدخل الربملان اإل يف الت�سعينات)202( ودخلته 
م�سدر »بثياب احلداد« ح�سب ما يقول اللبنانيون. فال�سيدة نايلة معو�ض عينت بعد وفاة زوجها الرئي�ض  الوطني:  امللف   -  202

مذكور �سابقًا. 



الراحل رينيه معو�ض، وال�سيدة نهاد �سعيد كان زوجها قد تر�سح لالنتخابات يف ال�سبعينات وتويف 
لحقًا، وال�سيدة �سولوجن اجلميل هي اأرملة رئي�ض اجلمهورية الراحل الرئي�ض ب�سري اجلميل. وحتى 
يف انتخابات �سنة 2005 فاإن ن�سبة الن�ساء مل تتعد 4.7 %  ومل ت�سبح املراأة وزيرة يف لبنان �سوى �سنة 
2004. كما اأن م�ساركتها يف الهيئات املنتخبة الأخرى لي�ست باأح�سن حاٍل فهي ما تزال �سعيفة 

جداً يف ال�سلطات املحلية. 

ويظهر التناق�ض جليًا عندما تتم املقارنة بني م�ستويات التعليم والعمل، حيث يظهر التفاوت بني 
قدرات املراأة وانخراطها يف العمل. ون�سيف هنا اأن هذا التناق�ض يرخي بظالله على رغبة الن�ساء 
ووعيهن باأهمية امل�ساركة ال�سيا�سية. ففي درا�سة عن املراأة اللبنانية وانتخابات عام 2000 )203(، ترى 
اأو املدنية،  الن�سائية  اأو اجلمعيات  اإلى الأحزاب  اللبنانية غري راغبة يف الن�سمام  املراأة  اأن  د. حلو 
يعرفن  ول  ن�سائية  جمعيات  اإلى  الن�سمام  يف  كثرياً  يرغنب  ل  الن�ساء  اأن  املقابالت  اأظهرت  وقد 
الكثري عنها. فقد وجدت اأن 2 % من جممل العينة املدرو�سة قد انخرطن يف الأحزاب، وتتاأتى عدم 
الرغبة من الت�سورات لالأدوار التي ي�سعها املجتمع للرجل واملراأة من جهة واإلى فقدان امل�سداقية 
لالأحزاب التي اأنتجتها احلرب اللبنانية. واأ�سارت الباحثة اإلى اأن غياب الرغبة يف دخول الأحزاب 

مل يتاأثر كثرياً مبتغريات الطائفة اأو ال�سن اأو حتى التعليم.

اأما يف الأحزاب ال�سيا�سية فما يزال الرجال ي�سيطرون على مراكز القيادة، وقد اأورد امللف الوطني 
عن املراأة اللبنانية �سنة 2004 اإح�ساءات ت�سري اإلى الن�سب ال�سعيفة مل�ساركة املراأة يف املراكز القيادية 
يف الأحزاب. ففي احلزب ال�سيوعي مثاًل توجد �سيدتان من بني 75 ع�سواً يف املجل�ض املركزي. 
ويف الكتلة الوطنية توجد ثالث ن�ساء يف املجل�ض املركزي وامراأة واحدة يف اللجنة التنفيذية ويف 
% من القيادة هم من الن�ساء)204(. اأما يف الأحزاب الدينية كحزب اهلل فالحظنا  حزب الكتائب 5 

غيابا كامال للمراأة رغم الدعاءات باإعطاء املراأة دوراً يف هذه الأحزاب.

ويف درا�سة حديثة اأجنزها املجل�ض الن�سائي اللبناين �سنة 2004 تبني اأن موقف املجتمع من م�ساركة 
املراأة ما يزال دون امل�ستوى املطلوب واأن التمييز على اأ�سا�ض النوع املرت�سخ يف عقلية املجتمع ويف 
احلياة الجتماعية ما يزال قائما. اإن غياب املراأة عن القرار ال�سيا�سي يرتبط ارتباطًا وثيقا بغيابها عن 

الن�ساط ال�سيا�سي يف االأحزاب واجلمعيات. 

الدولة  موؤ�ش�شات  يف  امل�شاركة   .2
تظهر الأرقام التي جمعت يف اإطار املكتب املركزي لالإح�ساء اأن م�ساركة املراأة يف القطاع العام 
الر�سمي هي 8.53 % من العاملني �سنة 2000. وكانت ن�سبة الن�ساء اللواتي ي�ساركن يف القرار اأي يف 
الفئات الإدارية الثالث بح�سب النظام اللبناين اأي الفئات الأولى والثانية والثالثة على التوايل هي 2 
% للفئة الأولى 10 % للفئة الثانية، وقد جرى تعديل طفيف على الفئة الأولى باإجراء تدخلي فتمت 

ت�سمية 6 من الن�ساء يف من�سب مدير عام. )205( 
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اللبانية يف  املراأة  تقيم و�سع   - 203
�سندوق  بيجني،  عمل  منهاج  �سوء 
املكتب  النائي،  املتحدة  الأمم 

القليمي للدول العربية 2002. 

الأزمة  حمدان:  كمال   -  204
بريوت  الفارابي،  دار  اللبنانية، 
دميقراطية  �سالمة،  غ�سان   ،1998
درا�سات  مركز  دميقراطية،  بال 

الوحدة العربية،.

205 - فهمية �رشف الدين، »امل�ساألة 
جيو  فيها«  اخلا�ض  ومكانة  اللبنانية 
دار  املتو�سط،  البحر  ا�سرتاتيجيا، 

الفارابي، 1998.
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اأما يف جمال التمثيل الدبلوما�سي فقد حققت الن�ساء تقدمًا ملحوظًا رغم غياب الربامج التي ت�سجعهن 
على الن�سمام اإلى الهيئات الدبلوما�سية اأو تقيم الطلبات لتويل منا�سب يف الهيئات الدولية.

الق�شاء يف  امل�شاركة   .3
ما  اأي   434 اأ�سل  قا�سية من   124 الآن  الثمانينات وتوجد  منذ  الق�ساء  اللبنانية يف  املراأة  �ساركت 
يعادل 35 % تقريبًا. والأهم من ذلك اأنها ت�سارك يف جمل�ض ال�سورى يف الدولة ويف جمل�ض الق�ساء 

الأعلى واإن كان ذلك بن�سب قليلة، اإل اأنها مل ت�سارك حتى الآن يف املجل�ض الد�ستوري.

النقابات يف  امل�شاركة   .4
نالحظ عموما اأن املراأة غائبة عن املراكز القيادية يف النقابات وهي �سبه غائبة عن جمال�ض النقابات، 
اإلى  اأما يف النقابات املهنية حيث النت�ساب  )توجد امراأة واحدة فقط يف الحتاد العمايل العام(. 
القيادية ما  النقابة يعد �رشطًا للعمل، فاإن ح�سور املراأة يتقدم با�ستمرار لكن ح�سورها يف املراكز 

يزال �سعيفًا. 
اإن ال�سلطة الأبوية املنت�رشة يف جمتمعاتنا الذكورية ومنظومة القيم الرتبوية املرتبطة فيها ما تزال تعيد 

اإنتاج الأدوار على اأ�سا�ض اجلن�ض وحتد من تطلعات املراأة اإلى اإحداث التغيري.

رابعا : �شنع القرار يف اإطار اأدوار وعالقات النوع الجتماعي  
 

ميدانية مقاربة   .1
ينبني تق�سيم الأدوار بني الرجال والن�ساء على الت�سورات التي ينتجها املجتمع بتاأثري التقاليد ونظام 
هذه  اأن  على  والرجل.  املراأة  من  كل  انتظارات  حدود  الت�سورات  هذه  وتر�سم  ال�سائدة،  القيم 
النتظارات لي�ست �سوى نتيجة لعملية »التكيف الجتماعي« التي تبداأ يف الأ�رشة ويف املوؤ�س�سات 
املنظومة  لعمل  نتيجة  اأنها  اأي  نف�سه(  واملجتمع  الإعالم  و�سائل  )املدر�سة،  الأخرى  الجتماعية 
نتيجة  اأنها  كما  القيم.  نظام  وقع  على  الجتماعي  وال�سلوك  ال�سبط  قواعد  تنظم  التي  الرتبوية 
للمنظومة احلقوقية التي تر�سم حدود امل�سوؤولية مبا تت�سمنه من حقوق وواجبات. وتعترب الأدوار 
الثالثة )الدور الإجنابي، والدور الإنتاجي والدور التنظيمي اأو ال�سيا�سي( هي الأدوار الأ�سا�سية التي 

تنتظم داخلها ق�سايا النوع الجتماعي. 

القرار  �شنع  يف  املراأة  م�شاركة  اإلى  اللبنانيني  نظرة   .2
رغم انت�سار عديد الأدبيات حول م�ساركة املراأة يف مراكز �سنع القرار، فاإن هذا املفهوم ما يزال 
الق�سية  حتمل  اأن  وت�ستطيع  جداً  ف�سفا�سة  يت�سمنها  التي  والت�سورات  فاملعاين  الدقة،  عن  بعيداً 
هذا  يتحول  اأن  دون  املفهوم  لهذا  القبول  م�ساحة  ات�ساع  يف  لبنان  يف  ذلك  ويتجلى  ونقي�سها. 



اأ�سا�سه املو�سوعي داخل الرتكيبة الجتماعية اللبنانية التي  اإلى واقع عملي. ويجد القبول  القبول 
ويذهب  �سيا�سي.  اأو  اجتماعي  خطاب  لكل  مالزمة  �سيغة  امل�سرتك«  »العي�ض  �سيغة  من  جعلت 
املحللون والباحثون يف ال�سوؤون اللبنانية )206( اإلى اأن هذا القبول اللفظي ل تقابله اإجراءات عملّية 
حتول دون انفراط هذه ال�سيغة. فاللبنانيون حتى االآن يقبلون م�ساركة بع�سهم بع�سًا على م�س�ض، 
ويرى هوؤلء الباحثون اأن عدم تنزيل هذا القبول يف املنظومة الرتبوية واحلقوقية يحول دون اإنتاج 
ثقافة للم�ساركة الفعلية املبنية على امل�ساواة يف احلقوق والواجبات بني اأفراد املجتمع ب�رشف النظر 
عن الدين اأو الطائفة اأو العرق اأواجلن�ض. فامل�ساركة احلقيقية والفعلية هي نقي�ض لال�ستئثار بالرثوة 
اأو ال�ستفراد بال�سلطة على اختالف درجاتها واأنواعها، ويتطلب التحول نحو امل�ساركة تعديالت 

اأ�سا�سية يف الهياكل الثقافية والجتماعية وال�سيا�سية.

القرار يف جميع  املراأة يف �سنع  الدرا�سة قبول »لفظيا« مل�ساركة  اإجابات عينة  لحظنا من خالل 
املجالت، لكننا عند ال�سوؤال عن معنى امل�ساركة، فاإن اأحداً مل يذكر مثاًل كلمة م�ساواة اأو كلمة 
احلقوق املت�ساوية اأو كلمة الأهلية، اأو الإ�سارة اإلى التغري يف الأدوار. لقد طغى مفهوم اإبداء الراأي 
اأفراد العينة ملفهوم امل�ساركة، وعند ال�سوؤال عّمن يتخذ القرار يف  )دون الإ�رشار عليه( على فهم 

حال الختالف، كان الجتاه الغالب هو للرجل.

ول جند تف�سرياً لذلك يف غريها من املواقف واملمار�سات، اإذ اأن جميع اأفراد العينة الواحدة وجدوا 
اأن املراأة ت�سلح لأن تقوم بجميع الأدوار. على اأن املواقف ل ت�ستقيم يف امل�ستويات العملية. فعالقات 
النوع الجتماعي التاريخية وتوزيع ال�سلطة بني اجلن�سني توؤدي اإلى خلق مناطق ا�سطراب ونزاع 
بني اجلن�سني، وهي تتاأثر كما نعلم بامل�ستويات الثقافية التي تنتجها اجلماعات الطائفية اأو العرقية اأو 

الإثنية عرب التاريخ.

هكذا نرى اأن املجتمع اللبناين كغريه من املجتمعات العربية قد اأناط بالن�ساء والرجال مهام ون�ساطات 
خمتلفة وفقًا ملعايري اجلن�ض ) ذكر واأنثى(. واإذا كانت الن�ساء يف لبنان قد ا�ستفدن من التنمية كما راأينا 
خا�سة يف متغريات التعليم والعمل وال�سحة، اإل اأن تغري موقع الن�ساء ومكانتهن يف املجتمع يتطلب 
اأكرث من ذلك، اأي خماطبة م�ساحلهن اجلندرية ال�سرتاتيجية، تلك امل�سالح املتعلقة بتوزيع الأدوار 

وتق�سيم العمل وال�سلطة والتحكم على اأ�سا�ض عادل.

يف  �سديد  ببطء  الن�ساء  تتحرك  ع�رشية،  كامراأة  اللبنانية  املراأة  تبني  التي  ال�سكلية  للمظاهر  خالفا 
اجتاه امل�ساركة اأو الإم�ساك بالقرار يف لبنان. ول تعي الن�ساء جيداً التمييز على اأ�سا�ض النوع الذي 
يظهر يف كل م�ستويات القرار، ويظهر ذلك بو�سوح يف عدم قدرة الن�ساء على تقدمي فهم وا�سح 
ملعنى امل�ساركة يف �سنع القرار، فالربط بني الرغبة والإرادة ظل مبهمًا وملتب�سًا يف كل الإجابات 
التي قدمتها الن�ساء ويالحظ غياب اأي كالم عن امل�ساواة يف كل املقابالت التي قدمنها. اإن حتقيق 
ال�رشاكة احلقيقية بني الرجل واملراأة يندرج يف الفهم اجلندري ملعنى امل�ساواة، اأي العرتاف بحق 

املراأة واأهليتها يف اأن ت�سبح كيانًا م�ستقاًل.
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خام�شا : حمددات م�شاركة املراأة يف �شنع القرار
 

يف درا�سة حول م�ساركة املراأة يف احلياة ال�سيا�سية، بينت د. مرغريت حلو اأن التناق�ض يرخي بظالله 
على رغبة الن�ساء ووعيهن على امل�ساركة ال�سيا�سية. ففي درا�سة عن »املراأة اللبنانية وانتخابات عام 
2000« ترى د. حلو اأن املراأة اللبنانية غري راغبة يف الن�سمام اإلى الأحزاب وحتى اإلى اجلمعيات 
الأحزاب.  يف  انخرطت  قد  املدرو�سة  العينة  جممل  من   %  2 اأن  وجدت  فقد  املدنية  اأو  الن�سائية 
واأ�سارت الباحثة اإلى اأن غياب الرغبة يف ممار�سة الن�ساط احلزبي مل يتاأثر مبتغريات الطائفة اأو ال�سن 
اأو حتى التعلي، فالنظرة اإلى الأحزاب قد تاأثرت كثرياً بالتحولت ال�سيا�سية والفكرية التي حدثت 
اأواخر القرن املا�سي وكذلك بدور الأحزاب يف احلرب اللبنانية. اإل اأن الالفت للنظر هو عزوف 
الن�ساء عن الن�سمام اإلى اجلمعيات الن�سائية. كما بينت الدرا�سة نف�سها اأن 2 % فقط من العينة هن 
احتادات مهنية  % يف  اأع�ساء يف جمعيات عائلية و2   % ن�سائية و8  اأع�ساء يف هيئات وجمعيات 
ونقابية، بالطبع با�ستثناء تلك التي تفر�ض االنت�ساب ك�رشط ملمار�سة املهنة كنقابة املحامني واالأطباء 

واملهند�سني وال�سيادلة، و4 % يف نواد خمتلفة و2 % يف تعاونيات )207(. 

وحتملنا قراءة هذه النتائج اإلى ا�ستنتاج �سلبي ب�ساأن ا�ستعدادات املراأة للم�ساركة، وجند �سدى لهذه 
النتائج يف املقابالت التي اأجريناها اإذ اأن معظم امل�ستجوبات على علم ودراية بالأحزاب اللبنانية 
واأ�سماء هذه الأحزاب، ولكن ل اأحد من العينة ينت�سب اإلى اأي حزب منها. وعند �سوؤالهن »هل 
تذهبني اإلى الأحزاب يف حال احلاجة اإلى حل م�سكلة ما«، كانت الإجابة دائمًا ل، وهذا يدل على 
انعدام ثقة املجتمع بالأحزاب. ويجمع اأفراد العينة اأن اأداء الأحزاب »غري مر�سٍى اإلى �سيئ« واأنها 

جميعها ل تن�سف الن�ساء.

�شاد�شا : ديناميات �شنع القرار يف لبنان، اإرها�شات قيد التحول

اإلى جانب كونه  فهو  الأيام،  �سعبوية هذه  اأبعاداً  القرار  املراأة يف �سنع  الكالم عن م�ساركة  يتخذ 
ي�ستثري قدراً كبرياً من احلجج ال�سهلة التي تت�سل باإمكانات الن�ساء اللبنانيات التي ازدادت وتعمقت 
يف  عالية  و�سيا�سية  واإدارية  اجتماعية  م�سوؤوليات  تويل  على  قدرتهن  وبني  الأخرية  ال�سنوات  يف 
ت�سوية  بعد  عليه  اأدخل  وما  اللبناين  ال�سيا�سي  للنظام  املعقدة  الإ�سكاليات  اأي�سًا  ي�ستثري  املجتمع، 
الطائف من عنا�رش متغرية، لي�ض اأقلها تكري�ض النظام الطائفي واملحا�س�سة الطائفية يف الن�سو�ض 
الد�ستورية، مع كل ما يعنيه ذلك من حتولت وتغريات يف امل�سارات املدنية التي كانت قد بداأت 

تتكون ولو ب�سعوبة يف ال�ستينيات وبداية ال�سبعينيات من القرن املا�سي.

اللبنانية  ل تثري م�ساركة املراأة يف احلياة العامة يف م�ستواها النظري معار�سات مبدئية على ال�ساحة 
ل على امل�ستوى احلقوقي، حيث اأتاحت لها القوانني امل�ساركة يف احلياة ال�سيا�سية والعامة، ول على 
امل�ستوى الجتماعي حيث الطوائف على اختالفها الإ�سالمية منها وامل�سيحية ل تنفك ت�سري اإلى اأهمية 

هذه امل�ساركة بالن�سبة للنظام العاملي اجلديد وموقعها يف املنظومات والآليات التي تتبناها العوملة.
تقرير  الدين  �رشف  فهمية   -  207
احلكومية  غري  للمنظمات  الظل 
ملتابعة  الهلية  اللجنة   ،CEDAW

ق�سايا املراأة، بريوت، 2005. 



هكذا تدخل ق�سية م�ساركة املراأة يف �سنع القرار حقل ما ن�سميه ال�سهل املمتنع، فهذه امل�ساركة �سهلة 
باملعنى الذي اأ�رشنا اإليه �سابقًا اأي على امل�ستوى النظري، وهي ممتنعة باملعنى الفعلي والواقعي الذي 
يتجلى يف هذا ال�سعف يف مكانة املراأة ودورها يف �سنع القرار يف لبنان وهي ممتنعة يف النهاية با�سم 
الثقافة ال�سيا�سية ال�سائدة التي حتيل املراأة اإلى مرتبة ثانية يف املواطنية اللبنانية عن طريق التحفظات 
التي اعتمدتها الدولة اللبنانية لدى اإبرامها وثيقة اإلغاء جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة)208(. يت�سمن 
مفهوم الثقافة ال�سيا�سية جميع الت�سورات والأفعال التي حتدد حياة الإن�سان وخياراته يف جمتمع ما، 
اأي جميع م�ستويات املمار�سة الجتماعية/ الثقافية التي تربر التمييز �سد الن�ساء با�سم خ�سو�سيات 
على  والن�ساء  الرجال  من  لكل  الأدوار  يحدد  للعمل  اجتماعيًا  تق�سيمًا  ومتار�ض  مزعومة،  ثقافية 
ال�سواء. واخل�سو�سية املزعومة هنا، حول تبعية الن�ساء وقمعهن وتهمي�سهن، تتجاهل التاريخ العاملي 
للن�ساء، الذي يظهر على نحو ل يقبل ال�سك اأن الن�ساء، ب�رشف النظر عن الدين اأو الثقافة اأو الأر�ض 
اخل�سو�سية  هذه  اإن  والقمع)209(.  والإق�ساء  والتهمي�ض  بالآلم  مفعم  بتاريخ  ي�سرتكن  الهوية،  اأو 
املزعومة متثل بالن�سبة للثقافة اللبنانية ورمبا بالن�سبة للثقافة العربية الإ�سالمية، اأر�سًا ايدولوجية تناق�ض 

عليها اأفكار اأ�سمل حول الأنا والآخر والأ�سالة واملعا�رشة والهوية والنتماء.

ولكن هذا التناق�ض لي�ض يف اللغة واخلطاب فح�سب، بل يف التعبري العملي عن هذا الواقع. ول يبدو 
تناول م�ساركة املراأة اللبنانية يف �سنع القرار ق�سية �سهلة يف ظل قبول م�رشوط لهذه امل�ساركة حتدده 
اإلى تعطيل م�سار الديناميات الذاتية التي ك�سبتها  يف الواقع احلايل مرجعيات دينية وثقافية توؤدي 
املراأة خالل الربع قرن الأخري. لقد تغريت املراأة يف لبنان، فاأ�سبحت اأكرث تعليمًا، واأكرث اإنتاجية. 
%، وا�ستطاعت ب�سكل اأو باآخر انتزاع م�ساحة  وارتفعت م�ساركتها يف قوى العمل اإلى ن�سبة 28 

وا�سعة من احلرية ال�سخ�سية، لكن موقعها يف املجتمع مل يتغري كثرياً.

1. الأ�شباب واملعيقات اأمام التطور الطبيعي للن�شاء يف لبنان

اإذا قارنا بني اآراء امل�ستجوبني و�رشكائهم)210( جند اأن هناك تطابقًا تقريبيًا حول معنى »م�ساركة املراأة 
يف �سنع القرار«، فامل�ساركة كما عرفها اأفراد العينة تعني: امل�ساركة يف الراأي داخل الأ�رشة اأي داخل 
احليز اخلا�ض، وتعني بالن�سبة للمراأة »التفاهم« على مو�سوعات تهم الأ�رشة. ون�ستطيع اأن نتلم�ض 
الفرق بني اإجابة امراأة مطلقة اأو عزباء عندما نتكلم عن معنى امل�ساركة يف �سنع القرار باعتبارها 
م�ساركة يف »القيادة« قيادة املنزل اأو قيادة العمل، وقد عّرفتها اإحداهن )ل تعمل( باعتبارها قيادة 
املنزل، واعتربت نف�سها م�ساركة يف اتخاذ القرار، بينما اأو�سح زوجها اأن امل�ساركة هي يف تكافوؤ 
الفر�ض للو�سول اإلى املعرفة واملعلومات ولكنه مل ي�سل بتحليله اإلى معنى �سناعة القرار، فبالن�سبة 

اإليه هو اإبداء الراأي. 

الن�ساء على القيادة، فقد اأجاب الرجال يف  باإبداء الراأي حول قدرة  اإلى الق�سم اخلا�ض  وبالعودة 
كاملعرفة  الذاتية  العوامل  باأهمية  التذكري  مع  املجالت،  جميع  يف  للقيادة  ت�سلح  املراأة  اأن  العينة 
والتدريب. اأما الن�ساء فقد وافقن على اأن املراأة قادرة على القيادة مع حتفظات حتمل معها القلق من 

مواجهة الديناميات امل�سادة للمجتمع.
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غرفة  رولف،  فرجينيا   -  208
�سمية  ترجمة  وحده،  املرء  تخ�ض 
للثقافة  العلى  املجل�ض  رم�سان، 
العربية،  م�رش  جمهورية  العربية، 

 .1999

ن�ستطع  مل  املقابالت  بع�ض   -  209
اخلا�ض  الق�سم  على  حت�سل  اأن 
اأو لأ�سباب  اإما لأنه م�سافر  بال�رشيك 

اأخرى جتهلها.

210 - ملحم �ساولل: املراأة وال�ساأن 
ال�ستطالعات  �سوء  يف  العام 
1997- عدد  باحثات،  والبحاث 

1998، �ض 145.
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اأمام  امل�ساواة بني اجلن�سني  امل�ساواة، وافق جميع الأزواج على مبداأ  املقابلة حول  اأفراد  يف ردود 
القانون، وعند �سوؤالهم عن الغنب الالحق باملراأة جراء قوانني الأحوال ال�سخ�سية يتداركون الأمر 
بالقول اإن ذلك متعلق بالرتكيبة الجتماعية، ولكنهم ل ينفون الظلم احلا�سل جراء القوانني اجلزائية 

التي متيز �سد املراأة )ما ي�سمى بجرائم ال�رشف(.

باأن تزيد من كفاءتها واأن تكون على قدر  املراأة  الن�ساء فهن يطالنب بامل�ساواة ولكنهن يطالنب  اأما 
امل�سوؤولية. من الوا�سح اأن ت�سورات الرجال والن�ساء حول امل�ساواة ل تتعدى الحتياجات العملية 
التي تفرت�ض تكافوؤ الفر�ض بينهم، لكن العبور نحو الحتياجات ال�سرتاتيجية التي حتقق الوجود 
امل�ستقل ما تزال قيد املمانعة. فاملراأة العاملة على �سبيل املثال ل ت�سارك يف الندوات والجتماعات 
املهنية وق�سايا التدريب، ومل تتاأ�سف اأية واحدة منهن على �سيق وقتها وعدم قدرتها على امل�ساركة 
يف هذه الجتماعات اأو التدريب. والأ�سئلة التي كانت تدور حول القرارات التي ت�ستطيع املراأة 
اأن تاأخذها دون الرجوع اإلى الزوج كانت قليلة جداً ول تتعلق بالعمل، فاحلرية املعطاة للمراأة هي 

داخل اإطار الأ�رشة وما تتطلبه من قرارات يتخلى عنها الرجل تباعًا من اأجل تخفيف اأعبائه.

قد يكون من املبالغ فيه اأن نقول اإن الدينامية امل�سادة للم�ساركة ما تزال اأكرث قوة يف جمتمعنا اللبناين، 
بخطى  ي�سري  وهو  القرن  هذا  م�ستهل  يف  خطواته  يخطو  بداأ  اآخر  جياًل  اأن  هنا  ن�سري  اأن  بد  فال 
مت�سارعة نحو احلرية. �سحيح اأن الديناميات امل�سادة املرتكزة اإلى تركيبة اجتماعية ل تني مم�سكة 
باحلياة الجتماعية وال�سيا�سية والثقافية، لكن ديناميات اأخرى حملية وعاملية اأ�سبحت يف التداول. 
ون�ستطيع اأن نقول هنا اإن ارها�سات  التغيري يف احليز العام قد بداأت بالفعل، فهي مل تعد �ساأنا داخليا 
للدول يف ظل حتول العامل اإلى قرية كونية، ويف ظل تنامي و�سائل الإعالم و�سبكات املعلومات، 
اإل اأن امل�ساركة الع�سية هي الآن يف احليز اخلا�ض، والتغيري هنا مرهون بعوامل �ستى لعل اأهمها هو 

م�ساركة الن�ساء يف �سنع القرار.

2. الإ�شافة النوعية مل�شاركة الن�شاء يف �شنع القرار : منوذج امل�شاركة ال�شيا�شية
هذا  يف  فتجربتها  القرار،  �سنع  يف  اللبنانية  املراأة  م�ساركة  اأهمية  عن  احلديث  ال�سهل  من  لي�ض 
املو�سوع لي�ست طويلة، ومع ذلك فثمة مالحظتان من املمكن الإ�سارة اإليهما الآن : الأولى تتعلق 

بالريادة والثانية تتعلق بالإ�سافة النوعية يف النظام اللبناين »الربملاين الدميقراطي«.

يخ�سع النواب املنتخبون لنتخابات قا�سية، اأولها اأثناء عملية النتخاب وثانيها داخل ممار�سة احلياة 
البداية  اأن حتظى يف  املن�سب  لهذا  تت�سدى  التي  للمراأة  بد  النتخاب ل  اأثناء عملية  الربملانية. يف 
مبوافقة عائلتها، وهذا لي�ض �سهاًل يف ظل نظام �سيا�سي حمافظ يعيد اإنتاج زعاماته العائلية واملناطقية. 
للعائالت  ال�سيا�سي  التمثيل  لبنان خال�سة ت�سابك  ال�سيا�سية يف  ال�سلطة  ويرى ملحم �ساوول »اأن 
مع هويتها الطائفية ونفوذها يف املناطق ول يكون هذا التمثيل اإل من خالل الذكور الأكرث �سلطة 
داخل جب من اأجباب العائلة اأو بيت من بيوتها«)211(. ويرى �ساوول اأن هذا النظام ي�سّعب عملية 
المتحان  اجتازت هذا  املراأة  اأن  ولنفرت�ض جدًل  املراأة؟.  على  به  فكيف  اجلميع،  على  امل�ساركة 

 . حمادة  اإبراهيم  ب�سيوين   -  211
دور و�سائل الت�سال يف �سنع القرار 
درا�سات  مركز  العربي.  الوطن  يف 
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بنجاح واأ�سبحت نائبة يف الربملان، فاإن المتحان الأ�سعب هو اإثبات جدارتها واجلدارة هنا هي 
اأن تتماهى مع جدارة الرجال، اأي اأن متار�ض عملية النحيازات ال�سيا�سية واملناطقية التي ميار�سها 
الرجال، والنجاح مرهون باملثال واملثال هو ذكوري بامتياز. ول بد اأن ي�رشف املراأة عن النتباه 

اإلى ما اأردنا ت�سميته الإ�سافة النوعية.

بلد  قرار، ويف  اأي  الن�ساء مق�سيات عن  تزال  ما  العربية،  ففي جمتمعات كمجتمعاتنا  ومع ذلك، 
كلبنان، اأن تكون نائبا يف الربملان متار�ض اللعبة ال�سيا�سة كالرجال لي�ض اأمراً �سيئًا، فالريادة لها ثمن. 
لكن ذلك يجب اأن ل مينعنا من طرح ال�سوؤال التايل : هل يتغري �سيء يف منطق موؤ�س�سات الدولة 
اإذا زادت م�ساركة املراأة، هل �ستوؤدي الأعداد املتزايدة يف جهاز الق�ساء ووزارة اخلارجية اإلى تغري 

نوعي فيها؟

اجلواب م�ستحيل الآن، نظًرا اإلى التجربة الق�سرية يف لبنان.
األيزابيت غيغو، وهي التي كانت وزيرة العدل يف فرن�سا، درا�سة نقدية لتجربتها يف   لقد قّدمت 
كتاب بعنوان Etre femme en politique-1997 وخل�ست اإلى اعتبار اأّن املراأة يف فرن�سا كانت حت�سل 
على »مكا�سب« هي يف النهاية من خارجها اأي من »منطق ل دخل للمراأة فيه«، وتطرح فكرتها 

الثانية، هل �سوف تتمكن املراأة من تغيري ال�سيا�سة اأم اأنها �ستنجح يف تغيريها؟

الذاتي  ت�سابك  نتيجة  دائًما  ف�ستبقى  املمار�سة  اأما  وممار�سته،  احلق  باإن�ساء  تتعلق  مبدئية  امل�ساألة  اإن 
واملو�سوعي وعلى كل �سعيد.
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درا�شة حالة عدد 5 :  املراأة املغربية وامل�شاركة يف �شنع القرار
)خمتار الهرا�ص(      

مقدمة

ي�سهد املغرب يف ال�سنوات الأخرية تغريات مت�سارعة عمت خمتلف امليادين ال�سيا�سية والقت�سادية 
اإذا كان التغيري قد مت يف ال�سابق ببطء وبوترية  اأنه  والجتماعية والثقافية والقانونية وغريها. ذلك 
باأ�رشه.  العامل  انت�رشت عرب  التي  اليوم يتم ب�رشعة ا�ستجابة ملقت�سيات داخلية وللعوملة  فاإنه  �سعيفة، 
وقد جعلت هذه العوامل من مو�سوع املراأة حمور جذب وا�ستقطاب، ونقطة حتول يف م�سار التنمية 
ملغرب الألفية الثالثة. وقد �ساهم يف هذه الق�سية جل الفاعلني الجتماعيني من اأحزاب ونقابات 

ومنظمات املجتمع املدين وباحثني وهيئات عمومية ووزارية خمتلفة.

العربية  املجتمعات  اإلى  بالن�سبة  ق�سوى  اأهمية  القرار  واتخاذ  �سنع  يف  املراأة  م�ساركة  وتكت�سي 
اإلى العامل اأجمع،  ب�سفة عامة، واملجتمع املغربي ب�سفة خا�سة. بل تكت�سي ذات الأهمية بالن�سبة 
حيث نالحظ، ولو بدرجات متفاوتة، اأن الن�ساء على العموم، مازلن مق�سيات ومبعدات، ب�سكل 
النفوذ القت�سادي  الرجل على مراكز  يتجلي ذلك يف هيمنة  العامة.  باآخر، عن ميادين احلياة  اأو 
وال�سيا�سي والإداري والع�سكري، وعلى جممل الوظائف ال�سامية يف الدول واحلكومات. وتزداد 

هذه الظاهرة حدة كلما اجتهنا من ال�سمال اإلى اجلنوب. 

اأّول : �شنــــــع القـــــرار يف املجتمــــــــع املغربــــــــي 
           الإطار املفاهيمي وال�شياق املجتمعي

ميثل تزايد تواجد الن�ساء يف مواقع �سنع واتخاذ القرار م�رشوعا حيويا بالن�سبة لآفاق التنمية يف املغرب، 
وخطوة حا�سمة يف اجتاه اإنهاء التهمي�ض الذي طال الن�ساء خالل عقود، ويف خمتلف جوانب حياتهن 
ال�سخ�سية والأ�رشية واملجتمعية. اإذ تعد امل�ساركة مرحلة اأ�سا�سية يف �سريورة اإ�رشاك املراأة، على قدم 

امل�ساواة مع الرجل، يف ت�سيري �سوؤون اجلماعة يف جمتمع ما زال يكر�ض نظرة دونية جتاه املراأة. 

وامل�ساركة  احل�سور  نوعية  ت�سخي�ض  القرار،  واتخاذ  �سنع  يف  املراأة  م�ساركة  مدى  حتديد  ويقت�سي 
الن�سائية يف احلياة الأ�رشية ويف املجال العمومي واملدين مبكوناتهما املختلفة. كما يتطلب تو�سيح مدى 
ا�ستفادة الإناث ب�سفة عامة من اجلهود التي بذلت على �سعيدي التعليم والتكوين، وكذا من عمليات 
التمكني التي �سمحت لبع�ض الن�ساء باحتالل مواقع فاعلة وموؤثرة يف املجتمع. فاإذا كانت هناك فئات 
معينة من الن�ساء قد متكنت من الرتقاء اإلى مواقع القرار، فذلك ب�سبب توافر جمموعة من املحددات 

االجتماعية وال�سيا�سية والقانونية، وبفعل متف�سل اإيجابي ومثمر بني �رشوط حملية ودولية.
 



لقد افرت�سنا اأن م�ساركة املراأة يف �سنع واتخاذ القرار تتزايد كلما �سار ال�سياق املجتمعي وال�سيا�سي 
والدويل مواتيا حل�سول مثل هذا التطور. كما افرت�سنا اأن هذه امل�ساركة تتزايد كلما ات�سع نطاق 
تعليم املراأة وتكوينها، وكلما اندجمت مهنيا و�سارت ن�ساطاتها ال�سيا�سية والجتماعية اأبرز واأو�سع 
تاأثريا يف جمريات احلياة الجتماعية. كما افرت�سنا اأن ثقافة النوع الجتماعي مازالت ت�سكل عقبة 
حقيقية اأمام �سعي الن�ساء اإلى تاأكيد ح�سورهن يف املجالت اخلا�سة والعمومية. و�سعيا اإلى بلوغ 
اأهداف هذا البحث والتحقق من فر�سياته، ا�ستعملنا تقنيتي بحث كيفيتني، املقابلة غري املوجهة 
ومنهج درا�سة احلالة، وذلك مبوازاة توظيف الإح�ساءات الر�سمية وغري الر�سمية املتوفرة بخ�سو�ض 
موؤ�رشات امل�ساركة الن�سوية يف �سنع القرار واتخاذه. فقد اأجنزنا 16 مقابلة فردية معمقة مع 15 امراأة 
)1 برملانية؛ 3 نا�سطات جمعويات؛ ربتا بيت؛ 5 موظفات؛ 1 مقاولة؛ 1 عاملة �سناعية؛ 1 مهند�سة؛ 
1 طبيبة(، و4 مقابالت فردية معمقة مع 4 رجال )1 مقاول؛ 1 مهند�ض دولة؛ 1 موظف اإداري؛ 1 
مفت�ض يف قطاع التعليم(. كما طبقنا منهج درا�سة احلالة مع اأ�رشتني ا�ستجوبنا يف كل منهما املراأة 
وزوجها. وهكذا يكون جمموع من مت ا�ستجوابهم يف اإطار هذا البحث 23 فردا، موزعني على 17 

امراأة و6 رجال.  

1. �شنع القرار : املفهوم  واملوؤ�رشات
رفعا لكل التبا�ض حمتمل يف تناول وفهم مفهومي �سنع واتخاذ القرار،  ارتاأينا اأن نبتدئ بتحديد املفهوم 
ال�سياق املجتمعي وال�سيا�سي  ال�سنوات الأخرية  الذي �سهده يف  التطور  اإلى حتليل مدى  قبل النتقال 

العام مل�سرية حترر املراأة يف املجتمع املغربي، و�سبط موؤ�رشات امل�ساركة الن�سائية يف مواقع القرار.
   

القرار  �شنع  مفهوم   .1.1
الجتماعية  العلوم  يف  املتخ�س�سني  من  العديد  لدى  اهتمام  مو�سوع  القرار  �سنع  مفهوم  �سار 
والإن�سانية. وقد اأجريت عدة بحوث حول �سنع القرار يف املجال ال�سيا�سي على وجه اخل�سو�ض، 
حيث مت تعريفه باأنه »العملية التي ينتج منها اختيار لبديل بني جمموعة من البدائل التي مت حتديدها 
يف اإطار اجتماعي بهدف التاأثري يف امل�ستقبل كما يراه �سانعوا القرار« )212(. ويرى باحثون اآخرون 
»اأن �سنع القرار هو عملية تهيئة للمعلومات و�سياغة للبدائل لعالج م�سكلة ما، يف حني اأن اتخاذ 

القرار اختيار للبدائل الأرجح اأو الأمثل« )213(. 

ويختلف القرار عن ال�سيا�سة يف كونه اختيارا بني جمموعة من البدائل يف حلظة معينة حمدودة بزمان 
معني. بحيث يتعني التفكري جيدا يف مالءمة القرار مع �سياقه الزمني وذلك بعدم الت�رشع يف اتخاذه 
اإ�سرتاتيجية  اأو  التاأخر عن اتخاذه عندما تقت�سيه م�سلحة  قبل ن�سج الظروف التي تقت�سيه، وعدم 
ما. ويرتبط �سنع القرار بن�سق ال�سلطة القائم يف املجتمع وبالقدرة على اتخاذه وتنفيذه مهما كانت 
درجة توافقه اأو تعار�سه مع م�سالح جمموعة معينة. واإذا كان اتخاذ القرار ميثل جمموعة من القواعد 
اأو اختيارات معينة، فاإن �سنع القرار عملية معقدة  والأ�ساليب التي ت�ستعمل لتف�سيل توجه معني 

تتطلب اعتماد مراحل معينة واملرور عرب �سل�سلة من القرارت الفرعية.  
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والقرار مطلوب عند وجود موؤ�رشات تدل اأن الو�سع �سيتدهور، اأو اأن فر�سة �سانحة �ست�سيع فيما لو 
مل يتم اتخاذه. وحتى يكون اتخاذ القرار حا�سما من حيث النتائج املرتتبة عنه، يجب البدء بتحديد 
تفا�سيل واأبعاد الق�سية التي يدور حولها القرار، وال�ستماع اإلى خمتلف وجهات النظر املتعلقة بها، 

ثم التاأكد من اأن هنالك حاجة فعلية لتخاذه. 

يجب ال�رشوع يف الإعداد لتخاذ القرار بجمع املعلومات وحتليلها ومعاجلتها بطريقة علمية، مع 
الأخذ بعني العتبار للبدائل املمكنة والنتائج التي ميكن اأن ترتتب عن كل منها، لغر�ض املقارنة بينها 
واختيار الأن�سب منها. وغالبا ما يكون القرار النهائي نتيجة ل�سل�سلة من القرارات اجلزئية واملتكاملة. 
كما اأن النجاح يف �سنع القرار يقت�سي العتماد على التقدير ال�سليم للموقف واملعلومات املوثوقة 
)214(. ويقت�سي اتخاذ القرار اأن يكون الفرد قادرا على »اأن يحدد ب�رشعة ماذا يجب فعله، وما هي 

الو�سائل املالئمة لفعل ذلك. فالكفاءة والإرادة وال�سلطة هي اخل�سال املطلوبة لأجل اتخاذ القرار، 
اأي اأن يجد الفاعل الجتماعي نف�سه يف و�سعية �سلطة متكنه من حتقيق اأهدافه ويكون واعيا كل 

الوعي بدوره ومب�سوؤولياته بالرغم من املقاومة التي قد يالقيها]...[« )215(.

لقد ميز كارل دويت بني نوعني من القرارات: ال�سنف الأول يتم �سنعه وفق تف�سيالت واأهداف 
بالو�سائل  تهتم  التي  القرارات  يخ�ض  الثاين  وال�سنف  امل�سكالت،  من  معينة  بفئة  مت�سلة  عامة 
والأدوات التي تنفذ بها )216(. كما يتم التمييز بني القرارات التي يتخذها فرد واحد با�ست�سارة اأو 

دونها، وتلك التي تتخذ بالت�ساور بني اأع�ساء جماعة اأو هيئة متثيلية )217(. 

القرار �شنع  يف  امل�شاركة  موؤ�رشات   .2  .1
القطاعات  من  العديد  يف  املراأة  م�ساركة  ن�سبة  ملحوظ  وب�سكل  الأخرية  العقود  خالل  تزايدت 
الجتماعية والإدارية والقت�سادية وال�سيا�سية، وذلك حتى يف امليادين التي كانت، اإلى عهد قريب، 
ق�رشا على الرجال. بل متكنت نخب ن�سائية هامة من الرتقاء اإلى اأعلى مراتب امل�سوؤولية، وذلك 
�سواء يف املوؤ�س�سات العمومية اأو املدنية اأو اخلا�سة. ومع اأن هذه امل�ساركة ما زالت حمدودة مقارنة 
اأنها موؤ�رش عن اأن حتول اجتماعيا حقيقيا ح�سل يف املجتمع، واأننا يف  اإل  بن�سبة تواجد الرجال، 

بداية م�سرية ن�سائية �ساملة باجتاه ا�ستكمال املواطنة وتقا�سم م�سوؤولية ال�ساأن العام مع الرجل. 
    

.1.  م�شاركة املراأة يف القطاع املهني  2  .1

تزايدت ب�سكل ملحوظ خالل العقود اخلم�سة الأخرية ن�سبة املوظفات يف القطاع العمومي، 
ففي ال�سنوات الأولى لعهد ال�ستقالل كانت ن�سبة متثيلية الن�ساء يف الوظيفة العمومية ل تتعدى 
16 %. لكن مع حلول �سنة 1999، ارتفعت هذه الن�سبة لتبلغ 30.5 %، ثم 33 % �سنة 2003)218(.   
ويرجع هذا التطور بالأ�سا�ض اإلى تزايد حجم املنا�سب املخ�س�سة للن�ساء يف امليزانية العامة للدولة 
والتي انتقلت ن�سبتها من جمموع املنا�سب املحدثة يف الوظيفة العمومية من 36.6 % �سنة 1995 

اإلى 58.3 % �سنة 1999. 
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بحث مقدم يف اإطار يومني درا�سيني 
نظمتهما مديرية الإح�ساء و�سندوق 
الأمم املتحدة لتنمية املراأة ، وبرنامج 
الرباط،  االإمنائي،  املتحدة  االأمم 

 .2003

يف  مذكور  دويت،  كارل   -  215
مرجع  ب�سيوين.  حمادة  اإبراهيم   :

مذكور �سابقا . �ض. 96 .  

216 - نف�ض املرجع ال�سابق. �ض. 96. 

217 - Direction de la 
Réforme Administrative. 
La femme fonctionnaire 
dans l’administration 
publique - la femme aux 
postes de responsabilité 
- Ministère de la Moder-
nisation des Secteurs Pu-

blics, 2003, p :11.

218 - Op. Cit., p. 53.



�ساأن  بامتياز كما هو  الن�سائي  للعمل  التي تعترب جمالت  القطاعات  تاأنيث بع�ض  اأن  ومن املالحظ 
التعليم وال�سحة، يتزايد ب�سفة مطردة. 

فبالن�سبة اإلى قطاع ال�سحة العمومية، بلغت ن�سبة الن�ساء العامالت به اإلى حدود �سنة 2003، 47.76 % 
ن�سبة  ميثلن  الن�ساء  اأ�سبحت  فقد  والثانوي  البتدائي  التعليم  قطاع  اأما يف  به.  العاملني  من جمموع 
% يف قطاع التعليم العايل وتكوين  % من جمموع املوظفني، بينما �رشن ميثلن ن�سبة 22.31   33.48
الن�ساء احلا�سالت  العلمي)219(. ويف نف�ض هذا القطاع الأخري، ارتفعت ن�سبة  الكوادر والبحث 
جمموع  بخ�سو�ض  اأما   .  2003 �سنة   %  39.76 اإلى   1999 �سنة   %  37.57 من  عليا  �سهادات  على 
قطاعات التعليم الثانوي والتقني والعايل، فقد انتقلت ن�سبة احلا�سالت على �سهادات من 39.44 % 
�سنة 1999 اإلى 41.90 % �سنة 2003)220(. وميثل التعليم عامال رئي�سيا يف خلق تطلعات مهنية لدى 
املراأة تناف�ض دورها التقليدي الذي حو�رشت مبوجبه طيلة عقود يف نطاق وظيفة الإجناب وتربية 

الأطفال.

بل اإن �سلك الق�ساء ذاته الذي كان اإلى عهد قريب مق�سورا على الرجال �سار ي�سهد تزايد ن�سبة 
الن�ساء يف نطاقه اللواتي �رشن ميثلن ن�سبة 16 %)221(. كما توجد ن�ساء يدرن �سحفا وجمالت ت�سدر 
باللغة العربية اأو الفرن�سية، حيث متثل، على التوايل  4.6 % و10.89 % من جمموع مديري ال�سحف 
يف  خا�ض  بوجه  ت�ستغل  ن�ساء  تديرها  التي  واملجالت  ال�سحف  اأن  املالحظ  اأن  اإل   . واملجالت 
ميادين مت�سلة بالأ�رشة والثقافة والرتبية. ومن اجلدير بالذكر اأنه من بني 18 جريدة حزبية �سادرة 
باللغة العربية، و6 جرائد حزبية �سادرة باللغة الفرن�سية �سنة 2001 ل توجد ولو واحدة منها تديرها 

امراأة. مما يبني مدى حمدودية تاأثري الن�ساء على تكوين الراأي العام)222(.  

على اأن ولوج الن�ساء لقطاعات مهنية خمتلفة ل ينفي كونهن، يف الأغلب، ما زلن يحتلني الدرجات 
الإدارية الدنيا ويتموقعن �سمن الأطر الأقل ت�سنيفا، بحيث يتعذر علينا اإلى حد الآن، اأن جند اأكرث 
من 2.7 %   من الن�ساء مديرات، و4.4 % منهن رئي�سات اأق�سام، و6.9 % رئي�سات م�سالح يف 

املديريات ذات الطابع الجتماعي كالتعليم وال�سحة وال�سغل. 

2.2.  املراأة وال�شيا�شة : من احل�شور الباهت اإلى تزايد امل�شاركة  .1

يف �سياق اإر�ساء دعائم دولة حديثة قادرة على العمل وفق مقت�سيات التنمية امل�ستدامة والدميقراطية 
ومبادئ حقوق الإن�سان، طرحت اإ�سكالية العالقة بني املراأة واملجال ال�سيا�سي. و�سار رفع التحدي 
عامة،  ب�سفة  القرار  ومواقع  التمثيلية  املوؤ�س�سات  يف  الن�سائية  امل�ساركة  وتو�سيع  حتقيق  يف  املتمثل 
اأحد الرهانات الإ�سرتاتيجية لإدماج املراأة يف التنمية من باب الفعل والتاأثري القوي يف الختيارات 
والقرارات. على اأن م�ساركة املراأة يف العمل ال�سيا�سي مل تاأت مبح�ض ال�سدفة اأو من باب احلظ، 
اأهم فرتة يف  التي تعترب  الدرا�سة  نتيجة ملقت�سيات �سياق تاريخي حمدد ولعوامل مت�سلة بفرتة  واإنا 

حياة املراأة، لأنه يف اإطارها تتفاعل اأهم املبادئ والأفكار التي �ست�سري على نهجها لحقا. 
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219 - La Direction de la 
Statistique, document non 
publié, Le Haut-Commis-
sariat au Plan, Rabat. 

220 - كتابة الدولة املكلفة بالأ�رشة 
الجتماعي.  والعمل  والت�سامن 
املراأة  و�سعية  ـ  الوطني«  »التقرير 
موؤمتر  بعد  �سنوات  ع�رش  املغرب  يف 

بكني، �ض. 22 . 
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القرار.  اتخاذ  يف  وامل�ساهمة  املراأة 
بحث مقدم يف اإطار يومني درا�سيني 
الإح�ساء  مديرية  من  كل  نظمتهما 
املراأة  لتنمية  املتحدة  الأمم  وبرنامج 
وبرنامج الأمم املتحدة الإنائي، 18ـ  
19 مار�ض 2003، مديرية الإح�ساء، 

الرباط ، �ض. 21.

222 - Conférence Mo -
diale sur les Femmes - 
Rapport National. pp. 
9-10.
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1.  �شعف امل�شاركة الن�شوية يف النتخابات املحلية  .2.2  .1

% من   0.56 اأكرث من  املغرب  تر�سحن لالنتخابات اجلماعية يف  اللواتي  الن�ساء  1983، مل يكن  �سنة  يف 
تر�سحت  الكوطا،  نظام  غياب  ويف   ،2003 ل�سنة  البلدية   النتخابات   اأثناء  لكن  املر�سحني.  جمموع 
1227  امراأة من اأ�سل  122658 مر�سحا )5 %(. ومل  تنجح منهن �سوى 127 م�ست�سارة من اأ�سل 23689 
%. وهو ما اعترب اإ�سارة لف�سل  %(، بينما ارتفعت ن�سبة املر�سحني الرجال اإلى 95  مقعد جماعي )0.34 
اإقناع الأحزاب ال�سيا�سية بدعم تر�سيح املراأة لالنتخابات اجلماعية  اجلمعيات والقطاعات الن�سائية يف 
على الرغم من اإعالن الأحزاب عن التزامها بتقدمي ن�سبة 30 % من جمموع املر�سحني، وقيام هذه الأحزاب 

بتوقيع ميثاق �رشف مع اجلمعيات الن�سائية ذات احل�سور البارز يف املجتمع املغربي. 

 وقد بني تقرير لوزارة الداخلية املغربية اأن ح�سة الن�ساء من جمموع مقاعد املجال�ض احل�رشية والقروية 
يف البالد مل تتجاوز 1 %، من اأ�سل 5 % من الن�ساء الالئي تر�سحن لالنتخابات. كما �سجل وجود 
العمالت  فقط يف جمال�ض  ن�ساء   5 )بلدية(، وح�سور  رئي�سة جماعة  من�سب  ت�سغل  واحدة  امراأة 
%، و10 ن�ساء فقط يف جمال�ض اجلهات من جمموع   0.42 بن�سبة  1189 م�ست�سارا  والأقاليم من بني 
1210 م�ست�سارا بن�سبة 0.82 %.  كما قدم التقرير اإح�سائيات تهم م�ساركة الن�ساء يف النتخابات 
1997 م�سجال تزايدا ملحوظا يف عدد  اإلى حدود �سنة   1960 البلدية التي عرفها املغرب منذ �سنة 
املر�سحات ل يوازيه تطور يف عدد املنتخبات. ويف املقابل، جند ن�سبة م�ساركة الن�ساء يف املنا�سبات 
النتخابية املتعاقبة منذ 1962 تفوق ن�سبة الذكور)اأكرث من 50 %(. فهل يدل هذا على اأن الن�ساء اأكرث 

ممار�سة للدميقراطية، اأو اأن امل�ساركة  ال�سيا�سية للن�ساء تختزل يف الت�سويت فقط ؟

2.  غياب املراأة يف الربملانات ال�شابقة  .2.2  .1

�سهدت الربملانات )1963، 1970، 1977، 1984( غيابا وا�سحا لتمثيل املراأة املغربية، و�سول اإلى 
انتخابات برملان 1997 الذي منح املراأة مقعدين فقط. فخالل اأكرث من ثالثة عقود بعد ال�ستقالل مل 
ي�سجل اأي ارتفاع جدير بالذكر بخ�سو�ض م�ساركة املراأة يف املوؤ�س�سات الت�رشيعية. ويف �سنة 1983، 
مل تتعد ن�سبة الن�ساء املر�سحات لالنتخابات اجلماعية والت�رشيعية، على التوايل 0.56 % و0.17 %  من 

جمموع املر�سحني)223(. 

3.  اأ�شباب حمدودية امل�شاركة الن�شائية  .2.2  .1

عدم  اإلى  والت�رشيعية  اجلماعية  املوؤ�س�سات  يف  الن�سائية  امل�ساركة  حمدودية  الأحزاب  ترجع  بينما 
م�سداقية النتخابات، يرجعها البع�ض الآخر اإلى وجود اجتاهات ثقافية متجذرة يف املجتمع ت�سعى 
تف�سريات  تراوحت  املنزلية)224(. كما  بال�سوؤون  والعناية  الأطفال  تربية  املراأة يف  اأدوار  اإلى ح�رش 
الأخرية  هذه  ومقاومة  الأحزاب  داخل  الن�ساء  تواجد  قلة  بني  كمر�سحة،  املراأة  تواجد  �سعف 
لكت�ساح الن�ساء للموؤ�س�سات التمثيلية، وبني مربرات قانونية كطبيعة القرتاع الأحادي. ومن ثمة، 

متت الدعوة اإلى اعتماد القرتاع بالالئحة على اأ�سا�ض اأنه ي�سمن حظوظًا اأوفر لتمثيلية الن�ساء. 

املراأة  امل�سدق.  رقية   -  223
وال�سيا�سة. دار توبقال للن�رش، 1990.

نظام  اعتبار  ميكن  هل   -  224
اأنه  بحكم  دميقراطيا  نظاما  الكوطا 
؟  مهم�سة  لفئات  امل�ساركة  ي�سمن 
 ، اأول  نقر،  جيدا  الأمر  نتفح�ض  ملا 
باأن الكوطا متييز، والتمييز يعني عدم 
احرتام مبداأ امل�ساواة يف الفر�ض، هذا 
يف  الأ�سا�سية  اللبنة  يعترب  الذي  املبداأ 
التمييز  هذا  اأن  اإل  الدميقراطية.  بناء 
اإتاحة  يروم  حيث  اإيجابيا،  يعد 
معاملة تف�سيلية للن�ساء اللواتي كن يف 
املا�سي، وبدرجات متفاوتة، �سحية 
يتعني  كان  واإذا  متييزية.  ممار�سات 
واأخرى  عادلة  تفاوتات  بني  التمييز 
الالم�ساواة  فحالت  عادلة،  غري 
التي تكون  املعللة واملقبولة هي تلك 
دون  املحرومة  الفئات  م�سلحة  يف 
الأ�سا�سية  باحلقوق  ال�رشر  تلحق  اأن 
فاإن   ، وعليه  املجتمع.  اأفراد  لكل 
ي�سحح  الذي  هو  العادل  املجتمع 
العادلة  غري  الجتماعية  التفاوتات 
اأنها مل ت�سدر  وغري امل�رشوعة باعتبار 
تكن  ومل  الأفراد  اختيارات  عن  قط 
نتاج جهودهم ل�سمان ترجمة فعلية 

ملبداأ م�ساواة الفر�ض.



ويرجع �سعف امل�ساركة ال�سيا�سية للمراأة املغربية كذلك لأ�سباب اأخرى اجتماعية من اأهمها عدم 
الثقة يف موؤهالت املراأة الفكرية واملهنية، وحتمل املراأة لوحدها اأعباء املنزل وتربية الأولد، والعقلية 
الذكورية امل�سيطرة والتي ت�سايق املراأة وت�سعرها بالنق�ض. اأ�سف اإلى ذلك ممار�سة بع�ض الأزواج 
ل�سغوط �ستى على الزوجة، وارتفاع ن�سبة االأمية يف �سفوف الن�ساء، وعدم اقتحام املراأة لل�سيا�سة 
اإليها كممار�سة رجالية وغياب الوعي والرتبية ال�سيا�سية داخل النظام  باعتبارها قد تعودت النظر 
التعليمي، ولأ�سباب �سيا�سية من قبيل انعدام الدميقراطية داخل الأحزاب ال�سيا�سية، واإق�ساء وتهمي�ض 
اأو النقابة، وعدم توافق مواعيد العمل داخل احلزب مع الظروف ال�سخ�سية  املراأة داخل احلزب 

للمراأة، ووجود حيف يف ترتيب الن�ساء داخل اللوائح النتخابية، الخ...

4.  اعتماد »الكوطا« يف الربملان احلايل لفائدة الن�شاء  .2.2  .1

اإطار  ويف  الت�سعينات  اأوا�سط  منذ  باملغرب  الن�سائية  اجلمعيات  اأو�ساط  يف  احل�س�ض  فكرة  برزت 
القانون  ملراجعة  القرتاحات  من  لئحة   ،1996 �سنة  قدمت  حيث   ،1997 لنتخابات  ال�ستعداد 
للن�ساء  ي�سمن  ح�س�ض  نظام  مع  بالالئحة  القرتاع  نط  اعتماد  اقرتاح  �سمنها  من  النتخابي، 
% على الأقل يف كل لئحة. ويف �سنة 1998، و�سمن خطة العمل من اأجل  املر�سحات ن�سبة 20 
لالأحزاب  الأ�سا�سية  والقوانني  النتخابي  القانون  مراجعة  اقرتاح  ورد  التنمية،  يف  املراأة  اإدماج 
والنقابات وذلك باإدماج اإجراء ي�سمن ح�سة 33 % من الن�ساء يف مراكز القرار. ومنذئذ، انطلقت 

حماولت حزبية عديدة يف اجتاه تبني هذه الإ�سالحات، اإل اأنها مل تبلغ احل�سة املذكورة.

امراأة   35 الوطنية وولوج  الالئحة  اتفاق جتلى يف  اإلى  التو�سل  اأمكن  ال�سريورة،  ويف �سياق هذه 
 )225(  2002 ل�سنة  الربملانية  اعتماد نظام احل�س�ض )الكوطا( يف النتخابات  النواب. وكان  جمل�ض 
احلدث الأبرز يف ال�سنوات الأخرية بالن�سبة اإلى امل�ساركة ال�سيا�سية للمراأة. لقد مكن هذا الإجراء 
من انتخاب 30 نائبة يف اللوائح الوطنية، وخم�ض نائبات يف اللوائح املحلية. مما �سارت معه ن�سبة 
 325 عددهم  البالغ  النواب  جمل�ض  اأع�ساء  جمموع  من   %  10 عن  بقليل  تزيد  الربملانيات  النائبات 
نائبا. كما مت لأول مرة انتخاب رئي�سة فريق برملاين، ونائبة لرئي�ض جمل�ض النواب. وبانتخاب هذا 
العدد من الن�ساء النائبات، تكون الن�سبة قد ارتفعت من 0.6 % )نائبتان فقط( خالل الولية النيابية 

ال�سابقة، اإلى 10 % )�سنة 2005(. 

االنخراط يف اجلمعيات ودورها يف متكني الن�ساء   .3  .2  .1

نظرا اإلى الدور الذي �سارت تلعبه اجلمعيات يف املجتمع احلديث وما اأ�سبحت حتققه من اإجنازات 
يف �سمان حقوق املراأة، وتوفر ف�ساءات لإ�رشاك الن�ساء يف التنمية الجتماعية، اأ�سبحت املراأة تتجه 
اأكرث فاأكرث نحو النتماء اإلى مثل هذه الف�ساءات والعمل يف نطاقها. ومع ذلك، يجب العرتاف 
باأن ح�سور املراأة يف املنظمات غري احلكومية مل ي�سل بعد اإلى امل�ستوى املطلوب وذلك حتى بالن�سبة 

اإلى الن�ساء املتعلمات.  
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حمددات وفر�ص امل�شاركة يف �شنع القرار باملغرب  .  2
م�ست  اأ�سا�سية  تغريات  حدوث  القرار  واتخاذ  �سنع  يف  للن�ساء  املتزايدة  امل�ساركة  وراء  تكمن 
يف  املتزايدة  امل�ساركة  هذه  جتلت  كما  الأ�رشية.  والعالقات  والبنى  وال�سيا�سي  الجتماعي  النظام 
بروز �سريورات متيز فردي يف الأ�رشة واملجتمع على حد �سواء، اإ�سافة اإلى التحولت التي �سهدتها 

القوانني الوطنية والدولية  املتعلقة بالأ�رشة وبالعالقة بني اجلن�سني. 

1. تطور النظام املجتمعي من وجهة نظر القت�شاد ال�شيا�شي  .2

قيمة مرتفعة يف  اأو معدين ذي  البرتول،  اأو  الغاز  قبيل  املغرب على مورد طاقي من  توفر  �ساهم عدم 
ال�سوق الدولية، يف دفع العديد من الأ�رش اإلى قبول عمل املراأة خارج البيت. هذا التغري اجلوهري يف 
و�سعية املراأة اأ�سهم يف التحول الدميغرايف الذي �سار ي�سهده املغرب ب�سفة خا�سة منذ بداية الثمانينيات 
بالتوازن بني  الدميغرايف  التحول  اأخل هذا  القروي . وقد  الو�سط  ملعدل اخل�سوبة، وبوجه خا�ض يف 
الإن�سان واملوارد الطبيعية، وظهرت معه ظاهرة بطالة ال�سباب التي تزايدت على مر ال�سنني، وعجز 
الدولة عن اإيجاد احللول املنا�سبة لها، وتوفري مواطن ال�سغل بنف�ض الوترية التي يتزايد بها الطلب عليها. 

   
لقد �سهد املغرب منذ ال�سنوات الأولى لعهد ال�ستقالل تزايدا �سكانيا �رشيعا، ب�سورة غري م�سبوقة. 
ومل يعد م�ستغربا اإثر ذلك اأن ينتقل املغرب من جمتمع قروي، كان ما يقرب من ثالثة اأرباع �سكانه 
غداة ال�ستقالل يقطنون القرى والأرياف، اإلى جمتمع ح�رشي، اأ�سبح احل�رشيون ميثلون يف نطاقه، 
ح�سب الإح�ساء العام لل�سكنى وال�سكان ل�سنة 2004، 55 % من جمموع �سكانه. اأ�سهم هذا التحول 
يف بروز قطاعات اقت�سادية جديدة غري فالحية وتطورها، زيادة على ات�ساع نطاق ال�ستفادة من 
اخلدمات ال�سحية والتعليمية، وتزايد ن�سبة الن�ساء �سمن املاأجورين مع ما يت�سل بذلك من تراجع 

�سلطة الذكور على الإناث. 

اإلى  املدينة، وات�سعت  اإلى  البادية  النزوح من  ن�سبة  الأخرية،  الثالثة  العقود  ت�سارعت، خالل  لقد 
حد اأ�سبحت معه ن�سبة النازحات تفوق بقليل ن�سبة النازحني. وبلغت ن�سبة املهاجرين اإلى خارج 
الوطن ما يقرب من ثالثة ماليني مغربي. كما يالحظ تزايد مطرد لن�سبة الإناث املهاجرات خارج 
املغرب، املتزوجات منهن والعازبات. و�سارت العديد من الأ�رش القاطنة باملغرب تعتمد يف موارد 

عي�سها على ما تتلقاه من م�ساهمات واإعانات املهاجرين من اأ�رشها.

2.2.  تطور النظام ال�شيا�شي

القيم  متزايد على  انفتاح  اجتاه  يتطور يف  املغرب  ال�سيا�سي يف  النظام  بداأ  الت�سعينيات،  مع حلول 
اأجل حتديد  من  للمواطنني  ال�سيا�سية والجتماعية  وامل�ساركة  الإن�سان  ميادين حقوق  الكونية يف 
التنمية امل�ستدامة. كما �سار يتم الرتكيز  الختيارات والتوجهات الأ�سا�سية لبلدهم بهدف حتقيق 
على اأهمية املزاوجة بني تو�سيع نطاق اخلو�س�سة وال�سعي اإلى حتقيق معدلت نو اقت�سادي اأعلى 



من  اأ�سكالهما  بكل  والتهمي�ض  الفقر  الجتماعي وحماربة  الت�سامن  وتقوية  من جهة،  ال�سابق  من 
جهة اأخرى. لقد �سارت الدولة تتنازل تدريجيا للقطاع اخلا�ض »الوطني« والأجنبي وللجماعات 
تركيز  اإلى  فاأكرث  اأكرث  تنحو  واأ�سبحت  احليوية،  القت�سادية  القطاعات  من  العديد  عن  املحلية 
اأدوارها بالأ�سا�ض على اإقامة البنيات التحتية الأ�سا�سية، وكذا تخطيط وتنظيم وتن�سيق ال�ستثمارات 
والأن�سطة القت�سادية. كما �سارت ت�سجع ال�رشاكة وتقيمها مع العديد من املنظمات غري احلكومية، 
خا�سة العاملة منها يف ميادين التنمية املحلية ورعاية الأ�سخا�ض ذوي الحتياجات اخلا�سة، ومتكني 

الفئات امل�ست�سعفة واملهم�سة. 

مقاولت  اقت�سادية مع  �رشاكات  اإقامة  اأي وقت م�سى على  اأكرث من  ت�سجع  الدولة  كما �سارت 
الإجراءات  من  العديد  املغرب  اتخذ  كما  اخل�سو�ض.  وجه  على  واأمريكية  اأوروبية  وموؤ�س�سات 
القت�سادية والقانونية والقرارات ال�سيا�سية التي دعمت بقوة عالقاته مع باقي اأ�سقائه العرب. ظهر 
يف هذه الفرتة كذلك م�رشوع التناوب ال�سيا�سي الذي حتقق بالفعل عند اأواخر الت�سعينيات، وراأى 
النور القانون اجلديد لالأحزاب ال�سيا�سية الذي اأكد على اأهمية جتديد النخب احلزبية، وف�سح املجال 

اأمام م�ساركة ن�سوية اأو�سع يف احلياة احلزبية وخا�سة يف الهيئات امل�سرية واملقررة.

واله�سا�سة  الفقر  حماربة  اإلى  بالأ�سا�ض  ترمي  التي  الب�رشية«  للتنمية  الوطنية  »املبادرة  اإقرار  مت  كما 
الجتماعية والتهمي�ض الجتماعي والثقايف بكل اأ�سكاله. ويف هذا الإطار، مت ر�سد 250 جماعة 

قروية وح�رشية من خمتلف اأقاليم املغرب كي ت�ستفيد من خدمات هذه املبادرة ودعمها. 

ويف �سياق هذه ال�سريورة التاريخية العامة، حتققت اإ�سالحات جزئية ملدونة الأحوال ال�سخ�سية 
التي  التنمية  املراأة يف  اإدماج  اأجل  من  العمل  اقرتاح خطة  مت  الت�سعينيات  اأواخر  1993. ويف  �سنة 
اإ�سدار  مت  ذلك،  بعد  ثم  واملحافظني.  احلداثيني  بني  وثقايف  �سيا�سي  تقاطب  بخ�سو�سها  ح�سل 
املراأة  اإقرار حقوق  اأجل  الن�سال من  تاريخيا على �سعيد  الذي ميثل حتول  لالأ�رشة  القانون اجلديد 
والطفل و�سمان التما�سك الأ�رشي. وتوج هذا التطور بالعرتاف قانونيا بحق املراأة يف اأن يكون 

لها ح�سور اأو�سع مبواقع امل�سوؤولية والقرار يف الأحزاب ال�سيا�سية. 

تغري البنيات الجتماعية والأ�رشية  .3  .2

ل  املثال  �سبيل  على  تتجلى  متعددة  تغريات  عقود  اأربعة  عن  يزيد  ما  منذ  املغربي  املجتمع  ي�سهد 
اأو�ساع  وتغري  التاأجري  وانت�سار  جديدة  عمرانية  اأ�سكال  وبروز  التح�رش  نطاق  ات�ساع  يف  احل�رش 
نزعات  بروز  على  عالوة  الأ�رشة(...  وتنظيم  البيت  خارج  والعمل  التمدر�ض  )خ�سو�سا  املراأة 
التميز الفردي وات�ساع نطاق احلركية املجالية )الهجرة( وت�سارع التقدم التكنولوجي والإعالمي 
وتطور القيم وتوايل �سريورات الإ�سالح اجلارية على خمتلف الأ�سعدة املجتمعية واملوؤ�س�سية. هذه 
فاأكرث طبيعتها  اأكرث  التي �سارت تفقد  البنيات الأ�رشية  ال�سمولية ت�سهم حاليا يف تغيري  التحولت 

املمتدة وتكت�سب مقابل ذلك وب�سكل متزايد خا�سيات نووية واأحادية. 
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حدود مفتوحة بني الأ�رشة النووية والأ�رشة املمتدة  .4  .2

مل يف�ض حتول الأ�رشة املغربية اإلى ال�سكل النووي اإلى و�سعية قطيعة اجتماعية واإيديولوجية مع الأ�رشة 
املو�سعة الأ�سلية. بحيث ظلت الأ�رشة النووية ت�ستغل كما لو كانت »اأ�رشة مو�سعة كامنة« تت�سمن 
يف طياتها ا�ستعدادا دائما لأن تقوم بوظائفها على غرار ما تقوم به الأ�رشة املو�سعة خالل املنا�سبات 
الدينية والعائلية الكربى، اأو عند ظهور اأزمة اأو حاجة ملحة اإلى ت�سامن الأع�ساء الآخرين.  فمع 
اأن الأ�رشة النووية قد �سارت تتميز باإقامة م�ستقلة، اإل اأن تفاعلها وت�سامنها مع الأ�رشة الأ�سلية ظل 
قائما وم�ستمرا. ومن بني اأهم التحولت الجتماعية والدميغرافية التي عرفها املجتمع املغربي ما 

بني 1960 و 1998 ، تغري ال�سن عند الزواج الأول يف الو�سطني احل�رشي والريفي.

تزايد التميز الفردي يف نطاق الأ�رشة  .5.  2

يف مرحلة تاريخية تالية، �سار وا�سحا بخ�سو�ض العالقة بني الفرد والأ�رشة، اأن الهدف الأ�سا�سي 
من كل القيم التي يتبناها الأفراد واملمار�سات التي ت�سدر عنهم هي اإ�سعاد اجلماعة الأ�رشية. كان 
اأن يكون يف خدمة الأ�رشة واأل يهتم بنف�سه اإل �سمن حدود ما ي�سمح به ذلك  يتعني على الفرد 
الهتمام من ا�ستجابة ملقت�سيات الأ�رشة من اندماج ومتا�سك وت�سامن. اأما يف احلقبة املعا�رشة، فقد 
�سار ينتظر من الأ�رشة اأن تكون يف خدمة الفرد. لأن ما يهم حاليا لي�ض �سعادة الأ�رشة فقط، واإنا 
اأي�سا �سعادة الفرد الذي يعي�ض يف نطاقها. فال ميكن اعتبار اأن اأ�رشة ما قد جنحت يف مهامها اإذا كان 
اأفرادها غري �سعداء يف حياتهم الأ�رشية، اأو عاجزين عن التعبري عن حميميتهم وعن حياتهم اخلا�سة.

6. مكت�شبات قانون الأ�رشة  .2

من بني اأهم ما اأتى به قانون الأ�رشة اجلديد اإقرار »امل�ساواة بني اجلن�سني فيما يخ�ض حتمل امل�سوؤوليات 
يف  الولية  وجعل  اجلن�سني،  اإلى  بالن�سبة  �سنة   18 يف  الزواج  �سن  وحتديد  العائلي،  والتكفل  الأ�رشية 
الزواج حقا للمراأة متار�سه الر�سيدة ح�سب اختيارها وم�سلحتها، وجعل الطالق حتت مراقبة القا�سي. 
كما �سمل القانون اجلديد اإخ�ساع تعدد الزوجات ل�رشوط قانونية جتعله �سعب التحقق، وو�سع اأ�س�ض 
العدالة والإن�ساف بحماية املراأة والأطفال، وو�سع ق�ساء خمت�ض واإن�ساء حماكم خمت�سة يف قانون الأ�رشة، 
اإ�سافة اإلى اإن�ساء �سندوق التكافل العائلي، وتب�سيط امل�سطرة املتعلقة بزواج املغاربة املقيمني باخلارج«. 
كما مت التن�سي�ض على امل�ساواة يف احلقوق والواجبات املتبادلة بني الزوجني ومت التخلي عن مفهوم 

»طاعة الزوجة لزوجها«، وعن »اإ�رشاف املراأة على البيت وتنظيم �سوؤونه« )226(.

ويفرت�ض قانون الأ�رشة اجلديد ح�سول جمموعة من التغريات ال�سلوكية والتعبريية والعالئقية ت�سمح 
بر�سم معامل اأ�رشة حديثة ّفردية وجماعية يف اآن“اأ�رشة ي�سري الزوجان يف اإطارها حرين معا“. واإلى 
بني  والواجبات  احلقوق   réciprocité تبادلية  مبداأ  على  اجلديد  الأ�رشة  قانون  اأكد   ذلك،  جانب 
الزوجني، ودعا اإلى اأن تتاأ�س�ض العالقة الزوجية على امل�ساواة والر�سا والتبادل والت�ساور وامل�ساعر 
اإلى تقا�سم  املتبادلة. كما يت�سمن قانون الأ�رشة النتقال من تق�سيم معياري لالأدوار بني الزوجني 
البيت  داخل  الن�سائية«  »للمهام  اعتبار جديد  منح  عنه  يرتتب  مما  والأ�رشية.  املنزلية  للم�سوؤوليات 

واإ�رشاك الرجال بدرجة متنامية يف م�سوؤوليات كانوا اإلى الآن يعتربون اأنف�سهم غري معنيني بها.

226 - Houria Alami M -
chichi et Fouad Ammor. 
La représentation des 
femmes dans le champ 
politique. Rapport du 
Social، Décembre. 2002. 
pp. 51-52.



7. مكت�شبات الد�شتور والت�رشيعات الوطنية الأخرى  .2

ين�ض الد�ستور املغربي يف ف�سله اخلام�ض على اأن جميع »املغاربة �سوا�سية اأمام القانون«. ويف الف�سل 
الثامن اإقرار باأن »الرجل واملراأة مت�ساويان يف التمتع باحلقوق ال�سيا�سية. يحق لكل مواطن، ذكر اأو 
اأنثى اأن يكون ناخبا اإذا كان بالغا �سن الر�سد ومتمتعا بحقوقه املدنية وال�سيا�سية«. وميكن ح�سب 
الف�سل الثاين ع�رش »جلميع املواطنني اأن يتقلدوا الوظائف واملنا�سب العمومية وهم �سوا�سية يف ما 

يرجع لل�رشوط املطلوبة لنيلها«. 

على اأنه ل يجب اأن ت�سبح اإيجابيات هذه الن�سو�ض حاجبة ملا تواجهه من حتديات، ذلك اأن الآفاق 
التي يفتحها الد�ستور اأمام امل�ساركة ال�سيا�سية للمراأة ت�سطدم بقوانني حتد من الطموحات الن�سائية يف 
امليدان القت�سادي والجتماعي، وكذا مبحدودية الإجنازات القت�سادية والجتماعية لفائدة املراأة 
والطفل. ثم اإن تطبيق احلقوق ال�سيا�سية املخولة للمراأة مبقت�سى الد�ستور قد مت اإلى حد بعيد اختزالها 
يف ممار�سة حقها كناخبة، بينما ظلت حقوقها كمر�سحة يف النتخابات اجلماعية والت�رشيعية مغيبة. 

ويعرب هذا التهمي�ض عن غياب اإرادة حقيقية لإدماج املراأة يف احلقل ال�سيا�سي)227(.

املغربي  امل�رشع  �سار  البيت،  الأ�رشة وعملها خارج  داخل  دورها  بني  التوفيق  من  املراأة  ولتمكني 
املراأة  حماية  وراءها  من  توخى  القوانني  من  جمموعة  على  فن�ض  الدولية،  الت�رشيعات  نهج  على 
من   726 الف�سل  اإلغاء  ال�ساأن  هذا  يف  املغربي  القانون  بها  قام  خطوة  واأول  واأم.  كامراأة  العاملة 
عقد  الإبرام  واإقراره  زوجها  اإذن  على  الزوجة  ح�سول  ي�سرتط  الذي  والعقود  االلتزامات  قانون 
عملها حتت طائلة ف�سخ عقد ال�سغل)228(. وقد مت اإلغاء هذا الف�سل لأنه اأ�سبح متجاوزا ومتناق�سا 
مع املواثيق الدولية والد�ستور وت�رشيع العمل نف�سه ومع الواقع القت�سادي املعي�ض، ومع التحول 
اجلذري الذي عرفته الأ�رشة املغربية حيث انتقلت من اأ�رشة تقليدية تتحكم فيها �سلطة الرجل لكونه 
املكلف بالإنفاق، اإلى اأ�رشة نووية تتحمل فيها املراأة م�سوؤولية تدبري �سوؤون الأ�رشة بجانب الرجل. 

8.  اإ�شهام املنظومة القانونية الدولية  .2

لقد وّقع املغرب على التفاقيات الأممية و�سار يعمل يف اجتاه تفعيل التو�سيات ال�سادرة عن موؤمتر 
بيجني. ويف هذا الإطار، طرحت �سنة 1999 »خطة العمل من اأجل اإدماج املراأة يف التنمية«، التي 
فجرت مواجهة �سيا�سية واإديولوجية قوية بني موؤيديها ومعار�سيها، وظلت جممدة قرابة �سنتني اإلى 
اأن مت الرجوع للتحكيم امللكي. وبقرار من امللك، ت�سكلت جلنة مكونة من علماء ومفكرين وباحثني 
ال�سدور  تقرير حكومي حديث  اأبرز  وقد  لالأ�رشة.  اجلديد  القانون  باإقرار  اأ�سغالها  انتهت  واأطباء 
اإقدام املغرب على ت�سمني خمتلف التفاقيات واملعاهدات والقرارات ال�سادرة عن الأمم املتحدة 
واملنظمات املخت�سة التابعة لها يف منظومة املغرب القانونية، خ�سو�سا املتعلقة منها بحقوق املراأة 
والطفل. كما بنّي م�سادقة املغرب على اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة، وكذا 
جممل التغيريات التي متت يف ميادين قانونية وت�رشيعية خمتلفة نذكر منها القانون املدين والتجاري 
وقانون امل�سطرة اجلنائية ومدونة ال�سغل، عالوة على اإعالن اإ�سرتاتيجية وطنية ملحاربة العنف �سد 
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واآراء  مواقف   . الك�ض  جناة   -  227
املغربية  للمراأة  القانوين  الو�سع  حول 
، الطبعة الأولى ، 2002 ، �ض. 24 . 

228 - كتابة الدولة املكلفة بالأ�رشة 
 . الجتماعي  والعمل  والت�سامن 
و�سغية املراأة باملغرب ـ ع�رش �سنوات 

بعد موؤمتر بكني . اأبريل 2004 .
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الن�ساء وبلورة ميثاق وطني للتعليم، وماأ�س�سة حماربة الأمية من خالل تاأ�سي�ض كتابة الدولة املكلفة 
على  بالأ�سا�ض  املغربية  للمراأة  ال�سيا�سية  امل�ساركة  وت�ستند  النظامية)229(.  غري  والرتبية  الأمية  مبحو 

جمموعة من التفاقيات الدولية التي وقع عليها املغرب والد�ستور املغربي.

ثانيا : �شنع القرار يف اإطار اأدوار وعالقات النوع الجتماعي

املهني،  ـ  والقت�سادي  الثقايف،  ـ  الجتماعي  بالإطار  القرار  واتخاذ  �سنع  يف  امل�ساركة  ترتبط 
وال�سيا�سي ـ املدين. ويتحدد مداها ونوعها تبعا لطبيعة التمف�سل احلا�سل بني الأ�رشي والعمومي، 
وملا تبديه املراأة من قدرة على جتاوز النظام الهرميـ  ال�سلطوي داخل الأ�رشة وخارجها. ولن تكتمل 
هذه املقاربة دون اأن ناأخذ باعتبارنا ثقافة النوع الجتماعي مبا لها من انعكا�سات على العالقات 
ودون  واملدنية،  والعمومية  اخلا�سة  املجالت  خمتلف  يف  منهما  كل  واأدوار  اجلن�سني  بني  القائمة 
حتديد الإ�سافة النوعية مل�ساركة الن�ساء يف �سنع القرار وجممل املعيقات التي مازالت حتد من قدرتهن 

على حتقيق املزيد من الرتقاء يف مواقع القرار واملزيد من الفعالية يف �سنعه واتخاذه.     

3. م�شتويات امل�شاركة يف �شنع القرار
قبل ر�سد وحتليل املحددات الثقافية والرتبوية والقت�سادية مل�ساركة املراأة يف �سنع القرار، واإبراز 

خمتلف املواقف التي مت التعبري عنها بخ�سو�سها، يجدر بنا اأن نبداأ اأول بتحديد مفهوم امل�ساركة. 
  

1.  مفهوم امل�شاركة  .3

التقليدية،  اأو  احلديثة  ال�سيا�سية  النظم  اإلى  بالن�سبة  �سواء  اإيجابية، وذلك  قيمة  امل�ساركة  ميثل مفهوم 
به  يقوم  ما  يف  امل�ساركة  وتتمثل  بذاته.  املجتمع  وعي  على  وبرهانا  ودميقراطية  ح�سارية  وظاهرة 
اأفعال ذات �سلة بالرت�سح والنتخاب والتظاهر وكتابة وتقدمي عرائ�ض  املواطنون على العموم من 
وبيانات �سيا�سية. ويعترب »التمثيل« الناجت عن النتخاب اأحد اأبرز اأ�سكال امل�ساركة يف املجتمعات 
املعنية يف ممار�سة احلكم و�سنع  اجلماهري  لكل  واملبا�رشة  الفعلية  امل�ساركة  احلديثة وذلك ل�ستحالة 
واتخاذ القرارات ال�سيا�سية)230(. كما ت�سري امل�ساركة اإلى مزاولة اأن�سطة �سيا�سية واجتماعية من منطلق 
الن�سمام اإلى اأحزاب وجمعيات ونقابات، والتاأثري يف عمليات اختيار القادة وامل�سريين وكذا يف 
و�سع و�سياغة التوجهات الأ�سا�سية وتنفيذ الربامج وامل�رشوعات على ال�سعيد املحلي اأو املركزي. 

و�سحب  القرارات  معار�سة  اإمكانية  وكذا  والتاأييد،  املعا�سدة  معنى  امل�ساركة  مفهوم  ويت�سمن 
التاأييد لها)231(. وباملقابل، تنتفي امل�ساركة مع العزوف ال�سيا�سي للجماهري وحرمانها من حريتها 
اأ�سا�سا مبا لديها من راأ�سمال درا�سي،  القرار  املراأة يف �سنع  وحقوقها الأ�سا�سية. وترتبط م�ساركة 

ور�سيد مهني ومرونة يف ا�ستعمال الوقت داخل الإطار املنزيل وخارجه. 

  

يف   . جمعة  اإبراهيم  �سعد    -  229
قامو�ض   . واآخرون  غيث  عاطف   :
الإ�سكندرية  مكتبة   ، الجتماع  علم 

، 1989 ، �ض. 29 .  

 . ال�سابق  املرجع  نف�ض    -  230
�ض. 30 . 

231 - Mona Martensson. 
»Rôles de sexes dans la 
famille à Rabat «. In :  
Recherches récentes 
sur le Maroc moderne، 
BESM، 1979، p. 85.



العوامل املحددة ملواقع واأدوار الن�شاء   .2  .3

يدفعنا احلديث عن م�ساركة الزوجة يف �سنع القرار يف الأ�رشة احلديثة اإلى الت�ساوؤل حول و�سعية 
املراأة القت�سادية وطبيعة م�ساهمتها املادية، وتوزيع الأدوار الأ�رشية بني الزوجني فيما يتعلق برتبية 
ناأخذ بعني  اأن  اإلى  القرار وجمالته واآلياته. كما يدفعنا  الأ�رشية، وم�ستويات  الأعباء  الأبناء وحتمل 
اأعداد  وخروج  الن�ساء،  بني  التعليم  ن�سبة  تزايد  يف  بالأ�سا�ض  متثلت  اأ�سا�سية  تغري  عوامل  العتبار 

متنامية منهن مليدان العمل. 

ويف اإطار بحثها املنجز �سنة 1964 عن االأدوار اجلن�سية و�سلطة القرار داخل االأ�رشة مبدينة الرباط، 
القرار يتحدد انطالقا من متغريات امل�ستوى  اأن اتخاذ  ال�سويدية منى مارتن�سون  الباحثة  لحظت 
التعليمي، والعمل املاأجور، والعالقة بالعامل اخلارجي. وتوقعت احتداد ال�رشاع بني الزوج والزوجة 
ب�سبب نزوع الأول اإلى الت�سبث ب�سلطته الذكورية، ونزوع الثانية اأكرث فاأكرث اإلى اإثبات ذاتها يف 

العمل، ومن ثمة التمكن من القيام بوظائف واأدوار اأ�رشية واجتماعية جديدة)232(. 

ومن جهة اأخرى، ت�سري مارتن�سون اإلى اختالف قدرة املراأة على اتخاذ القرار بح�سب متغريي مهنة 
الزوج وم�ستواه التعليمي. اإذ كلما ارتفعت �سنوات التمدر�ض بالن�سبة اإلى الزوج وتزايدت درجة 

ارتقائه يف ال�سلم املهني، كلما �سارت للمراأة قدرة اأكرب على امل�ساركة يف القرار.

الأ�رشة.  القرار يف نطاق  اتخاذ  املراأة على  تعزيز قدرة  اأ�سا�سي يف  التعليم والعمل دور  لعاملي  اإن 
وفر  مما  بينهما،  ما  التوا�سل يف  كثافة  وتنامي  اجلن�سني،  بني  االختالط  دائرة  بات�ساع  �سمحا  فقد 
فر�سا جديدة لختيار �رشيك احلياة وال�ستقالل يف اتخاذ قرار الزواج. كما �سمح للمراأة باكت�ساب 
مكانة جديدة يف اأ�رشتها تتجلى حاليا يف م�ساركة ن�سائية اأو�سع واأبعد مدى يف القرارات الأ�رشية 

الأ�سا�سية، وا�ستقاللية اأكرب يف اتخاذ القرارات التي تخ�سها.

3 . ارتباط امل�ساركة باالإطار الرتبوي الثقايف   .3

اإن ما ر�سخته التن�سئة االجتماعية من قيم وعادات واأمناط �سلوك يف ذهنية املراأة ونف�سها، جعلها 
مهام  ظلت  حني  يف  اخت�سا�سها،  من  املنزلية  والأعباء  الأ�رشية  امل�سوؤوليات  جل  اعتبار  اإلى  اأميل 

الرجل مقت�رشة على املقت�سيات اخلارجية.

اإن الأدوار الأ�رشية التقليدية للزوجني مل تتغري يف اأغلب الأ�رش املغربية حيث ما يزال الرجل على 
الغالب  الطابع  يزال  وما  املنزلية،  والأ�سغال  بالأطفال  عالقة  له  ما  وكل  البيت  عن  بعيدا  العموم 
وا�ستمرار  الأ�رشية  والأ�سغال  باملهام  النهو�ض  يف  الزوجني  بني  امل�ساواة  غياب  الأدوار  هذه  على 
البيت، وحدوث  املاأجور خارج  للعمل  املراأة  مزاولة  بالرغم من  توزيعها. وذلك  الالم�ساواة يف 

تغريات اأ�سا�سية يف بنية الأ�رشة وعالقات اأع�سائها بع�سهم  البع�ض. 
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للبحث  املغربية  اجلمعية    -  232
لليوم  التقدميية  الورقة   ، الإداري 
»ارتقاء   : حول  املنظم  الدرا�سي 
من  وال�سيا�سية  الإدارية  امل�سوؤوليات 
مار�ض   ، الرباط   ، النوع«  منظور 

 . 2004
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ارتباط امل�ساركة باالإطار االقت�سادي املهني    .4  .3

ترجع م�ساركة املراأة يف �سنع واتخاذ القرار يف نطاق العمل اإلى جمموعة من املحددات والعوامل 
املواقع  واختالف  العمل  طبيعة  بح�سب  تختلف  كما  متنعها.  اأو  ذلك  على  املراأة  ت�ساعد  قد  التي 
اإن�ساء  الن�ساء يف  م�ساركة  ففيما يخ�ض  الإدارية.  اأو  ال�سيا�سية  اأو  الدرا�سية  منها  �سواء  وامل�ستويات 
امل�سّغالت  امراأة ن�سطة، واحدة منهن فقط تندرج �سمن فئة  اأنه من بني مائة  املقاولت، يالحظ 
)بك�رش الغني(، مقابل اأربعة رجال من �سمن كل مائة رجل. ويبني البحث الوطني حول العائلة اأن 
الن�ساء امل�سغالت ل ميثلن �سوى 5.1 % من جمموع امل�سغلني. وهن يتواجدن بالأ�سا�ض يف قطاعات 
%(. هذا مع  %(، وال�سناعة )20  %(، واخلدمات )20  %(، وال�سناعة التقليدية )20  الفالحة )30 
العلم اأن ارتقاء املراأة لإطار »م�سغلة« )بك�رش الغني( يتم يف الكثري من احلالت نتيجة قرار الأب 

اإ�رشاك ابنته يف اأعماله، اأو نتيجة مرياث اأو زواج.

التي  املوظفة  املراأة  بني  القرار  م�ستويات  يف  اختالفا  هنالك  اأن  امليداين  البحث  معطيات  وبينت 
تت�رشف بكل حرية يف م�سرتياتها وتقرر يف �ساأنها مبح�ض اإرادتها وبح�سب اإمكانياتها، وبني ربة 
البيت التي واإن كانت تتخذ قرارات مت�سلة باحلياة اليومية لالأ�رشة تظل مع ذلك تابعة ملا قرره اأو 

وافق عليه الزوج من مقدار مايل اإجمايل.

ولن ميكننا تو�سيح هذه النقطة مبا فيه الكفاية دون الت�ساوؤل حول مدى م�ساهمة املراأة يف القرار 
باأن تكون طرفا  العاملة  للمراأة  الو�سع القت�سادي  اأي�سا، ي�سمح  بامل�سرتيات الكربى. هنا  املتعلق 
فاعال يف هذا القرار، و�سخ�سا م�ساركا يف احلوار وال�ست�سارة القبلية. يف حني جند اأن املراأة ربة 
اإذا كان  اإل  التنفيذ  اإلى  القرارات، وحتى اقرتاحاتها ل تنتهي  النوع من  البيت ل ت�ساهم يف هذا 

الزوج را�سيا عنها.

5.  املواقف من م�شاركة الن�شاء يف �شنع القرار  .3

اإن احلديث عن عمل املراأة ووظيفتها داخل الأ�رشة، يطرح اأكرث من ت�ساوؤل حول امل�ساواة بني املراأة 
والرجل داخل الأ�رشة ومدى مالءمة الظروف اخلارجية لعمل كل منهما. ونالحظ اأن اأزواج املوظفات 
ل يتذرعون من عمل املراأة خارج البيت لال�ستحواذ على كل م�ستويات القرار يف البيت. بل جندهم 

عو�ض ذلك ي�سندون كل اأمور البيت لزوجاتهم تخفيفا من اأعبائهم و/اأو ثقة يف كفاءة الزوجة.

�سعينا اأي�سا يف اإطار هذه الدرا�سة اإلى معرفة اجتاه الرجل نحو املراأة يف موقع القرار، ومتثله ل�رشوط 
اإ�سناد املراأة منا�سب م�سوؤولية يف اأجهزة الدولة ت�سمح لها باتخاذ قرارات. فهناك من الرجال من 
ل مييز يف هذا املجال بني اجلن�سني. على اأن الق�سية التي اأثارت نقا�سا م�ستفي�سا مع امل�ستجوبني من 
الرجال هي تلك التي تتعلق بالدينامية اجلديدة التي انطلقت يف ال�سنوات الأخرية واملتمثلة يف اإ�سناد 

م�سوؤوليات �سيا�سية واإدارية للن�ساء.



4. ديناميات �شنع القرار

اإن ثقافة النوع الجتماعي مبا يت�سل بها حاليا من عالقات جمحفة بني اجلن�سني، وتوزيع ل مت�ساو 
بينهما، وهرمية يف العالقات الأ�رشية، واإ�سفاء لل�رشعية الجتماعية على �سلطة الذكور،  لالأدوار 

هي ثقافة توؤثر بقوة يف مدى م�ساركة الن�ساء يف �سنع واتخاذ القرار وطبيعة هذه امل�ساركة.

1.  �شنع القرار واأدوار النوع الجتماعي  .4

وكان  الأجنلو�سك�سونية.  البلدان  يف  ال�سبعينيات  بداية  عند  الجتماعي  النوع  مفهوم  ظهر  لقد 
خمتلف  اتخاذ  يف  معا  واإ�رشاكهما  اجلن�سني  بني  التمييز  اأ�سكال  خمتلف  »اإلغاء  توظيفه  من  الغر�ض 
القرارات التي تن�سد التغيري املجتمعي«)233(. اأما يف املغرب، فقد حتول تعريف النوع الجتماعي 
من جمرد اآلية واأداة جلمع املعطيات الإح�سائية املتعلقة باجلن�ض، اإلى مقاربة معرفية واإيب�ستمولوجية 
تتوخى »اإعادة النظر يف طبيعة الأدوار املمنوحة لكل من الرجل واملراأة داخل املجتمع، والعمل 

على حتقيق  امل�ساواة بينهما يف تقلد منا�سب القرار« )234(.
 

اإلى  الناحية اجل�سمانية والبيولوجية. لكن  اأن املراأة تختلف عن الرجل من  من الوا�سح والبديهي 
جانب ذلك، متيزهما عن بع�سهما اختالفات اأخرى ل تقوم على اأ�سا�ض اجلن�ض واإنا على اأ�سا�ض 
الأدوار التي يقوم بها كل منهما يف املجتمع، واخلا�سيات الجتماعية والثقافية وال�سيا�سية املختلفة 
التي يتميز بها كل منهما.  ولو اأخذنا كمثال تويل منا�سب القرار، �سنالحظ اأن احتكار الرجال 
لهذه املنا�سب ناجم عن اختالف غري طبيعي بني املراأة والرجل، اأي عن متثل للمراأة كنوع اجتماعي 

دوين يتم ا�ستبعاده من تويل هذه املنا�سب بفعل حمددات ثقافية واجتماعية و�سيا�سية)235(. 

اإن احليف والالم�ساواة الناجمني عن عالقات النوع الجتماعي واقع يتعني م�ساءلته ق�سد حتديد 
خمتلف جتلياته وحمدداته وانعاكا�ساته على عالقة املراأة ب�سنع واتخاذ القرار. لقد اأ�سبح كل الباحثني 
املراأة  اإ�رشاك  يتم دون  اأن  ال�سامل ل ميكن  التنمية مبعناها  باأن حتقيق  التنمويني يجمعون  والفاعلني 
على قدم امل�ساواة مع الرجل يف و�سع اخلطط وال�سرتاتيجيات التي تهم م�ستقبل املجتمع. اإل اأن 
الأدوار الأ�رشية والجتماعية امل�سندة للن�ساء، واملواقع املفرو�سة عليهن يف جمالت العمل وال�سيا�سة 
ثقافية واجتماعية يف عمقها ل ت�سمح �سوى  واملجتمع املدين، كل ذلك يفرز حواجز ومعيقات 
لفئة حمدودة من الن�ساء بولوج مواقع امل�سوؤولية والقرار. لذا فاإن متكن بع�ض الن�ساء من اخرتاق هذه 

احلواجز، كثريا ما يكون مرده نتاجا جلهود �سخ�سية م�سنية وطويلة املدى.

2.  �شنع القرار وعالقات النوع الجتماعي  .4

يقت�سي ولوج املراأة ل�سوق العمل و�سعيها اإلى اأن تكون فاعلة يف حقل الن�ساط االقت�سادي، توفر 
اإمكانات مادية و�رشوط معنوية وثقافية واجتماعية. فهناك فعاليات اقت�سادية ن�سائية ن�سطة متكنت 
يف ال�سنوات الأخرية من اقتحام هذا املجال بالرغم من العقلية الذكورية التي ت�سوده. وعلى الرغم 
اأن  اإل  القرار،  مواقع  املتواجدات يف  الن�ساء  بقلة  يتميز  زال  ما  املغربي  الجتماعي  الواقع  اأن  من 
التطور الذي ح�سل اإلى الآن اأفرز بع�ض الآثار الإيجابية التي نذكر من �سمنها تزايد تاأنيث العديد 
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233 -  نف�ض املرجع ال�سابق . 

املراأة   . جرموين  ر�سيد    -  234
العمل  ميدان  يف  القرار  واتخاذ 
مدينتي  من  بكل  ميدانية  درا�سة  ـ 
الرباط و�سال ، كلية االآداب والعلوم 
�ض.   ،  2005  ، الرباط   ، االإن�سانية 

41 ـ 42 . 

235 - Rahma Bourqia، et 
al.، ”Women in Develo -
ment“، Portfolio Review، 
USAID / Morocco، Vol. 
1. Main report، Septe -
ber 1992، pp-5-6. 
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من القطاعات القت�سادية العمومية واخلا�سة، وتزايد امل�ساركة الن�سوية يف اأن�سطة جمعيات التنمية 
املحلية بدرجة غري معهودة.

ومع ذلك فاإن فئات عري�سة من الن�ساء ممن يتم اإح�ساوؤهن حاليا باعتبارهن ن�سطات م�ستغالت، 
اأكرث ه�سا�سة  تبعا لذلك،  املهيكل وي�سبحن،  القطاع غري  اأ�سغال �سغرية يف  يقت�رشن على مزاولة 
من الرجال فيما يخ�ض القدرة على العمل ب�سفة كاملة وم�ستمرة اأو احلفاظ على ال�سغل)236(. زد 
اأنه مت  الثانوي. �سحيح  العموم ت�سنف �سمن خانة  الن�سوية مازالت على  الأن�سطة  اأن  على ذلك 
ت�سغيل اأعداد متزايدة من الن�ساء يف القطاعني العام واخلا�ض، اإل اأن معظم منا�سبهن تقع يف املراتب 
الإدارية الدنيا وت�سند اإليهن يف اأغلب احلالت على اأ�سا�ض توافقها املزعوم مع »طبيعتهن الأنثوية«. 
ينطبق هذا املنظور نف�سه على مداخيلهن التي يتم متثلها كمجرد تكملة للدخل الرئي�سي للرجل، 

وموردا ي�ستعمل بالأ�سا�ض لتلبية حاجيات »غري �رشورية« و«قابلة للتاأجيل«.

ورغم التقدم احلا�سل خالل العقود الأخرية يف ميدان ت�سغيل الن�ساء، فاإن ن�سبة مرتفعة منهن ما 
زالت مهم�سة وحمرومة من حقوقها الأ�سا�سية. فاإذا كان �سحيحا اأن ما يقرب من 33 % من الن�ساء 
ي�ستغلن حاليا يف قطاعات اقت�سادية خمتلفة، واأن املعدل الوطني للتغطية يف ميدان ال�سمان ال�سحي 
ي�سمل حاليا ما بني 20 اإلى 25 % من جمموع الن�سطني، فاإنه �سحيح كذلك اأن الأعمال امل�سندة 
يف  تتم  اأو  الأجور،  اأ�سعف  مزاولتها  عن  يتقا�سى  التي  تلك  باخل�سو�ض  هي  للن�ساء  املتبقية  اأو 
البيوت والقطاعات الالنظامية، واأن ُع�رش الن�ساء هن اللواتي يتوفرن على ال�سمان الجتماعي)237( 
مثل هذه الفوارق تعك�ض ما يوجد بني اجلن�سني من فوارق يف التكوين، وما تتميز به اأو�ساع املراأة 
من ه�سا�سة اجتماعية حلظة »الندماج« املهني عالوة على ا�ستمرار نوع من املقاومة الثقافية يف 

وجه م�ساركة ن�سائية كاملة وفاعلة يف عامل ال�سغل.
 

�شنع القرار وطبيعة النظام الأبوي ـ الهرمي داخل الأ�رشة   .3  .4

املراأة يف  اأن دور  املبحوثني،  اأجريناها مع  التي  املقابالت  بع�ض  لنا من خالل الطالع على  تبني 
اأن ربة البيت لي�ست، يف مثل هذه الأ�رش،  اإذ  �سنع القرار مغيب �سمن النظام الأ�رشي التقليدي. 
�سوى كائن مدبر ل�سوؤون البيت ومنفذ لتوجيهات الرجل التي ل تنح�رش يف الإنفاق على الأ�رشة 
تدبري  كيفية  وحتديد  البيت  لنظام  التخطيط  اإلى  تتعداها  ما  بقدر  اخلارجية،  بحاجياتها  والتكفل 
�سوؤونه. بحيث يحظى الرجل بكامل ال�سالحيات لتخاذ جممل القرارات مبا فيها تلك التي تهم 
املراأة يف عالقتها بالعامل اخلارجي وا�ستقبال اأع�ساء اأ�رشتها يف البيت وحقها يف ال�ستفادة من بع�ض 

اخلدمات ال�سحية والجتماعية اإلخ...

لقد كان الأب هو من يتخذ القرار النهائي كلما تعلق الأمر باأمور اأو اأحداث حا�سمة تهم م�سري 
الأ�رشة )زواج بنت / ابن، التعامل مع مر�ض اأحد اأفراد الأ�رشة، قبول �سغل اأو رف�سه، �سفر، اإلخ...(، 
وذلك بالرغم من اأن املراأة تكون عادة م�ساهمة وموؤثرة اإلى حد ما يف مثل هذه القرارات.  ول 
الثقافة  اآنذاك موؤ�س�سة تعليمية، واأن  الن�ساء مل يلجن  اأن الأغلبية ال�ساحقة من  غرابة يف ذلك طاملا 
الذكورية ال�سائدة مل تكن تعرتف اإل ب�سلطة الرجل وقراراته، مما دفع بع�ض الن�ساء اإلى اللجوء اإلى 

احليلة تارة، واإلى �سند اأقاربها تارة اأخرى جلعل الرجال يقبلون اقرتاحاتهن. 

236 - Fettouma Bena -
denbi-Djerari. Mar -
caines et sécurité sociale. 
Editions Le Fennec. 
Casablanca. 1992، pp. 
99-100.  

237 - Mokhtar El Harras. 
» Féminité et masculinité 
dans la société rurale m -
rocaine : le cas d’Anjra «. 
In : Femmes، culture et 
société au Maghreb، Vol. 
1، Afrique-Orient، 1996، 
Casablanca، p. 48. 



ومل تكن املراأة يف الأ�رشة التقليدية ت�سنع اأو تتخذ قرارت اإل عندما تكون يف و�سعية ترمل. ومع 
ذلك فاإن القرارات الكربى اخلا�سة باأ�رشتها ظلت رهينة مب�ساورة اأخ الزوج اأو اأحد اأفراد الأ�رشة.

ويف بع�ض الأ�رش الأخرى، ت�سارك البنت املتعلمة يف �سنع القرار داخل اأ�رشتها الأ�سلية حيت تقوم 
العائلة نف�سها با�ست�سارتها واإ�رشاكها يف �سنع القرار. اأما البنت غري املتعلمة فاإنه ي�سمح لها يف مثل 

هذه الأ�رش، بامل�ساركة يف �سنع القرار، اإل اأنها ل ت�ست�سار. 

البيت،  يف  القرارت  بع�ض  اتخاذ  �سالحية  لهن  خول  نف�سه  الزوج  اأن  اإلى  الن�ساء  بع�ض  وي�سري 
خ�سو�سا منها املتعلقة باأمور املنزل وتدبري امل�ساريف اليومية. لكن هل تدبري املوارد الأ�رشية �سنع 
اأن  اعتبار  البيوت، هو  الن�ساء، وخ�سو�سا منهن ربات  العديد من  فيه  تقع  الذي  للقرار ؟ فاخلطاأ 
ت�سيري املوارد املالية املتعلقة باحلاجيات اليومية لالأ�رشة �سنع للقرار. وهنا يتعني الت�ساوؤل حول ما اإذا 
مل يكن تخويل القرار للمراأة يف مثل هذه ال�سوؤون اليومية جمرد متل�ض من امل�سوؤوليات التي ل يرغب 

الزوج يف حتمل اأعبائها.

فو�سع املراأة اإذن بخ�سو�ض امل�ساركة يف �سنع القرار داخل الأ�رشة التقليدية باهت وخجول، وذلك 
بالرغم مما توؤديه من خدمات منزلية وتربوية حيوية ل�ستمرار احلياة الأ�رشية. 

4.  �شنع القرار وعالقته بال�شلطة  .4

ل يحول التعلق الظاهر با�ستمرار العالقات اجلندرية التقليدية دون تغري الروابط الأ�رشية الفعلية. اإذ عرب 
الحتفاظ بال�سورة الأكرث متا�سيا مع القيم املعلنة، يتم اخل�سوع عمليا اإلى الوقائع اجلديدة التي اأفرزها 
التغيري الجتماعي. حيث تتعار�ض املمار�سات اليومية مع ما يقوله الرجال والن�ساء عن بع�سهم البع�ض، 
وذلك يف اإطار الروابط الجتماعية الأكرث حيوية بالن�سبة لإعادة الإنتاج البيولوجي واملادي للجماعة. 

واإذا كان الرجال يحتفظون مبظهر ال�سلطة والمتياز املرتبط بامل�سوؤوليات العمومية، فاإن الن�ساء من 
جهتهن يحظني بنفوذ واقعي وعملي. اإذ بفعل نفوذهن الفعلي يوؤثر الن�ساء وي�ساركن يف اتخاذ القرار، 
لي�ض فقط يف نطاق اخللية املنزلية، واإنا حتى عند حتديد م�ستقبل بع�ض امل�ساريع املهنية والقت�سادية 
القائمة يف املجال العمومي. لذا، فعلى خالف نزوع بع�ض الباحثني اإلى التمييز القاطع بني املجال 
اخلا�ض واملجال العمومي، تك�سف احلياة الجتماعية املغربية عن تداخلهما الفعلي. لذا تتاأثر كثريا 
املكانة الجتماعية للرجل خارج البيت مبا تبديه جتاهه زوجته من احرتام داخل املنزل. كذلك متثل 

ال�سمعة احل�سنة التي قد حتظى بها امراأة بني �سكان احلي دعما قويا لقدرتها التفاو�سية مع زوجها. 
 

اإذا كان الرجال يحظون بحق املمار�سة امل�رشوعة لل�سلطة وباعرتاف املحيط الجتماعي باأحقيتهم 
واإذا  املجتمع،  يقبلها  قوانني  اإلى  وتطلعاتهم  اأهدافهم  ترجمة  قد جنحوا يف  كانوا  واإذا  ذلك،  يف 
يف  التاأثري  على  القادرة  الواقعية  ال�سلطة  للن�ساء  فاإن  الجتماعي،  للمحيط  نتاجا  �سلطتهم  كانت 

قرارات الرجال رغم ما ينق�سها من م�رشوعية واعرتاف اجتماعي)238(. 

املـــراأة العربيــــة  وامل�شاركـة فــــــــــي �شنع واتخـــــاذ القـــــــــرار 210

238 - Roger Joseph. 
”Sexual Dialectics and 
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riage“. Journal of Co -
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واإذا كان الأبناء يحظون يف مرحلة ما من حياتهم بال�سلطة عرب وراثتها من الأب اأو عرب التناف�ض 
معه، فاإن الن�ساء من جهتهن ينمني نفوذهن عرب عالقتهن باأبنائهن والتناف�ض مع الزوج. اإن ما تتميز 
جتاه  تبعيتهن  عن  يك�سف  الزوج  على  املبا�رش  وغري  اخلفي  التاأثري  على  قدرة  من  اأحيانا  الن�ساء  به 
اأطفالهن الذكور)239(.  فلعالقة الن�ساء باأطفالهن دور كبري يف تقوية موقعهن جتاه الزوج. اإذ على 
خالف الرجل التقليدي الذي يتميز عموما بنوع من التحفظ  والتباعد يف عالقته باأطفاله، حيث 
ل يتدخل يف تربيتهم �سوى لأغرا�ض التاأديب والتذكري بال�سلطة الأبوية، حتافظ الن�ساء على �سالت 

وثيقة باأطفالهن وذلك منذ الطفولة املبكرة )240(.

ل�سلوكها خارج  املراأة  �سيانة  الرجال  بع�ض  لدى  يعني  الزوجية  العالقة  اإطار  الحرتام يف  كان  واإذا 
عدم  املراأة  نظر  من وجهة  يعني  فاإنه  وال�رشف،  العر�ض  مقت�سيات  مع  توافقه  على  البيت وحر�سها 
الوقوف يف وجه حقها يف �سنع واتخاذ القرار بخ�سو�ض كل ما له عالقة باحلياة ال�سخ�سية والزوجية 
والأ�رشية )241(. مثل هذه اخل�سو�سية وغريها جتعل امل�ساركة الن�سائية يف �سنع القرار متميزة وخمتلفة 
اإلى حد ما عن امل�ساركة الرجالية، وذلك �سواء من حيث قيمتها امل�سافة اأو من حيث اآليات ا�ستغالها.   

5. اخل�شائ�ص النوعية مل�شاركة الن�شاء يف �شنع القرار
الرجال،  بها  يتميز  التي  تلك  الكثري من جوانبها عن  القرار يف  الن�ساء يف �سنع  تختلف م�ساركة 
كما ت�سمح للن�ساء بتحقيق قيمة نوعية م�سافة ومكا�سب �سخ�سية واجتماعية تعزز ثقتهن باأنف�سهن 

ومكانتهن الجتماعية وتغني جتاربهن يف جمال �سنع القرار واتخاذه.
  

1.  تباين وتكامل اأولويات واأجندات الن�شاء والرجال  .5

ق�سد امل�ساهمة يف حتليل الفوارق التي يقيمها املجتمع بني املراأة والرجل وتو�سيح العوائق التي ي�سعها 
يف طريق امٍلراأة عند حماولتها تقلد منا�سب امل�سوؤولية، توظف الباحثة حورية م�سي�سي مفهوم »ال�سقف 
الزجاجي« الذي ت�سري به اإلى »احلواجز غري املرئية وال�سطناعية الناجتة عن املواقف امل�سبقة والت�رشفات 
التي متنع الأ�سخا�ض املوؤهلني من جتاوز)242( م�ستوى معني وولوج اأعلى منا�سب امل�سوؤولية اعتبارا فقط 
للونهم اأو اأ�سلهم اأو عرقهم اأو جن�سهم«. كما تربز مفعول التمثل الجتماعي للمذكر واملوؤنث الذي 
يحدد تق�سيم العمل الأ�رشي ويلزم الن�ساء دون الرجال باإجناز جممل الأ�سغال واملهام الأ�رشية ويوؤ�س�ض 

للحيف الذي يتميز به عموما امل�سار املهني لكل من الن�ساء والرجال )243(.
 

وبخ�سو�ض الزواج واأهميته الن�سبية لكال اجلن�سني، تالحظ حورية علمي م�سي�سي اأن »له انعكا�سات 
خمتلفة بالن�سبة اإلى الرجال والن�ساء . فاإذا كان امل�سار املهني للرجال مرتبط ارتباطا موجبا بالزواج 
والأطفال، فاإن العك�ض هو الذي يحدث بالن�سبة اإلى الن�ساء. فبعد الزواج واإجناب الأطفال يتفرغ 

الرجال اأكرث لعملهم على عك�ض الن�ساء اللواتي ي�سطررن اإلى العمل اأقل.

239 -  هذه الظاهرة متيز يف الواقع 
 : انظر   . العربية  املجتمعات  معظم 
التنمية  املراأة يف  هدى زريق . »دور 
بالبلدان  والقت�سادية  الجتماعية 
عدد  العربي.  امل�ستقبل  العربية«. 

109 ، 1988 ، �ض. 107. 

اأزرويل.  الزهراء  فاطمة    -  240
ال�سعب.  التغيري   : ون�ساء  رجال 
 .1997  . اجلديدة  النجاح  مطبعة 

�ض. 22 . 

علمي.  م�سي�سي  حورية   -  241
القرار.  اتخاذ  يف  وامل�ساهمة  املراأة 

مرجع ذكر �سابقا . �ض. 22 . 

 22 �ض.   . املرجع  نف�ض    -  242
و27  . 

الفقيهي  اأولد  الواحد  عبد   -  243
الأ�رشة   . الرا�سدي  املق�سود  وعبد 
الطبعة   ، والتفاعل  البنية   : املغربية 

الأولى ، 2002 ، �ض. 90 . 



2.  القيمة املادية واملعنوية مل�شاركة الن�شاء يف �شنع القرار  .5

اأحدث خروج املراأة اإلى ميدان العمل وم�ساركتها يف �سنع القرار رجة قوية يف احلياة الجتماعية، 
حيث �سمحا لها بدخول موؤ�س�سة الزواج بر�سيد مادي ت�سهم به يف بناء ع�ض الزوجية اأو ت�سارك 
به يف الإنفاق على �سوؤون الأ�رشة.)244( لقد اقت�سى الو�سع القت�سادي اجلديد من املراأة م�ساركة 
الزوج يف �سنع واتخاذ القرارات املالية والجتماعية احلا�سمة، الأمر الذي تطلب حتويلها من الدور 

الطبيعي يف الإجناب وتربية الأطفال اإلى الإ�سهام مبا�رشة يف ال�ستجابة للمطالب املادية لالأ�رشة. 

اإن للو�سع القت�سادي الذي حتتله املراأة اأهمية يف �سنع القرار، لأنه ميّكن املراأة من حرية الختيار 
واإثبات الوجود لي�ض كمجرد منفذة ملا مت اتخاذ قرار ب�ساأنه واإنا ك�سخ�سية فاعلة يف حميطها الأ�رشي 

و�ساحبة مبادرة يف تنظيم احلياة الأ�رشية والتخطيط لها.

من جهة اأخرى، تبني املعطيات امليدانية اأن املراأة حتظى لدى املمولني بثقة اأكرب من تلك التي يحظى 
بها الرجال، والتعامل بال�سيك ي�ستدعي عادة من التجار طلب �سمانات اأكرب واأعقد عندما يتعلق 

الأمر بالرجال.

بوجودها  لوعيها  و�سقال  املراأة  ل�سخ�سية  اإغناء  اجلمعوي  القرار  �سنع  يف  املراأة  م�ساركة  ومتثل 
دينامية  وفعال يف  اإيجابيا  واندماجا  ومتنوعة  عوامل جديدة  على  وانفتاحا  ال�سخ�سي ومبجتمعها 

التنمية. وكثريا ما يكمل العمل اجلمعوي التجارب املكت�سبة يف نطاق العمل.

3.  اآليات �شنع القرار لدى الن�شاء  .5

يف ا�ستجواب مع امراأة مقاولة متتلك اأك�ساكا لبيع الأدوية مب�ست�سفيات خمتلفة وخمادع هاتفية ومراكز 
بت�سغيل  الأمر  يتعلق  عندما  وخ�سو�سا  �ستى  ميادين  يف  قرارات  تتخذ  اأنها  تبني  ال�سور،  لن�سخ 
م�ستخدمني اأو �رشاء �سلع اأو دفع طلب لالإدارة ق�سد احل�سول على ترخي�ض ملزوالة عمل معني، اأو 
بيع نوع معني من املنتجات، اأو طلب قر�ض. اأما بخ�سو�ض اآليات اتخاذ القرار، فهي ترتكز اأول، 
يف احلالة امل�سار اإليها اأعاله على امل�ساورة بني امل�ستخدمني )مثال، لتحديد من منهم �سياأخذ عطلة 

قبل اأو بعد الآخر(.

الأمر  يتعلق  فمثال، عندما  الكربى.  الأ�رشية  القرارات  تقت�رش على  فهي  الزوج  ال�ست�سارة مع  اأما 
مع  الأمر  يف  تت�ساور  اأن  الأغلب  يف  املراأة  تختار  �سيارة،   �رشاء  اأو  العطلة،  ق�ساء  ومكان  بوقت 
زوجها. اأما يف الق�سايا اليومية من قبيل درا�سة الأبناء والريا�سة واملالب�ض ومعاهد الأبناء واأوقات 
فراغهم والنوادي واخلادمة وامل�ساريف والتجهيزات فاإن املراأة ل حتتاج ل�ست�سارة زوجها، لأنها 
اأمور روتينية. ولكي تتمكن املراأة من احل�سول على احلرية وال�ستقالل الذاتي  من وجهة نظرها 

واكت�ساب القدرة على �سنع القرار يف الأ�رشة وخارجها، لبد من توفر ال�ستقالل املادي.
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ويف القطاع القت�سادي اخلا�ض، تظل مديرة املقاولة اأو امل�رشوع هي �ساحبة القرار، وتظل املراأة 
اأو  موؤ�س�سة خا�سة  امل�سوؤولة عن  املراأة  يتعني على  ما  اأن  املقاولة. على  ربة  لقرارات  تابعة  العاملة 
عمومية مواجهته، لي�ض فقط البحث عن القرار املنا�سب، واإنا اأي�سا اإيجاد ال�سيغة املواتية للتعامل 

مع عدم ثقة بع�ض الرجال يف قدرات املراأة، و�سعوبة قبولهم لتواجد امراأة يف موقع القرار.

ومن بني الطرق املعتمدة كذلك للنجاح يف اتخاذ قرار ما اأو لتنفيذه، ا�ستبعاد كل ما له عالقة باملال 
وامليزانية وتكليف اأ�سخا�ض اآخرين بتدبريه، اإ�سافة اإلى مراعاة الظروف الأ�رشية والعتبارات اخلا�سة 
ال�ساأن، كنت  اإجناح قرار يف هذا  اأو جمل�ض لالآباء ونود  تاأ�سي�ض تعاونية  القرار : »ملا نريد  يعنيهم  ملن 
كمديرة للمدر�سة اأتخل�ض من كل ما هو م�سوؤولية مالية واأتركها لالآخرين. بهذه الطريقة كنا نتجنب 
الأقاويل وال�سبهات، ون�سهل التفاق حول قرار جماعي. وعندما كان يتعلق الأمر باتخاذ قرار حول 
املدر�سات اللواتي �سيطلب منهن امل�ساركة يف ا�ستعرا�ض اأو موكب يف املجال العمومي كنت اأراعي 
الظروف الأ�رشية لكل امراأة من حيث انفتاح اأو ت�سدد زوجها، وا�ستعدادها هي كذلك للم�ساركة«.

املقرتح،  امل�رشوع  ماآل  اإلى  بالن�سبة  ودقيقة  حا�سمة  حلظة  واتخاذه  اجلمعوي  القرار  �سنع  ميثل 
ويخ�سعان لآليات ومراحل حمددة. لذا جند اأن النا�سطات اجلمعويات يحر�سن كثريا على اتباع كل 
اخلطوات التي من �ساأنها ت�سهيل الو�سول اإلى القرار املنا�سب : »لكي تتمكن من �سنع قرار يجب 
اأول اأن تبذل جهدا يف القراءة والبحث، وتقارن بني الأقكار، وت�سعها على حمك الواقع، وتف�سح 
املجال اأمام نقا�سات طويلة للتاأكد من �سحة ما يتم الإعداد له. يتعني عليك بعد ذلك اقرتاح قرار 
والدفاع عنه بكل الو�سائل املتي�رشة، مع ال�ستماع اإلى كل الآراء املختلفة، ثم اتخاذ القرار ب�سكل 
جماعي و�سفاف، والعمل بعد ذلك على تنفيذه، ومتابعة تنفيذه ق�سد الوقوف على مواطن �سعفه 

وقوته. واإذا تبني بعد كل ذلك اأننا ت�رشعنا اأو اأخطاأنا نعيد فيه النظر ويف الوقت املنا�سب«.

املهنية  جتربتهن  من  انطالقا  يتم  لقرارات  اتخاذهن  اأن  على  املوظفات  املبحوثات  جل  ويجمع 
وكفاءتهن العلمية، وكذا بال�ست�سارة مع امل�سوؤولني الكبار.

. م�شاركة املراأة يف �شنع القرار على م�شتوى ال�شحة الإجنابية  4  .5

ووقت  الإجناب  قرار  بخ�سو�ض  اأزواجهن  لإرادة  تابعات  الن�ساء  جل  كانت  قريب،  عهد  اإلى 
الإجناب وعدد الأطفال، وكن هن امل�سوؤولت دون الرجال عن ا�ستعمال و�سائل منع احلمل. كما 
كانت و�سائل منع احلمل املتوفرة تعني الن�ساء ل غري. هذا املعطى تغري يف ال�سنوات الأخرية، حيث 
ظهرت العديد من و�سائل وتقنيات تنظيم الأ�رشة التي تعني الزوجني على حد �سواء. فهل اأحدث 

هذا التغيري تطورا يف �سلوكيات الأ�رش التي مت ا�ستجوابها ؟

بينت املقابالت التي قمنا بها اأن القرار املتعلق بالإجناب وعدد الأطفال �سار يف اأغلب احلالت 
نحاول  م�سرتك  الإجناب  قرار   «  : امل�ستجوبني  اأحد  ذلك  بنّي  مثلما  الزوجني  بني  م�سرتكا  قرارا 



التفاهم عليه نحن الثنني«. ورد نف�ض هذا الراأي لدى م�ستجوبة اأخرى : »م�ساألة تنظيم الأ�رشة اأمر 
اأتقا�سمه مع زوجي، والقرار حول الإجناب يخ�سع للحوار والت�ساور بيننا. اأما يف خ�سو�ض و�سيلة 
منع احلمل، فاملراأة هي التي ت�ستعمل الأداة التي تراها مالئمة لظروفها ال�سحية، لأن ذلك يتعلق 

ب�سحتها وقدرتها على الإجناب وتربية الأطفال.

ويالحظ اأنه يف ال�رشائح املتعلمة من الطبقات الجتماعية املتو�سطة، كثريا ما يتخذ قرار اإنهاء الإجناب 
اعتبارا لتقدم �سن املراأة، وارتفاع تكلفة الطفل، وما قد ميثله ال�ستمرار يف الإجناب من خطر على 
�سحة الأم والطفل.  ففي الأ�رش التي تكون فيها الزوجة متعلمة ومزاولة ملهنة ما يف املجال العمومي، 
فاإن القرارات املتعلقة بال�سحة الإجنابية تكون عموما م�سرتكة يف اللحظات احلا�سمة فقط، اأما يف 

ما يتفرع عنها من قرارات روتينية وجزئية فال ترى املراأة حاجة لإخبار زوجها اأو ا�ست�سارته.

اإل اأن الأمر خمتلف يف املناطق الريفية النائية حيث يالحظ اأن قرار ا�ستعمال موانع احلمل من لدن 
الزوجة ل يعود اإليها، بل يخ�سع لقرار الزوج، اأو ملوافقته على الأقل. ويف حالت عدم قبول قرار 
الزوج مبنع ا�ستعمالها، جتنح بع�ض الزوجات اإلى خمالفته دون علمه، وذلك حتى يتجننب غ�سبه، 
وما قد ي�سدر عن اجلماعة الريفية من حكم �سلبي يحط من مكانة املراأة وي�سكك يف مدى مت�سكها 
بالدين)245(. وهناك ن�ساء ريفيات ل ت�ستطعن احلمل ول ا�ستعمال و�سائل تنظيم الأ�رشة ول حتى 
زيارة الطبيب عند املر�ض دون اإذن زوجها. بل قد ي�سل الأمر بهذا الأخري اإلى اأن مينعها من اللجوء 
اأطباء رجال. ويف حالة العقم، يدين املجتمع املراأة ويعتربها منذ الوهلة الأولى امل�سوؤولة عن  اإلى 
ببع�ض  املمتدة  الأ�رشة  واإذا كانت  تكون ذكورية.  العقم  الكثري من حالت  اأن  من  بالرغم  ذلك، 
املناطق الريفية النائية تتدخل يف القرارات املتعلقة بال�سحة الإجنابية، فاإن مثل هذا الأمر تعترب نادرة 
احلدوث يف الو�سط احل�رشي. فم�ساركة املراأة يف القرارات املتعلقة بال�سلوك الإجنابي تتزايد كلما 
كانت متعلمة، وعلى �سلة بعامل ال�سغل وذات وزن اقت�سادي يف الأ�رشة ومقيمة يف اأ�رشة نووية. 
كما تتزايد هذه امل�ساركة يف الو�سط احل�رشي مقارنة بالو�سط الريفي، وكلما كانت املراأة حتت وطاأة 

ظروف مادية و/اأو �سحية قاهرة.

6. امل�شاركة يف �شنع القرار على م�شتوى موؤ�ش�شات الدولة 
      واملجتمع املدين

اإن ولوج املراأة للميدان ال�سيا�سي واحلقل املدين هو يف الواقع حتد للثقافة التقليدية التي جعلتهما 
جمالني ذكوريني بامتياز، واإنكارا لقدراتها على الإ�سهام يف التفكري والتخطيط والتقرير بخ�سو�ض 
ما يجب اأن يكون عليه م�ستقبل جمتمعها. اإن املعطيات الإح�سائية املتوفرة تثبت اأن م�ساركة الن�ساء 
%)246(. مثل  يف مراكز القرار ما زالت هزيلة، اإذ ل تتعدى يف قطاع الوظيفة العمومية ن�سبة 10 
هذه الن�سبة ل ميكن تف�سريها فقط بعوامل قانونية، بل ينبغي عالوة على ذلك الرجوع اإلى ما متثله 

العالقات غري املتكافئة بني اجلن�سني من حيف بالن�سبة اإلى املراأة.
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على اأنه يف مقابل ح�سور باهت للمراأة يف اأجهزة الدولة ونق�ض على م�ستوى امل�ساركة الفعلية يف 
احلياة ال�سيا�سية، هناك ح�سور وازن لها يف املجتمع املدين ، حيث ا�ستطاعت بانخراطها املكثف 
يف اأن�سطة اجلمعيات الثقافية واحلقوقية والن�سائية اأن حتقق مكا�سب اجتماعية هامة. مما �سار معه 
احلديث عن حركة ن�سائية فاعلة يف املغرب اأمرا مقبول، بل واقعا يفر�ض نف�سه على كل الأطراف 

املعنية بق�سايا القت�ساد والجتماع والثقافة وكذا اأمور احلكم وال�سلطة وال�سيا�سة. 

1. امل�شاركة يف �شنع القرار على م�شتوى موؤ�ش�شات الدولة  .6

من الأهمية مبكان فهم احليثيات التي توؤخذ بعني العتبار عند اإ�سناد م�سوؤولية ما للمراأة، لأنه من 
فاإ�سناد  القرار.  مراكز  اإلى  الرتقاء  املراأة بخ�سو�ض  تواجهها  التي  ال�سعوبات  تو�سيح  �ساأن ذلك 
من�سب م�سوؤولية يف الإدارات العمومية حتدده جمموعة من العوامل، نذكر منها عالقات ال�سخ�ض 
خلق  اإلى  تنتهي  جديدة  هيكلة  عامل  اأو  بها  يتميز  التي  املهنية  والكفاءة  الوظيفي  مبحيطه  املعني 
م�سالح ومنا�سب مل تكن قائمة ... على اأن “العامل الأ�سا�سي املتحكم ـ ح�سب حورية م�سي�سي 
و�سلة  جندرية  اأ�س�ض  ذا  والرجال  الن�ساء  من  لكل  الإدارية  للم�سوؤوليات  املجحف  الإ�سناد  يف  ـ 
بالت�سور الجتماعي للموؤنث واملذكر : ]...[ قد تكون الن�ساء موؤهالت، لكن بحكم هذه الأفكار 
امل�سبقة ]...[ يتم اإق�ساءهن لفائدة الرجال ]...[. وانطالقا من ذلك، ل ت�سبح الفعالية العامل الأكرث 
اأهمية لرتقية املراأة، بل عوامل اأخرى كالقدرة الع�سبية )ل ت�سند بع�ض املنا�سب للن�ساء بحجة اأن 
املراأة �رشيعة التاأثر والنفعال، واأنها غري قادرة على التحكم يف عواطفها يف بع�ض املواقف(. لذلك، 
فامل�سوؤولون الإداريون الكبار وم�سريو املقاولت ل ي�سندون للن�ساء بع�ض املهام الدولية اأو ال�سعبة 
 ]...[ باملفاو�سات«  املرتبطني  الأعباء وال�سغط  قادرات على حتمل  اعتقادهم غري  لأنهن ح�سب 
ومهما كانت امل�ساطر الر�سمية التي حتدد طريقة تعيني �سخ�ض ما يف من�سب اإداري اأو �سلطوي، فاإن 
اإجراءات الرتقية تعتمد دائما على �سبكة غري ر�سمية ت�سهل املاأمورية للمر�سحني الرجال ». وت�سيف 
الباحثة »قواعد اللعبة غري املرتبة التي توظف يف التقييم، والتي تخفي بطريقة خادعة  وفوق كل 

امل�ساطر التنظيمية والقانونية التمييزات القائمة«)247(. 

وتختلف م�ساركة املراأة يف �سنع القرار واتخاذه ح�سب موقعها داخل اجلهاز ال�سيا�سي، حزبا كان 
اأو نقابة. فاإذا كانت من �سمن الأجهزة امل�سرية اأو املنفذة تكون م�ساركتها يف �سنع القرار واتخاذه 
حالة  يف  اأما  عنه.  والدفاع  الواقع  اأر�ض  على  تفعيله  يف  امل�ساركة  من  ذلك  بعد  وتتمكن  فاعلة، 
النتماء فقط لهيئة �سيا�سية ما، فما ي�سعها فعله عندئذ هو اعتماد طرق اأخرى حتاول من خاللها 
اأثناء  ال�سيا�سية. قد يتم ذلك مثال عرب البحث واحلوار والإقناع  الن�سايل وم�ساهمتها  اإبراز دورها 

احلمالت النتخابية حلمل املواطنني على الت�سويت ل�سالح احلزب.

كما تختلف مدى هذه امل�ساركة بح�سب امل�ستوى التعليمي للمراأة ومميزات �سخ�سيتها. فاإذا كانت املراأة 
مثقفة وعلى دراية مبجريات احلياة ال�سيا�سية ومتتبعة لتفا�سيل الن�ساط احلزبي،  وكانت فوق ذلك، ذات 

�سخ�سية قوية وقدرة على فر�ض وجودها، فاإن م�ساركتها يف القرار احلزبي تكون اآنذاك فعالة وموؤثرة. 
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م�سرتكة  اهتمامات  لهم  اأفراد  من  متكونة  تطوعية  وحدات  املدين  املجتمع  مبوؤ�س�سات  يق�سد 
اأو منفعة خا�سة. وميكن  اأي ربح  اإلى  ال�سعي  للعمل يف نطاقها بكيفية جماعية ودون  وا�ستعداد 
اأن تكون هذه املوؤ�س�سات اإما حملية اأو جهوية اأو دولية. وتختلف باختالف املوا�سيع التي ت�ستغل 
عليها والأهداف التي ت�سعى اإلى حتقيقها. واأهم ما مييز هذه املنظمات عن باقي املنظمات الأخرى 
)الأحزاب والنقابات( ا�ستقالليتها يف خدمة ق�سايا تنموية معينة قد تكون موازية اأو مكملة للربامج 

القطاعية احلكومية اأو الإنائية ب�سفة عامة. 

بالرغم من كل  اإجنازها  اأمرا �رشوريا وخطوة لبد من  العمل اجلمعوي  املراأة يف  م�ساركة  وتعترب 
دورهن  يكون  من  فمنهن  اجلمعوي.  مت�ساويات يف عملهن  الن�ساء  كل  لي�ست  اأنه  اإل  املعيقات. 
اإلى تقدمي  متوا�سعا بحيث يقفن عند حدود امل�سادقة على القرتاحات، ومنهن من يتعدين ذلك 
الن�سائي يف كافة جمالت  اإذا كان احل�سور  اأنه  اإل  والدفاع عنها.  تقدمي مقرتحات  اأو  ال�ست�سارة 
احلياة العامة واملجتمع املدين واحلركة الن�سائية حتديدا باديا للعيان، فاإن هذا احل�سور يظل مع ذلك 
حمدودا، بحكم اأن فئة قليلة من الن�ساء فقط هي التي متكنت من الو�سول اإلى مراكز القرار، �سواء يف 

موؤ�س�سات واأجهزة الدولة، اأو يف تنظيمات املجتمع املدين.  
 

3.  معيقات م�شاركة املراأة يف �شنع القرار   .6

اإحجام  اأول يف  القرار  واتخاذ  �سنع  املراأة يف  م�ساركة  يحول دون  الذي  الأ�سا�سي  العائق  يتمثل 
املراأة نف�سها عن اأخذ املبادرة والتوجه باإرادة منها نحو ما ترغب يف حتقيقه، مع ال�ستعداد للن�سال 
معيقات  من  تنفيذها.  على  والعمل  تنا�سبها،  التي  القرارت  واتخاذ  ل�سنع  والت�سحية  واملواجهة 
اتخاذ القرار الأ�رشي بالن�سبة للمراأة، تعار�سه مع راأي واجتاه اأ�رشتها الأ�سلية اأو اأ�رشة زوجها. وجتنبا 
مل�ساكل حمتملة، كثريا ما تعدل املراأة عن القرار الذي كانت تعتزم اتخاذه. اأما عن املعيقات التي متنع 
املراأة من اتخاذ قرارات يف ميدان العمل، فقد اجتهت اأغلب امل�ستجوبات اإلى اإرجاع ذلك اإلى اجلو 
العام الذي ي�سود يف الإدارة املغربية، والذي يعاين من غياب الدميقراطية مبا يعنيه ذلك من اإ�رشاك 

اجلميع يف حتمل امل�سوؤولية.

فمازالت تقف عراقيل حقيقية يف طريق العمل ال�سيا�سي الن�سوي. ويرجع ذلك اإلى كون الن�ساء ل متلكن 
بعد �رش اللعبة ال�سيا�سية، وذلك لأنهن يف طور التاأ�سي�ض مل�رشوع م�ستقبلي يتوخى �سمان امل�ساركة الفعلية 

للمراأة يف امل�رشوع ال�سيا�سي، ولأن جتربتهن تفتقد اإلى تراكم تعتمد عليه وت�ستفيد منه. 

وتتمثل ال�سعوبات التي تواجهها املراأة عند �سنع القرار يف احلقل القت�سادي بوجه خا�ض يف غياب 
التجربة، اأو يف وقوع املراأة حتت و�ساية الزوج اأو الأخ اأو الأب بالرغم من اأن لها جمالها التجاري 
اخلا�ض بها. ي�ساف اإلى ذلك التخوف من مواجهة الرجل والنا�ض الذين تتعامل معهم، باعتبار ما 
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يتطلبه هذا امليدان من تعامل مع جميع اأنواع النا�ض رجال ون�ساء. ويربز عائق اآخر يتمثل يف عدم 
اإلى عدم كفاية  الراجعة  ال�سعوبات  بالنف�ض. زد على ذلك  الثقة  التمكن من حتقيق احلرية وك�سب 
املوارد املادية التي قد تتوفر للمراأة، مما يحّد من قدرتها على اتخاذ القرار. وكلما كانت املراأة نف�سها 

هي �ساحبة امل�رشوع وامل�رشفة عليه، كلما �سّهل عليها ذلك �سنع واتخاذ قرارات يف ميدان عملها. 
على  ي�سجعها  ل  حيث  العاملة،  املراأة  جتاه  املجتمع  موقف  ال�سابقة  العوامل  عن  وزنا  يقل  ول 
ال�ستمرار يف عملها، وذلك ا�ستنادا اإلى مربرات متعلقة لي�ض بكفاءتها املهنية واإنا بطبيعتها كاأنثى.



خــــــــــــــامتـــــــــة
ترتبط قدرة املراأة على امل�ساركة يف �سنع القرار واتخاذه باالنخراط يف ديناميات املجتمع املدين 
القت�سادية  العوامل  ال�سيا�سية بكل مكوناتها احلزبية واحلكومية، وكذا مبجموعة من  واحلياة 
والجتماعية والثقافية. وبال �سك، تفوق م�سلحة الن�ساء يف التحرير والتغيري والتجديد م�سلحة 
الرجال. لقد عانت الن�ساء تاريخيا من ا�سطهاد مزدوج متمثل يف تهمي�سها كاأنثى، ثم اعتبارها 

مواطنة من الدرجة الثانية كلما تعلق الأمر بامل�ساركة يف خمتلف الأ�سعدة املجتمعية. 

على اأن اخلربة التي اكت�سبنها من خالل هذه املعاناة جعلتهن موؤهالت لعطاء نوعي متميز. لذا 
فاإن العمل اجلمعوي واحلزبي مطالب بف�سح املجال اأمام م�ساركة الن�ساء، وخلق ف�ساء ت�ستطيع 
الن�ساء يف اإطاره تناول الكلمة واأخذ املبادرة. كما اأن عامل القت�ساد واملال مطالب بتوفري كل 

اأ�سكال الدعم املمكنة للمقاولت، وخا�سة لتلك التي ميلكها اأو ي�سريها ن�ساء.

واحلا�سل حاليا، هو اأن الن�ساء مقارنة بالرجال ميثلن الفئة الأقل ا�ستفادة من الرتبية والتكوين 
امل�سوؤولية  مواقع  لولوج  ا�ستعدادا  الأقل  وبالتايل  والعمومي،  اخلا�ض  القطاعني  يف  والت�سغيل 

والقرار. 

ومن �سمن العوامل التي حتول دون و�سول الن�ساء لهذه املواقع نذكر ما يلي : 
            

ال�ساأن •  هو  مما  اأكرث  بينهن  البطالة  وتفاقم  البيوت«  »ربات  خانة  يف  الن�ساء  اأغلب  تواجد 
بالن�سبة اإلى الرجال.

الأمية التي متثل اإق�ساء للمراأة عن دائرة �سنع القرار. فاإذا كانت ال�ستفادة من فر�ض التعليم • 
قد �سمحت لبع�ض الن�ساء من امل�ساركة يف �سنع القرار داخل الأ�رشة وخارجها، فاإن هذه 
امل�ساركة بالن�سبة اإلى فئات عري�سة من الن�ساء ممن مل يحظني بحقهن يف التعليم تظل ناق�سة. 

واقع احلزب واجلمعية واملقاولة، وحتى الدولة. ذلك اأن هذه املوؤ�س�سات، واإن كانت تبدو • 
حديثة يف الظاهر، فاإنها ما زالت ت�ستغل يف بع�ض جوانبها وفق مقت�سيات ذهنية تقليدية 
وما زال منطق الن�سب والقرابة والدم هو املتحكم يف الآليات التي ت�ستغل بها، �ساأنها يف 
يف  النظر  اإعادة  ي�ستدعي  مما  والقبيلة.  والع�سرية  كالعائلة  التقليدية  املوؤ�س�سات  �ساأن  ذلك 

طرق ا�ستغالها، واأ�ساليب �سنع واتخاذ القرار يف نطاقها.  
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التو�شيــــــــــــــــــــــــات
تكثيف وت�رشيع حماربة االأمية، خ�سو�سا يف اأو�ساط الن�ساء،• 
بذل املزيد من اجلهود ق�سد تاأهيل الن�ساء لولوج عامل ال�سغل، كاأجريات اأو ك�ساحبات م�ساريع م�ستقلة، • 

وت�سهيل التوفيق بني احلياة الأ�رشية واحلياة املهنية،
ت�سجيع ذهنية املبادرة لدى الن�ساء وتوفري كل الت�سهيالت ال�رشورية ملن ترغب منهن يف خلق مقاولت، • 

تقوية قدرات الن�ساء القت�سادية، وذلك عرب تزويدهن باملعلومات التي من �ساأنها م�ساعدتهن على الإعداد 
اجليد مل�ساريعهن، اأو على التدبري اجليد ملقاولتهن، مع ت�سهيل الت�سال بال�سبكات الت�سويقية وا�ستعمال 

تكنولوجيات الت�سال اجلديدة،   
مراجعة املعايري التي ت�سند على اأ�سا�سها املنا�سب وامل�سوؤوليات، وذلك باإقرار مبداأي ال�سفافية والو�سوح • 

يف تويل هذه املهام،
تعزيز دينامية اإ�رشاك الن�ساء وتعيينهن يف منا�سب �سنع القرار واتخاذه،• 
توعية الأزواج باأهمية احلوار والت�ساور بني الزوجني، وبني اأفراد الأ�رشة، قبل اتخاذ اأي قرار يهم الأ�رشة • 

ككل اأو اأحد اأفرادها،
متكني املراأة من ال�ستفادة من خمتلف الربامج التكوينية التي تنظم داخليا وخارجيا وذلك ل�سقل مواهب • 

املراأة والرفع من قدراتها،
القرارت •  اتخاذ  عند  اجلن�سني  بني  امل�ساواة  �سمان  اجتاه  يف  اجلديد  الأ�رشة  قانون  تطبيق  على  العمل 

ال�سخ�سية والأ�رشية،
حماية املراأة من كل اأ�سكال العنف الأ�رشي، خا�سة منه ال�سادر عن الزوج،  • 
ت�سجيع البحث العلمي ق�سد مواكبة تطور العالقات بني اجلن�سني، ور�سد خمتلف امل�ساكل وال�سعوبات • 

التي تعرت�ض الن�ساء عند �سنع القرار واتخاذه، 
 تعميم نظام احل�س�ض )الكوطا( ق�سد الرفع من التمثيلية الن�سائية يف مواقع �سنع القرار يف كل املوؤ�س�سات • 

ال�سيا�سية والإدارية والقت�سادية واملدنية،
دعم وتطبيق الإ�سالح الإداري يف اجتاه تعزيز مكانة املراأة يف �سنع واتخاذ القرار، اإلى جانب دمقرطة • 

دواليب هذه الإدارة حتى ت�سري الكفاءة وال�ستحقاق هما الركيزتني الأ�سا�سيتني يف اإ�سناد امل�سوؤوليات،
ذلك •  يف  مبا  العليا،  املنا�سب  تويل  يخ�ض  ما  يف  احلظوظ  يف  التكافوؤ  ل�سمان  مو�سوعية  معايري  اإر�ساء 

التفكري يف نظام كوطا خا�ض بالن�ساء يعمل به كلما مت اقرتاح تر�سيحات للمنا�سب العليا،      
ما ح�سل من •  لت�سجيل  واملقاولة، وذلك  الإدارة واحلزب واجلمعية  ميادين  تقييمية يف  ملتقيات  تنظيم 

مكت�سبات بخ�سو�ض م�ساركة املراأة يف �سنع واتخاذ القرار، وكذا للنظر يف املعيقات التي ما زالت حتد 
من مدى هذه امل�ساركة،

تنظيم ور�ض عمل ق�سد تقوية قدرات الن�ساء على �سنع القرار واتخاذه ومتابعة تنفيذه،• 
�سمان امل�ساواة بني اجلن�سني يف ا�ستعمال التكنولوجيات الإعالمية اجلديدة،• 
دعم قدرات اجلمعيات الن�سائية يف عمليات التوا�سل والتوعية والتوجيه والتكوين املوجهة للن�ساء.• 



ملحق 2 
جدول توزيع عيّنة امل�شاركات وامل�شاركني

)املقابالت املعقمة، درا�شات احلالة، وق�ش�ص احلياة(
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امل�ستوى 
االقت�سادي

احلالة 
ال�سخ�سية املهنة التعليم العمر القطر االإ�سم

تـــــــــــــــــون�س
متو�سط متزوج مدير موؤ�ّس�سة عموميّة اإداريّة تعليم عايل 50 تون�س اأحمد .1

عايل متزوجة امراأة اأعمال يف النّقل البحري تعليم عايل 45 تون�س عائ�سة .2
عايل متزوجة مديرة بنك تعليم عايل 54 تون�س علياء .3

متو�سط عزباء مديرة معهد للتّعليم العايل تعليم عايل 49 تون�س اأمرية .4
عايل متزوجة رئي�سة بلديّة تعليم عايل 52 تون�س دّرة .5
عايل متزوجة رئي�سة موؤ�س�سة عمومية تعليم عايل 62 تون�س اآمنة .6
عايل متزوجة مديرة م�سلحة مبوؤ�س�سة عمومية تعليم عايل 56 تون�س فاطمة .7

متو�سط متزوجة مديرة مركز للتّكوين املهني تعليم عايل 42 تون�س ماجدة .8
متو�سط متزوجة رئي�سة م�سلحة مبوؤ�س�سة عمومية تعليم عايل 48 تون�س منرية .9
متو�سط عزباء رئي�سة م�سلحة بوزارة تعليم عايل 44 تون�س نائلة .10

عايل متزوجة رئي�سة موؤ�ّس�سة تعليم عايل 60 تون�س رجاء .11
متو�سط متزوج مدير دار ثقافة تعليم عايل 35 تون�س ر�سا .12

عايل مطلقة رئي�سة جمعيّة ن�سائيّة تعليم عايل 60 تون�س �سلوى .13
عايل متزوجة مديرة وكالة وطنيّة تعليم عايل 50 تون�س �سليمى .14
عايل متزوجة والية تعليم عايل 56 تون�س �سنية .15
عايل مطلقة نا�رضة تعليم عايل 46 تون�س زينب .16

متو�سط اأرملة امراأة بالبيت اأمية 70 تون�س منّوبيّة .17

الــ�سعودية
عايل متزوج قطاع خا�س/نا�سط يف املجتمع املدين تعليم عايل 65 ال�سعودية حممد .18
عايل عزباء طبيبة تعليم عايل 50 ال�سعودية �سلوى .19

متو�سط متزوجة مديرة جمعية تعليم عايل 47 ال�سعودية نهاد .20
�سعيف متزوجة م�ستخدمة ابتدائي 40 ال�سعودية �سعاد .21
متو�سط متزوجة �سكرترية متو�سط 39 ال�سعودية اأمرية .22

عايل متزوجة مدّر�سة تعليم عايل 49 ال�سعودية جمانة .23
متو�سط متزوجة مدّر�سة متو�سط 35 ال�سعودية منال .24
متو�سط متزوج موظف حكومي تعليم عايل 42 ال�سعودية علي .25

عايل متزوجة طبيبة تعليم عايل 44 ال�سعودية �سلمى .26
متو�سط متزوج موظف حكومي/ نا�سط �سيا�سي تعليم عايل 60 ال�سعودية �سمري .27
متو�سط متزوجة مدّربة تعليم عايل 35 ال�سعودية وفاء .28
�سعيف متزوجة ربّة منزل ابتدائي 51 ال�سعودية بدرية .29

عايل مطلقة قطاع خا�س تعليم عايل 33 ال�سعودية لينا .30
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الــ�سودان
عايل اأرمل �سحفي تعليم عايل 68 ال�سودان بابكر .31

متو�سط اأرملة نا�سطة يف املجتمع املدين تعليم عايل 57 ال�سودان عبلة .32
متو�سط عزباء نا�سطة �سيا�سية تعليم عايل 58 ال�سودان نهى .33
متو�سط متزوجة �سيدة اأعمال متو�سط 66 ال�سودان لبنى .34

عايل اأرملة �سحفية/رئي�سة حترير جامعي 58 ال�سودان عديلة .35
متو�سط متزوجة رئي�سة كلية تعليم عايل 63 ال�سودان بتول .36
متو�سط متزوجة موظفة عالية يف وزارة تعليم عايل 45 ال�سودان رجاء .37

عايل متزوجة �سيدة اأعمال/ع�سو برملان تعليم عايل 38 ال�سودان ثريا .38
متو�سط متزوجة رئي�سة جمعية /عميدة كلية تعليم عايل 52 ال�سودان هويدا .39
متو�سط متزوجة مديرة مدر�سة ثانوي 40 ال�سودان ندى .40
متو�سط مطلقة �سيدة اأعمال متو�سطة ثانوي 30 ال�سودان بخيته .41

عايل متزوجة موظفة يف منظمة دولية تعليم عايل 48 ال�سودان �سماح .42
متو�سط عزباء برملانية �سابقا/نائب كلية تعليم عايل 50 ال�سودان فاطمة .43
متو�سط متزوجة ع�سو برملان تعليم عايل 37 ال�سودان حما�سن .44
متو�سط متزوج موّظف تعليم عايل 57 ال�سودان حممد .45

لــبنان
عايل مطلق نائب �سابق يف الربملان اللبناين تعليم عايل 74 لبنان غازي .46
عايل متزوجة �ساحبة جمعية غري حكومية تعليم عايل 43 لبنان مايا .47
عايل متزوجة ال تعمل تعليم عايل 41 لبنان �سناء .48
عايل متزوجة رئي�سة ق�سم يف بنك تعليم عايل 47 لبنان مريانا .49
عايل مطلقة �سيدة اأعمال ابتدائي 60 لبنان ن�سال .50
عايل متزوج طبيب ورئي�س موؤ�س�سة تعليم عايل 64 لبنان رائد .51
عايل عزباء رئي�سة تعاونية اإنتاجية تعليم عايل 30 لبنان �سعاد .52

متو�سط متزوجة م�ساعدة منزلية اأمية 32 لبنان غيداء .53
عايل متزوجة خبرية اأحجار كرمية تعليم عايل 37 لبنان هيام .54
عايل متزوج مدير بنك تعليم عايل 40 لبنان عزيز .55
عايل متزوج رئي�س مكتب معاون عقاري تعليم عايل 57 لبنان نبيل .56
عايل متزوجة مدّر�سة/ نائب يف الربملان تعليم متو�سط 52 لبنان هناء .57
عايل متزوجة م�سوؤولة وحدة يف موؤ�س�سة اإعالمية تعليم عايل 49 لبنان دانة .58
عايل متزوجة رئي�سة دائرة ورئي�سة منطقة تعليم عايل 35 لبنان دعد .59
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م�ســـر
عايل متزوجة �ساحبة �رضكة فوق اجلامعي 67 م�رض مرمي .60
عايل اأرملة خبرية ورئي�سة جمعية فوق اجلامعي 75 م�رض نادية .61
عايل متزوجة مديرة يف موؤ�س�سة دولية فوق اجلامعي 46 م�رض مرام .62

متو�سط متزوجة اأ�ستاذة يف كلية الطب فوق اجلامعي 41 م�رض �سهري .63
متو�سط متزوجة مدّر�سة علوم اجتماعية فوق اجلامعي 36 م�رض عنايات .64
متو�سط متزوجة اأ�ستاذة جامعية ونا�سطة �سيا�سية فوق اجلامعي 50 م�رض �سعاد .65

عايل مطلقة فنانة و�سيدة اأعمال جامعية 61 م�رض ندى .66
متو�سط متزوجة حائكة جامعية 43 م�رض فاطمة .67
متو�سط متزوجة اأخ�سائية اجتماعية جامعية 45 م�رض حتيّة .68
متو�سط عزباء موظفة متو�سط 47 م�رض زينب .69

متو�سط، ال دخل من العمل متزوجة تعمل مع االأ�رضة يف الزراعة جامعية 27 م�رض منال .70
متو�سط متزوجة تعمل يف �رضكة جامعية 41 م�رض �سايل .71
منخف�س اأرملة تعول حار�سة عمارة اأمية 41 م�رض خ�رضة .72
متو�سط متزوجة ت�ساعد زوجها يف بيع الفاكهة اأمية 38 م�رض عطيات .73
متو�سط متزوج حمامي ونا�سط �سيا�سي فوق اجلامعي 43 م�رض زكي .74
متو�سط متزوج فالح وتاجر متو�سط 33 م�رض حممود .75
منخف�س متزوجة ممّر�سة قراءة وكتابة 37 م�رض تهاين .76

عايل متزوج مدّر�س م�ساعد يف جامعة فوق اجلامعي 41 م�رض علي .77
متو�سط عزباء م�سّممة حلي دبلوم 23 م�رض �سيماء .78
متو�سط عزباء مديرة الت�سويق يف �رضكة تعليم عايل 25 م�رض �سهى .79

الــمغرب
عايل متزوجة مقاولة تعليم عايل 42 املغرب عواطف .80
عايل متزوجة برملانية تعليم عايل 48 املغرب را�سية .81

متوا�سع متزوجة ربة بيت بدون تعليم 34 املغرب فاطمة .82
متو�سط متزوجة اأ�ستاذة تعليم عايل 38 املغرب حياة .83
متو�سط متزوج موظف تعليم عايل 36 املغرب خليفة .84

عايل متزوج مقاول تعليم عايل 45 املغرب م�سطفى .85
متو�سط متزوجة موظفة تعليم عايل 42 املغرب خديجة .86

عايل متزوج مهن�س تعليم عايل 33 املغرب حميد .87
متو�سط متزوج مفت�س يف قطاع التعليم تعليم عايل 40 املغرب حم�سن .88
متو�سط عازب موظف ثانوي 28 املغرب حممد .89
متوا�سع متزوجة ربة بيت ابتدائي 32 املغرب ر�سيدة )اأ( .90

عايل متزوجة طبيبة تعليم عايل 36 املغرب ر�سيدة )ب( .91
متو�سط متزوجة م�سوؤولة جمعوية ثانوي 36 املغرب اأمينة .92

عايل اأرملة م�سوؤولة جمعوية ابتدائي 62 املغرب حورية )اأ( .93
متو�سط متزوجة موظفة عايل 40 املغرب حورية )ب( .94
متو�سط عزباء مهند�سة تعليم عايل 34 املغرب مليكة .95

عايل متزوجة م�سوؤولة جمعوية ثانوي 41 املغرب زينب .96
متو�سط عزباء موظفة تعليم عايل 29 املغرب فتيحة .97
متو�سط عازب موظف ثانوي 26 املغرب ح�سن .98

عايل اأرملة مديرة مدر�سة ابتدائي 58 املغرب كوثر .99
متوا�سع عزباء عاملة �سناعية بدون تعليم 25 املغرب عي�سة .100

عايل متزوجة م�سوؤولة يف اإدارة تعليم عايل 43 املغرب نادية .101
متو�سط متزوجة موظفة ثانوي 31 املغرب ب�رضى .102
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جدول 1:  دليل التنمية الب�رشية

الرتتيب بح�سب
 الناجت املحلي االإجمايل 

للفرد )معدل القوة 
ال�رضائية بالدوالر 
االأمريكي( ناق�س 

الرتتيب بح�سب دليل 
التنمية الب�رضية 

دليل الناجت 
املحلي االإجمايل  دليل التعليم 

دليل 
متو�سط

 العمر املتوقع 

الناجت املحلي 
االإجمايل للفرد 
)معدل القوة 

ال�رضائية بالدوالر 
االأمريكي( 

2003

جمموع ن�سب 
االلتحاق 
االإجمالية 

بالتعليم االبتدائي 
والثانوي والعايل 
2002- )%(

 03

ن�سبة االإملام 
بالقراءة والكتابة 

لدى البالغني 
)% من يبلغون 
15 عاما فاأكرث  

2003

متو�سط العمر 
املتوقع  عند 

الوالدة 
)ال�سنوات( 

2003

قيمة دليل 
التنمية 
الب�رضية 
 2003

الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�رضية 

تنمية ب�رضية مرتفعة 
-13 0.88 0.87 0.80 19.844 82 89.2 72.8 0.849 40    قطر 
-18 0.90 0.76 0.88 22.420 74 77.3 78.0 0.849 41    االإمارات 
-7 0.86 0.86 0.82 17.479 81 87.7 74.3 0.846 43    البحرين 

-11 0.87 0.80 0.87 18.047 74 82.9 76.9  0.844 44    الكويت 
تنمية ب�رضية متو�سطة 

9 0.72 0.86 0.81 .. 96 81.7 73.6 0.799 58    ليبيا 
 -30 0.82 0.71 0.82 13.584 63 74.4 74.1 0.781 71    عمان 
 -33 0.82 0.72 0.78 13.226 57 79.4 71.8 0.772 77    ال�سعودية 
 -14 0.66 0.84 0.78 5.074 79 86.5 72.0 0.759 81    لبنان 
 -20 0.71 0.74 0.80 7.161 74 74.3 73.3 0.753 89    تون�س 
14 0.63 0.86 0.77 4.320 78 89.9 71.3 0.753 90    االأردن 
26 0.52 0.88 0.79 .. 80 91.9 72.5 0.729

102  االأرا�سي الفل�سطينية 
املحتلة 

-20 0.69 0.71 0.77 6.107 74 69.8 71.1 0.722 103  اجلزائر 
8 0.60 0.76 0.81 3.576 62 82.9 73.3 0.721 106  �سورية 

-10 0.61 0.62 0.75 3.950 74 55.6 69.8 0.659 119  م�رض 
-16 0.62 0.53 0.75 4.004 58 50.7 69.7 0.631 124  املغرب 
-6 0.49 0.52 0.52 1.910  38 59.0 56.4 0.512 141  ال�سودان 

تنمية ب�رضية منخف�سة 
-18 0.51 0.52 0.46 2.086 24 65.5 52.8 0.495 150  جيبوتي 
15 0.36 0.51 0.59 889 55 49.0 60.6 0.489 151  اليمن 

بدون الرتتيب بح�سب دليل 
التنمية الب�رضية 

.. .. .. .. .. 63 39.7 58.9 .. العراق 

.. .. .. .. .. .. .. 46.5 .. ال�سومال 

.. 0.70 0.72 0.67 4.359 63 76.5 65.0 0.694 البلدان النامية 

.. 0.60 0.50 0.45 1.328 45 53.6 52.2 0.518 البلدان االأقل منوا

.. 0.72 0.61 0.70 5.685 62 64.1 67.0 0.679 الدول العربية 

.. 0.71 0.83 0.76 5.100 69 90.4 70.5 0.768
�رضق اآ�سيا ومنطقة املحيط 

الهادي 
.. 0.74 0.87 0.78 7.404 81 89.6 71.9 0.797

اأمريكا الالتينية ومنطقة البحر 
الكاريبي 

.. 0.67 0.58 0.64 2.897 56 58.9 63.4 0.628 جنوب اآ�سيا 

.. 0.63 0.56 0.35 1.856 50 60.5 46.1 0.515 اأفريقيا جنوب ال�سحراء 

.. 0.75 0.94 0.72 7.939 83 99.2 68.1 0.802
و�سط اأوروبا و�رضقها–رابطة 

الدول امل�ستقلة 
.. 0.85 0.95 0.88 25.915 89 .. 77.7 0.892

منظمة التعاون االقت�سادي 
والتنمية

.. 0.86 0.98 0.90 30.181 95 .. 78.9 0.911
بلدان )م ت اإ ا( ذات الدخل 

املرتفع 
.. 0.85 0.96 0.88 25.665 91 .. 78.0 0.895 تنمية ب�رضية مرتفعة 
.. 0.70 0.75 0.70 4.474 66 79.4 67.2 0.718 تنمية ب�رضية متو�سطة 
.. 0.58 0.53 0.35 1.046 46 56.6 46.0 0.486 تنمية ب�رضية منخف�سة 
.. 0.86 0.97 0.90 29.898 94 .. 78.8 0.910 دخل مرتفع 
.. 0.73 0.84 0.75 6.104 73 89.6 70.3 0.774 دخل متو�سط 
.. 0.64 0.58 0.56 2.168 54 60.6 58.4 0.593 دخل منخف�س 
.. 0.75 0.77 0.70 8.229 67 .. 67.1 0.741 العامل 

امل�سدر:  )برنامج الأمم املتحدة الإنائي، تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام 2005، نحو نهو�ض املراأة يف الوطن العربي، 2006، جدول م 4-1: 267(.  
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جدول 2:  اجتاهات  دليل التنمية الب�رشية

اجتاهات دليل التنمية الب�رضية
2003 2000 1995 1990 1985 1980 1975 الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�رضية 

تنمية ب�رضية مرتفعة
0.849 .. .. .. .. .. .. 40    قطر 
0.849 .. 0.814 0.812 0.787 0.769 0.734 41    االإمارات 
0.846 0.838 0.826 0.809 0.780 0.747 .. 43    البحرين 
0.844 0.837 0.813 .. 0.780 0.777 0.763 44    الكويت 

تنمية ب�رضية متو�سطة
0.799 .. .. .. .. .. .. 58    ليبيا 
0.781 0.769 0.738 0.699 0.641 0.547 0.494 71    عمان 
0.722 0.762 0.741 0.708 0.673 0.659 0.603 77    ال�سعودية 
0.759 0.742 0.727 0.677 .. .. .. 81    لبنان 
0.753 0.738 0.698 0.657 0.622 0.570 0.514 89    تون�س 
0.753 0.742 0.708 0.683 0.664 0.614 .. 90    االأردن 
0.729 .. .. .. .. .. .. 102  االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة 
0.722 .. 0.671 0.649 0.610 0.558 0.506 103  اجلزائر 
0.721 0.692 0.672 0.646 0.623 0.587 0.540 106  �سورية 
0.659 .. 0.611 0.579 0.540 0.487 0.439 119  م�رض 
0.631 0.610 0.579 0.548 0.515 0.478 0.429 124  املغرب 
0.512 0.500 0.465 0.428 0.396 0376 0.349 141  ال�سودان 

تنمية ب�رضية منخف�سة
0.495 0.487 0.477 .. .. .. .. 150  جيبوتي 
0.489 0.470 0.436 0.393 .. .. .. 151  اليمن 

بدون الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�رضية 
.. .. .. .. .. .. .. العراق 
.. .. .. .. .. .. .. ال�سومال 

 

امل�سدر: )برنامج الأمم املتحدة الإنائي، تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام 2005، نحو نهو�ض املراأة يف الوطن العربي، 2006، جدول م 4-2: 268(. 
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جدول 3:  الفقر الب�رشي وفقر الدخل: البلدان النامية 

دليل الفقر الب�رضي 

الرتتيب بح�سب دليل 
التنمية الب�رضية 

القيمة الرتتيب 

االحتمال 
لدى الوالدة 
بعدم البقاء 

على قيد احلياة 
عاما  حتى 40 
)%من اجلماعة 
 )2000-05

معدل االأمية 
لدى البالغني 
)%من عمر 
15 فما فوق 

 )2003

ال�سكان من 
دون امكانية 

احل�سول 
امل�ستدام على 
م�سدر مياه 
حم�سن )%( 

 2002

االأطفال دون الوزن 
ال�سوي الأعمارهم  

)%دون �سّن 
اخلام�سة( 

2003  -  1995

 2003  -  1995
 

الن�سبة املئوية لل�سكان 
حتت خط الفقر 

الدخل %

دوالر واحد
 يف اليوم

  2003  -  1990
 

الن�سبة املئوية 
لل�سكان حتت خط 
الفقر الدخل )%( 

 --------
دوالران يف اليوم

2003  -  1990
 2005  -  1990

الن�سبة املئوية 
لل�سكان حتت 

خط الفقر 
الدخل )%(

خط الفقر 
القطري 

2002  -  1990
2005  -  1990

الرتتيب بح�سب 
دليل الفقر 

الب�رضي -1 
ناق�س الرتتيب 
بح�سب فقر 

الدخل  
rank

تنمية ب�رضية مرتفعة
........40107.84.710.806    قطر 

........14..2.222.7....41    االإمارات 

........9..3.812.3....43    البحرين 

........10..2.517.1....44    الكويت 

تنمية ب�رضية متو�سطة

......583315.34.218.3285    ليبيا 

......714621.13.925.62124    عمان 

......773214.95.820.6514    ال�سعودية 

......81189.65.713.503    لبنان 

26.67.627›894318.34.725.7184    تون�س 

27.411.75›90118.16.410.194    االأردن 

102  االأرا�سي 
........76.55.38.164الفل�سطينية املحتلة 

215.112.229›1034821.37.830.2136  اجلزائر 

........1062913.84.617.1217  �سورية 

1195530.97.844.4293.143.916.718  م�رض 

214.319.035›1246134.58.649.3209  املغرب 

........1415932.427.041.03117  ال�سودان 

تنمية ب�رضية منخف�سة
..45.1....1505329.530.634.52018  جيبوتي 

1517740.318.851.0314615.745.241.819  اليمن 

بدون الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�رضية 
........20.560.31916....العراق 

........7126..38.9....ال�سومال 

امل�سدر: )برنامج الأمم املتحدة الإنائي، تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام 2005، نحو نهو�ض  املراأة يف الوطن العربي، 2006، جدول م 3-4: 269(.  
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جدول 4: الجتاهات الدميوغرافية

جمموع ال�سكان
باملاليني

املعدل النمو  ال�سنوي 
لل�سكان )%(

�سكان املناطق املدينية
)% من املجموع(

�سكان دون عمر 15عاما
)% من املجموع(

ال�سكان يف عمر 65 
عاما وما فوق )% من 

املجموع(
معدل اخل�سوبة االإجمايل

)لكل امراأة(

الرتتيب بح�سب 
دليل التنمية الب�رضية

197520032015 -  1975
2003

-2003
20151975200320152003201520032015 -1970

1975
-2000
2005

تنمية ب�رضية مرتفعة
400.20.71.05.22.384.892.093.623.121.80.92.06.83.0    قطر 

410.54.05.67.22.783.685.187.222.819.80.81.46.42.5    االإمارات 

430.30.70.93.41.685.890.091.427.721.72.34.45.92.5    البحرين 

441.02.53.43.32.483.896.296.924.823.21.13.16.92.4    الكويت 

تنمية ب�رضية متو�سطة
582.45.67.03.01.860.986.289.030.828.92.95.67.63.0    ليبيا 

710.92.53.23.61.919.677.682.635.230.61.83.47.23.8    عمان 

777.323.330.84.22.358.387.691.138.232.32.13.57.34.1    ال�سعودية 

812.73.54.01.01.067.087.590.129.524.25.97.74.82.3    لبنان 

895.79.911.12.01.049.963.768.127.521.95.06.86.22.0    تون�س 

901.95.47.03.72.157.879.181.138.031.72.34.07.83.5    االأردن 

102  االأرا�سي 
الفل�سطينية املحتلة 

1.33.55.03.63.059.671.175.646.041.62.73.07.75.6

10316.031.938.12.51.540.358.865.331.226.73.65.07.42.5  اجلزائر 

1067.518.123.83.12.345.150.252.438.033.22.53.67.53.5  �سورية 

11939.371.388.22.11.843.542.244.934.331.43.85.55.73.3  م�رض 

12417.330.636.22.01.437.857.464.831.928.43.95.26.92.8  املغرب 

14117.134.944.02.61.918.938.949.339.735.62.84.36.74.4  ال�سودان 

تنمية ب�رضية منخف�سة
1500.20.80.94.41.661.683.687.642.137.32.23.47.25.1  جيبوتي 

1517.019.728.53.73.114.825.731.347.143.41.82.48.56.2  اليمن 

بدون الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�رضية 
12.027.336.52.92.461.467.266.841.736.82.23.07.24.8العراق 

4.17.711.02.22.925.534.942.744.143.02.12.77.36.4ال�سومال 

967.1T،2022.4T،5885.T،51.91.326.442.048.631.628.04.36.55.52.9البلدان النامية 

355.2T723.2T950.1T2.52.314.826.733.542.239.52.63.56.65.0البلدان االأقل منوا

144.6T303.9 T386.0T2.72.041.754.759.136.332.53.14.46.73.7الدول العربية 
�رضق اآ�سيا ومنطقة 

املحيط الهادي 
310.4T،1928.1 T،1108.9T،21.40.720.441.051.024.920.75.48.75.01.9

اأمريكا الالتينية ومنطقة 
البحر الكاريبي 

318.4T540.7T628.3T1.91.361.176.780.930.826.54.97.55.12.5

838.7T503.4T،1801.4T،12.11.521.329.834.234.129.33.85.75.63.2جنوب اآ�سيا 

اأفريقيا جنوب 
ال�سحراء 

313.1T674.2T877.4T2.72.221.035.642.444.042.02.53.36.85.5

و�سط اأوروبا و�رضقها –
رابطة الدول  امل�ستقلة 

366.6T 406.3T396.8T0.4 -0.256.862.963.819.117.310.612.92.51.5

منظمة التعاون 
االقت�سادي والتنمية

925.7T157.3T،1233.6T،10.80.567.275.978.919.817.811.616.12.61.8

765.9T917.4T968.5T0.60.569.977.580.417.916.413.018.02.21.6بلدان )م ت اإ ا( ذات الدخل املرتفع 

972.2T 211.5T،1289.2T،10.80.568.777.280.119.617.611.716.22.51.7تنمية ب�رضية مرتفعة 

678.2T،2 205.8T،4753.6T،41.61.027.942.248.629.225.34.97.25.02.5تنمية ب�رضية متو�سطة 

359.5T 788.7T038.5T،12.82.318.234.041.744.942.62.43.17.05.8تنمية ب�رضية منخف�سة 

781.8T948.3T005.6T،10.70.570.178.080.818.016.512.817.72.21.7دخل مرتفع 

849.6T،1748.6T،2028.6T،31.40.834.852.960.725.922.35.88.64.52.1دخل متو�سط 

1،440.9T614.5T،2182.5T،32.11.620.730.235.737.233.33.44.96.03.9دخل منخف�س 

4،073.7T313.8T،6 219.4T،71.61.137.248.353.528.925.96.08.44.52.6العامل 

امل�سدر:  )برنامج الأمم املتحدة الإنائي، تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام 2005، نحو نهو�ض  املراأة يف الوطن العربي، 2006، جدول م 4-4: 270(. 
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جدول 5:  عدد ال�شكان ح�شب اجلن�ص

الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�رضية  ال�سنة 
ال�سكان باالألف 

الن�ساء/ لكل 100 رجل 
املجموع  الن�ساء  الرجال 

تنمية ب�رضية مرتفعة
40    قطر  2006 2،839 0،274 2،565 48

41    االإمارات  2006 1،657  4 4،489  1 8،167  3 47

43    البحرين  2006 5،738 5،318 0،420 76

44    الكويت  2006 3،765  2 6،111  1 7،653  1 67

تنمية ب�رضية متو�سطة
58    ليبيا  2006 4،968  5 0،892  2 5،076  3 94

71    عمان  2006 4،612  2 1،150  1 3،462  1 79

77    ال�سعودية  2006 7،192  25 2،618  11 5،574  13 86

81    لبنان  2006 5،614  3 0،843  1 5،771  1 104

89    تون�س  2006 3،210  10 3،067  5 0،143  5 99

90    االأردن  2006 4،837  5 4،805  2 0،032  3 93

102  االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة  2006 8،821  3 3،877  1 5،944  1 97

103  اجلزائر  2006 4،354  33 9،523  16 9،830  16 98

106  �سورية  2006 4،512  19 6،689  9 8،822  9 99

119  م�رض  2006 2،437  75 2،626  37 9،810  37 100

124  املغرب  2006 6،942  31 5،069  16 1،873  15 101

141  ال�سودان  2006 5،992  36 2،372  18 3،620  18 99

تنمية ب�رضية منخف�سة
150  جيبوتي  2006 8،806 4،403 4،403 100

151  اليمن  2006 4،639  21 8،669  10 6،969  10 97

بدون الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�رضية 
العراق  2006 1،551  29 3،588  14 8،962  14 97

ال�سومال  2006 7،495  8 5،280  4 5،280  4 102

 unstat.un.org ،امل�سدر: قواعد بيانات الأمم املتحدة
http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/indwm/table%201a_2006.xls
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جدول 6:  توقع احلياة عند الولدة 1980 - 2005 

الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�رضية ن�ساء  رجال 
1980-1985 2000-2005 1980-1985 2000-2005

تنمية ب�رضية مرتفعة
40    قطر  69.8 72.1 65.4 69.4

41    االإمارات  71.4 78.4 67.1 74.1
43    البحرين  71.4 76.3 67.1 72.1
44    الكويت  73.7 79.0 69.6 74.9

تنمية ب�رضية متو�سطة
58    ليبيا  64.2 73.3 60.6 69.2

71    عمان  64.6 73.2 61.6 70.2
77    ال�سعودية  64.1 73.7 61.4 71.1

81    لبنان  68.0 75.1 63.9 71.9
89    تون�س  63.6 72.2 62.6 69.6
90    االأردن  65.8 72.5 61.9 69.7

102  االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة  66.2 74.0 62.7 70.8
103  اجلزائر  62.0 71.8 60.0 68.7
106  �سورية  64.4 73.1 60.8 70.6
119  م�رض  57.8 69.9 55.3 66.7

124  املغرب  60.1 70.5 56.7 66.8
141  ال�سودان  50.6 58.4 47.8 55.6

تنمية ب�رضية منخف�سة
150  جيبوتي  46.7 41.6 43.5 39.4
151  اليمن  49.4 69.9 48.9 60.7

بدون الرتتيب بح�سب دليل التنمية 
الب�رضية 
العراق  63.3 66.5 61.5 63.5

ال�سومال  44.6 50.5 41.4 47.4

امل�سدر:  الأمانة العامة جلامعة الدول العربية، مطوية “املراأة والرجل يف العامل العربي”.
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جدول 7:  اللتزام بال�شحة: املوارد واملنافذ واخلدمات 

الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�رضية 

االإنفاق على 
ال�سحة يف 

القطاع العام )% 
من الناجت املحلي 

االإجمايل( 

االإنفاق على 
ال�سحة يف 

القطاع اخلا�س 
)% من الناجت 

املحلي االإجمايل(

االإنفاق على ال�سحة 
لكل فرد )معادل 

القوة ال�رضائية 
بالدوالر االأمريكي(

االأطفال البالغون 
من العمر �سنة 

واحدة و 
املح�سنون  

حت�سينا تاما �سد 
ال�سل )%( 

االأطفال البالغون 
من العمر �سنة 

واحدة و 
املح�سنون  

حت�سينا تاما �سد 
احل�سبة )%(

معدل انت�سار 
و�سائل منع 
احلمل )%(

عمليات الوالدة 
التي تتم باإ�رضاف 
عاملني �سحيني 

مهرة )%(

االأطباء لكل مائة 
األف �سخ�س

2002 2002 2002 2003 2003 1995-
2003

1995-
2003  1990-2004

تنمية ب�رضية مرتفعة 
40    قطر  2.4 0.7 894 99 93 43 98 221

41    االإمارات  2.3 0.8 750 98 94 28 96 202
43    البحرين  3.2 1.2 792 .. 100 62 98 160
44    الكويت  2.9 0.9 552 .. 97 50 98 153

تنمية ب�رضية متو�سطة
58    ليبيا  1.6 1.7 222 99 91 45 94 129

71    عمان  2.8 0.6 379 98 98 24 95 126
77    ال�سعودية  3.3 1.0 534 94 96 32 91 140

81    لبنان  3.5 8.0 697 .. 96 61 89 325
89    تون�س  2.9 2.9 415 93 90 63 90 70
90    االأردن  4.3 5.0 418 67 96 56 100 205

102  االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة  .. .. .. 99 .. .. 97 84
103  اجلزائر  3.2 1.1 182 98 84 64 92 85
106  �سورية  2.3 2.8 109 99 98 40 76 140
119  م�رض  1.8 3.1 192 98 98 60 69 212

124  املغرب  1.5 3.1 186 92 90 50 40 48
141  ال�سودان  1.0 3.9 58 53 57 10 86 16

تنمية ب�رضية منخف�سة
150  جيبوتي  3.3 3.0 78 63 66 .. 61 13
151  اليمن  1.0 2.7 58 67 66 21 22 22

بدون الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�رضية 
العراق  0.3 1.2 44 93 90 14 72 54

ال�سومال  .. .. .. 65 40 .. 34 4
البلدان النامية  ..T ..T ..T 85 75 ..T 59 ..T

البلدان االأقل منوا ..T ..T ..T 79 67 ..T 34 ..T
الدول العربية  ..T ..T ..T 86 84 ..T 70 ..T

�رضق اآ�سيا ومنطقة املحيط الهادي  ..T ..T ..T 91 82 ..T 86 ..T
اأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي  ..T ..T ..T 96 93 ..T 82 ..T

جنوب اآ�سيا  ..T ..T ..T 83 68 ..T 38 ..T
اأفريقيا جنوب ال�سحراء  ..T ..T ..T 75 62 ..T 41 ..T

و�سط اأوروبا و�رضقها–رابطة الدول 
امل�ستقلة  ..T ..T ..T 97 97 ..T 97 ..T

منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية ..T ..T ..T .. 91 ..T 95 ..T
بلدان )م ت اإ ا( ذات الدخل املرتفع  ..T ..T ..T .. 92 ..T 99 ..T

تنمية ب�رضية مرتفعة  ..T ..T ..T .. 93 ..T 97 ..T
تنمية ب�رضية متو�سطة  ..T ..T ..T 98 79 ..T 68 ..T
تنمية ب�رضية منخف�سة  ..T ..T ..T 75 61 ..T 35 ..T

دخل مرتفع  ..T ..T ..T .. 92 ..T 99 ..T
دخل متو�سط  ..T ..T ..T 95 89 ..T 88 ..T
دخل منخف�س  ..T ..T ..T 79 66 ..T 42 ..T

العامل  ..T ..T ..T 85 77 ..T 62 ..T

امل�سدر:  )برنامج الأمم املتحدة الإنائي، تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام 2005، نحو نهو�ض  املراأة يف الوطن العربي، 2006، جدول م 4-5: 271(. 
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جدول 8:  التبقي : التقدم والنك�شات

الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�رضية 

متو�سط العمر املتوقع عند 
الوالدة )باالأعوام(  

معدل وفيات الر�سع 
)لكل األف مولود حي( 

معدل وفيات االأطفال دون 
�سن اخلام�سة )لكل األف 

مولود حي( 

االحتمال لدى الوالدة بالبقاء 
على قيد احلياة حتى �سّن 65 

عاما )% من اجلماعة( 

معدل وفيات االأمومة
)لكل األف مولود حي(

 1970
 1975

 2000
2005 1970 2003 1970 2003

ذكور 
 2000
 2005

اإناث 
 2000
 2005

الن�سبة 
امل�رضح 

بها 
1985 
2003 

الن�سبة 
املعدلة 

 2000

تنمية ب�رضية مرتفعة 
40    قطر  62.1 72.7 45 11 65 15 81.2 74.0 10 7

41    االإمارات  62.2 77.9 61 7 83 8 90.2 85.0 3 54
43    البحرين  63.3 74.2 55 12 75 15 84.6 78.9 46 28
44    الكويت  67.0 76.8 49 8 59 9 87.9 82.7 5 5

تنمية ب�رضية متو�سطة
58    ليبيا  52.8 73.4 105 13 160 16 82.5 74.6 77 97

71    عمان  52.1 74.0 126 10 200 12 84.2 78.8 23 87
77    ال�سعودية  53.9 71.6 118 22 185 26 81.2 73.4 .. 23

81    لبنان  66.4 71.9 45 27 54 31 81.7 73.0 100 150
89    تون�س  55.4 73.1 135 19 201 24 84.9 75.7 69 120
90    االأردن  56.5 71.2 77 23 107 28 77.7 71.6 41 41

102  االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة  56.6 72.4 .. 22 .. 24 81.4 75.0 .. 100
103  اجلزائر  54.4 71.0 143 35 234 41 78.4 75.2 140 140
106  �سورية  57.4 73.2 90 16 129 18 83.2 76.3 65 160
119  م�رض  52.1 69.6 157 33 235 39 79.3 69.3 84 84

124  املغرب  52.9 69.5 119 36 184 39 78.9 70.3 230 220
141  ال�سودان  45.1 56.3 104 63 172 93 55.4 49.6 550 590

تنمية ب�رضية منخف�سة
150  جيبوتي  44.4 52.7 160 97 241 138 48.1 42.9 74 730
151  اليمن  39.9 60.3 202 82 303 113 61.0 54.9 350 570

بدون الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�رضية 
العراق  57.0 58.8 90 102 127 125 61.3 53.7 290 250

ال�سومال  41.0 46.2 .. 133 .. 225 41.3 36.5 .. 100،1

البلدان النامية  55.6 64.9 109 59 167 88 69.6 62.3 ..T ..T
البلدان االأقل منوا 44.5 52.0 151 97 244 156 47.9 43.5 ..T ..T
الدول العربية  52.1 66.9 129 48 197 61 73.3 66.3 ..T ..T

�رضق اآ�سيا ومنطقة املحيط الهادي  60.5 70.4 84 31 122 39 79.2 71.3 ..T ..T
اأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي  61.1 71.7 86 27 123 32 79.7 68.2 ..T ..T

جنوب اآ�سيا  50.1 63.2 130 66 206 91 67.1 60.0 ..T ..T
اأفريقيا جنوب ال�سحراء  45.8 46.1 143 104 243 179 37.0 33.8 ..T ..T

و�سط اأوروبا و�رضقها–رابطة الدول 
امل�ستقلة  69.0 68.1 34 20 43 24 78.8 55.4 ..T ..T

منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية 70.3 77.6 40 11 53 13 88.4 79.6 ..T ..T
بلدان )م ت اإ ا( ذات الدخل املرتفع  71.6 78.8 22 5 28 6 89.9 81.8 ..T ..T

تنمية ب�رضية مرتفعة  70.7 77.9 32 9 42 10 88.9 80.0 ..T ..T
تنمية ب�رضية متو�سطة  57.6 67.0 102 46 155 61 73.7 64.6 ..T ..T
تنمية ب�رضية منخف�سة  44.1 46.0 150 106 254 183 37.5 34.6 ..T ..T

دخل مرتفع  71.6 78.8 22 5 28 6 89.9 81.8 ..T ..T

دخل متو�سط  62.0 70.1 86 29 125 36 79.0 68.7 ..T ..T

دخل منخف�س  48.8 58.2 130 80 209 124 58.3 52.4 ..T ..T

العامل  59.9 67.0 96 54 147 80 73.1 64.5 ..T ..T

امل�سدر:  )برنامج الأمم املتحدة الإنائي، تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام 2005، نحو نهو�ض  املراأة يف الوطن العربي، 2006، جدول م 8-4: 274(. 
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جدول 9:  انت�شار ا�شتعمال و�شائل منع احلمل 

الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�رضية 
ا�ستخدام م�سائل منع احلمل

ال�سنة  الفئة العمرية  خمتلف الو�سائل % و�سائل  حديثة  %
تنمية ب�رضية مرتفعة

40    قطر  1998 49  -  15 2،43 3،32
41    االإمارات  1995 49  -  15 5،27 6،23
43    البحرين  1995 49  -  15 8،61 6،30
44    الكويت  1996 49  -  15 2،50 9،40

تنمية ب�رضية متو�سطة
58    ليبيا  1995 49  -  15 1،45 6،25

71    عمان  1995 49  -  15 7،23 2،18
77    ال�سعودية  1996 49  -  15 8،31 5،28

81    لبنان  1996 49  -  15 0،61 0،37
89    تون�س  2001 49  -  15 0،63 0،53

90    االأردن  2002 49  -  15 8،55 2،41
102  االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة  2004 49  -  15 6،50 1،37

103  اجلزائر  2000 49  -  15 0،64 1،50
106  �سورية  1993 49  -  15 6،39 3،28

119  م�رض  2005 49  -  15 2،59 5،56
124  املغرب  2003/04 49  -  15 0،63 8،54

141  ال�سودان  1992-93 49  -  15 9،9 9،6
تنمية ب�رضية منخف�سة

150  جيبوتي  - 49  -  15 - -
151  اليمن  - 49  -  15 - -

بدون الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�رضية 
العراق  1989 49  -  15 7،13 4،10

ال�سومال  - 49  -  15 - -

 unstat.un.org ،امل�سدر:  قواعد بيانات الأمم املتحدة
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جدول 10:  الإملام بالقراءة والكتابة واللتحاق باملدار�ص

ترتيب بح�سب دليل التنمية 
الب�رضية 

معدل االإملام بالقراءة 
والكتابة لدى البالغني 

)% من تبلغ اأعمارهم 15 
�سنة فما فوق(

معدل االإملام بالقراءة 
والكتابة لدى ال�سباب
)% ملن تبلغ اأعمارهم
24-15 فما فوق(

�سايف ن�سبة االلتحاق بالتعليم 
االبتدائي )%(

�سايف ن�سبة االلتحاق بالتعليم 
الثانوي )%(

االأطفال اللذين ي�سلون اإلى 
ال�سف اخلام�س )% من تالميذ 

ال�سف االأول( 

1999 2003 1990 2003 1990/91 2002/03 1999/91 2002/03 1990/91 2001/02
تنمية ب�رضية مرتفعة

40    قطر  77.0 89.2 90.3 98.6 89 95 70 82 64 ..
41    االإمارات  71.0 77.3 84.7 91.4 99 83 58 71 80 93
43    البحرين  82.1 87.7 95.6 99.3 99 90 85 87 89 99
44    الكويت  76.7 82.9 87.5 93.1 49 83 .. 77 .. ..

تنمية ب�رضية متو�سطة
58    ليبيا  68.1 81.7 91.0 97.0 96 .. .. .. .. ..

71    عمان  54.7 74.4 85.6 98.5 69 72 .. 69 97 98
77    ال�سعودية  66.2 79.4 85.4 95.9 59 54 31 53 83 91

81    لبنان  80.3 .. 92.1 .. 78 91 .. .. .. 92
89    تون�س  59.1 74.3 84.1 94.3 94 97 .. 65 87 96
90    االأردن  81.5 89.9 96.7 99.1 94 92 .. 80 .. 97

102  االأرا�سي الفل�سطينية 
املحتلة  .. 91.9 .. 98.7 .. 91 .. 84 .. ..

103  اجلزائر  52.9 69.8 77.3 90.1 93 95 54 67 95 97
106  �سورية  64.8 82.9 79.9 95.2 92 98 43 43 96 91
119  م�رض  47.1 55.6 61.3 73.2 84 91 .. 81 .. 98

124  املغرب  38.7 50.7 55.3 69.5 57 90 .. 36 75 81
141  ال�سودان  45.8 59.0 65.0 74.6 43 46 .. .. 94 84

تنمية ب�رضية منخف�سة
150  جيبوتي  .. .. 73.2 .. 31 36 .. 21 87 80
151  اليمن  32.7 49.0 50.0 67.9 52 72 .. 35 .. 76

بدون الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�رضية 
العراق  35.7 .. 41.0 .. 100 91 .. 33 .. 66

ال�سومال  .. .. .. .. 8 .. .. .. .. ..
البلدان النامية  67.0 76.6 81.1 85.2 .. .. .. .. .. ..

البلدان االأقل منوا 44.2 54.2 57.2 64.2 .. .. .. .. .. ..
الدول العربية  50.8 64.1 68.4 81.3 .. .. .. .. .. ..

�رضق اآ�سيا ومنطقة املحيط الهادي  79.7 90.4 95.0 98.0 .. .. .. .. .. ..
اأمريكا الالتينية ومنطقة البحر 

الكاريبي  85.1 89.6 92.7 95.9 .. .. .. .. .. ..
جنوب اآ�سيا  47.7 58.9 61.7 72.2 .. .. .. .. .. ..

اأفريقيا جنوب ال�سحراء  51.1 61.3 68.5 73.7 .. .. .. .. .. ..
و�سط اأوروبا و�رضقها–رابطة 

الدول امل�ستقلة  98.7 99.2 99.7 99.5 .. .. .. .. .. ..
منظمة التعاون االقت�سادي 

والتنمية .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
بلدان )م ت اإ ا( ذات الدخل 

املرتفع  .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

تنمية ب�رضية مرتفعة  .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
تنمية ب�رضية متو�سطة  70.6 79.4 83.2 87.5 .. .. .. .. .. ..
تنمية ب�رضية منخف�سة  45.1 57.5 63.7 70.1 .. .. .. .. .. ..

دخل مرتفع  .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
دخل متو�سط  81.2 89.6 93.6 96.8 .. .. .. .. .. ..
دخل منخف�س  50.2 60.8 64.4 73.0 .. .. .. .. .. ..

العامل  .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

امل�سدر: )برنامج الأمم املتحدة الإنائي، تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام 2005، نحو نهو�ض  املراأة يف الوطن العربي، 2006، جدول م 4-10: 276(. 
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جدول 11:  الالم�شاواة اجلنو�شية يف التعليم

الرتتيب بح�سب دليل التنمية 
الب�رضية 

االإملام بالقراءة والكتابة لدى 
البالغني

االإملام بالقراءة والكتابة لدى 
ال�سباب

�سايف ن�سب االلتحاق 
بالتعليم االبتدائي

�سايف ن�سب االلتحاق 
بالتعليم الثانوي 

�سايف ن�سبة االلتحاق 
بالتعليم العايل 

معدل االإناث 
)% من عمر 

15 وما فوق( 
2003

معدل االإناث 
كن�سبة مئوية 

من معدل 
الذكور( 
2003

معدل 
االإناث )% 

من عمر 
 15-24
وما فوق( 
2003

معدل 
االإناث )% 
من معدل 
الذكور( 
2003

ن�سبة االإناث
 )%(

2002/03

ن�سبة 
االإناث اإلى 

الذكور
2002/03

ن�سبة 
االإناث
 )%(

2002/03

ن�سبة 
االإناث 
اإلى  

الذكور
2002/03

ن�سبة االإناث
 )%(

2002/03

ن�سبة االإناث 
اإلى الذكور
2002/03

تنمية ب�رضية مرتفعة
40    قطر  .. .. .. .. 94 1.00 85 1.06 32 2.71

41    االإمارات  80.7 107 95.0 108 82 0.98 72 1.03 53 2.55
43    البحرين  83 90 99.3 100 91 1.02 90 1.08 44 1.89
44    الكويت  81 96 93.9 102 84 1.02 79 1.05 32 2.58

تنمية ب�رضية متو�سطة
58    ليبيا  70.7 77 94.0 94 .. .. .. .. 61 1.09

71    عمان  65.4 80 97.3 98 72 1.01 70 1.01 10 1.67
77    ال�سعودية  69.3 80 93.7 96 54 0.99 52 0.96 30 1.47

81    لبنان  .. .. .. .. 90 0.99 .. .. 48 1.19
89    تون�س  65.3 78 92.2 96 97 1.00 68 1.11 30 1.28
90    االأردن  84.7 89 98.9 100 93 1.02 81 1.03 37 1.10

102  االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة  87.4 91 98.6 100 91 1.00 86 1.05 35 1.04
103  اجلزائر  60.1 76 86.1 92 94 0.97 69  1.05 .. ..
106  �سورية  74.2 82 93.0 96 96 0.96 41 0.93 .. ..
119  م�رض  43.6 65 66.9 85 90 0.96 79 0.95 .. ..

124  املغرب  38.3 61 61.3 79 87 0.94 33 0.86 10 0.84
141  ال�سودان  49.9 72 69.2 85 42 0.83 .. .. 6  0.92

تنمية ب�رضية منخف�سة
150  جيبوتي  .. .. .. .. 32 0.80 17 0.69 2 0.81
151  اليمن  28.5 41 50.9 60 59 0.71 21 0.46 5 0.28

بدون الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�رضية 
العراق  .. .. .. .. 83 0.85 26 0.66 10 0.54

ال�سومال  .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
البلدان النامية  69.6 84 81.2 92 .. .. .. .. .. ..

البلدان االأقل منوا 44.6 70 56.8 81 .. .. .. .. .. ..
الدول العربية  53.1 71 75.8 87 .. .. .. .. .. ..

�رضق اآ�سيا ومنطقة املحيط الهادي  86.2 91 97.5 99 .. .. .. .. .. ..
اأمريكا الالتينية ومنطقة البحر 

الكاريبي  88.9 98 96.3 101 .. .. .. .. .. ..
جنوب اآ�سيا  46.6 66 63.3 79 .. .. .. .. .. ..

اأفريقيا جنوب ال�سحراء  52.6 76 67.9 88 .. .. .. .. .. ..
و�سط اأوروبا و�رضقها–رابطة 

الدول امل�ستقلة  98.6 99 99.6 100 .. .. .. .. .. ..

منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
بلدان )م ت اإ ا( ذات الدخل 

املرتفع  .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

تنمية ب�رضية مرتفعة  .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
تنمية ب�رضية متو�سطة  73.3 86 84.1 93 .. .. .. .. .. ..
تنمية ب�رضية منخف�سة  47.9 73 63.6 86 .. .. .. .. .. ..

دخل مرتفع  .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
دخل متو�سط  86.2 93 96.3 99 .. .. .. .. .. ..
دخل منخف�س  49.9 70 65.4 82 .. .. .. .. .. ..

العامل  .. .. .. .... .. .. .. .. .. ..

              اامل�سدر: )برنامج الأمم املتحدة الإنائي، تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام 2005، نحو نهو�ض  املراأة يف الوطن العربي، 2006، جدول م 4-21: 287(.
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جدول 12:  مقيا�ص متكني اجلنو�شة

الرتتيب بح�سب دليل 
التنمية الب�رضية 

مقيا�س متكني 
اجلنو�سة املقاعد النيابية التي 

ت�سغلها ن�ساء )% من 
جمموع املقاعد( 

ن�سبة الن�ساء بني 
امل�رضعني وكبار 

املوؤولني واملديرين 
)% من املجموع(

ن�سبة الن�ساء من 
املهنيني والعاملني 
التقنيني )% من 
جمموع املقاعد(

ن�سبة الدخل 
التقديري لالإناث 

اإلى الدخل 
الرتتيب التقديري للذكور   القيمة

تنمية ب�رضية مرتفعة
40    قطر  .. .. - .. .. ..

41    االإمارات  .. .. 0.0 8 25 ..
43    البحرين  68 0.393 7.5 10 19 0.31
44    الكويت  .. .. 0.0 .. .. 0.35

تنمية ب�رضية متو�سطة
58    ليبيا  .. .. .. .. .. ..

71    عمان  .. .. 7.8 .. .. 0.19
77    ال�سعودية  78 0.253 0.0 31 6 0.21

81    لبنان  .. .. 2.3 .. .. 0.31
89    تون�س  .. .. 22.8 .. .. 0.37
90    االأردن  .. .. 7.9 .. .. 0.31

102  االأرا�سي الفل�سطينية 
املحتلة  .. .. .. 12 34 ..

103  اجلزائر  .. .. 5.3 .. .. 0.31
106  �سورية  .. .. 12.0 .. .. 0.29
119  م�رض  77 0.274 4.3 9 31 0.26

124  املغرب  .. .. 6.4 .. .. 0.40
141  ال�سودان  .. .. 9.7 .. .. 0.32

تنمية ب�رضية منخف�سة
150  جيبوتي  .. .. 10.8 .. .. ..
151  اليمن  80 0.123 0.3 4 15 0.31

بدون الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�رضية 
العراق  .. .. - .. .. ..

ال�سومال  .. .. - .. .. ..

امل�سدر:  )برنامج الأمم املتحدة الإنائي، تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام 2005، نحو نهو�ض  املراأة يف الوطن العربي، 2006، جدول م 4-20: 286(.   
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جدول 13:  الالم�شاواة اجلنو�شية يف الن�شاطات القت�شادية

الرتتيب بح�سب دليل التنمية 
الب�رضية

�لن�صاط �القت�صادي للإناث
)من عمر 15 عاما فما فوق(

الدخل املكت�سب 
التقديري )بالدوالر 
ح�سب تعادل القوة 
ال�رضائية( 2000

�لن�صبة �لعاملة للإناث بح�صب �لن�صاط �القت�صادي

الزراعة ال�سناعة اخلدمات

معدل
)%(

2003
الدليل 

كن�سبة
 مئوية

من معدل 
الذكور
2003

الن�ساء 
 1995

 -
2002

الرجال 
 1995

-
2002

الن�ساء 
 1995

 -
2002

الرجال 
 1995 

-
2002

الن�ساء 
 1995

-
2002 

الرجال 
 1995 

-
2002

الن�ساء 
 1995

-
2003 

الرجال 
 1995

-
2003

تنمية ب�رضية مرتفعة
40    قطر  42.6 129 47 .. .. .. .. .. .. .. ..

41    االإمارات  32.1 110 38  ).( 9 14 36 86 55 .. ..
43    البحرين  34.5 121 40 .. .. .. .. .. .. .. ..
44    الكويت  36.2 96 49 .. .. .. .. .. .. .. ..

تنمية ب�رضية متو�سطة
58    ليبيا  25.9 126 35 .. .. .. .. .. .. .. ..

71    عمان  20.3 160 27 .. .. .. .. .. .. .. ..
77    ال�سعودية  22.4 150 29 .. .. .. .. .. .. .. ..

81    لبنان  30.7 126 40 .. .. .. .. .. .. .. ..
89    تون�س  37.7 115 48 .. .. .. .. .. .. .. ..
90    االأردن  28.1 165 36 .. .. .. .. .. .. .. ..

102  االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة  9.6 153 14 26 9 11 32 62 58 46 54
103  اجلزائر  31.6 165 41 .. .. .. .. .. .. .. ..
106  �سورية  29.5 125 38 .. .. .. .. .. .. .. ..
119  م�رض  36.0 119 46 39 27 7 25 54 48 33 67

124  املغرب  41.9 108 53 6 6 40 32 54 63 19 81
141  ال�سودان  35.7 116 42 .. .. .. .. .. .. .. ..

تنمية ب�رضية منخف�سة
150  جيبوتي  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
151  اليمن  30.9 110 37 88 43 3 14 9 43 26 74

بدون الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�رضية 
العراق  19.4 134 26 .. .. .. .. .. .. .. ..

ال�سومال  62.9 99 73 .. .. .. .. .. .. .. ..
البلدان النامية  56.0 102 67 .. .. .. .. .. .. .. ..

البلدان االأقل منوا 64.3 100 74 .. .. .. .. .. .. .. ..
الدول العربية  33.3 119 42 .. .. .. .. .. .. .. ..

�رضق اآ�سيا ومنطقة املحيط الهادي  68.9 100 83 .. .. .. .. .. .. .. ..
اأمريكا الالتينية ومنطقة البحر 

الكاريبي  42.7 110 52 .. .. .. .. .. .. .. ..

جنوب اآ�سيا  44.1 107 52 .. .. .. .. .. .. .. ..
اأفريقيا جنوب ال�سحراء  62.3 99 73 .. .. .. .. .. .. .. ..

و�سط اأوروبا و�رضقها–رابطة الدول 
امل�ستقلة  57.5 99 81 .. .. .. .. .. .. .. ..

منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية 51.8 107 72 .. .. .. .. .. .. .. ..
بلدان )م ت اإ ا( ذات الدخل املرتفع  52.8 107 75 .. .. .. .. .. .. .. ..

تنمية ب�رضية مرتفعة  51.1 106 71 .. .. .. .. .. .. .. ..
تنمية ب�رضية متو�سطة  56.4 101 68 .. .. .. .. .. .. .. ..
تنمية ب�رضية منخف�سة  61.3 99 71 .. .. .. .. .. .. .. ..

دخل مرتفع  52.5 107 74 .. .. .. .. .. .. .. ..
دخل متو�سط  59.5 102 73 .. .. .. .. .. .. .. ..
دخل منخف�س  51.2 103 61 .. .. .. .. .. .. .. ..

العامل  55.6 103 69 .. .. .. .. .. .. .. ..

امل�سدر: )برنامج الأمم املتحدة الإنائي، تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام 2005، نحو نهو�ض  املراأة يف الوطن العربي، 2006، جدول م 4-22: 288(. 
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جدول 14:  امل�شاركة ال�شيا�شية للمراأة

عدد املقاعد الربملانية التي ت�سغلها 
الن�ساء ن�سبة مئوية من املجموع

الن�ساء يف احلكومة على 
امل�ستوى الوزاري 
)من املجموع   %(

2005

العام الذي انتخبت )E( فيه 
اأول امراأة اأو عينت )A( نائبا 

يف الربملان

العام الذي نالت فيها املراأة حق 
الدولة

جمل�س �سيوخ
اأو اأعيان 

جمل�س نواب/عموم 
اأو واحد 2005 الرت�سيح لالنتخاب الت�سويت

تنمية ب�رضية مرتفعة
.. .. 0.1 - - - 40    قطر 

.. 0.0 0.1 - - - 41    االإمارات 

15.0 0.0 0.1  A2002 1973 1973 43    البحرين 

.. 0.0 0.0 - - - 44    الكويت 

تنمية ب�رضية متو�سطة
.. .. .. .. 1964 1964 58    ليبيا 

15.5 2.4 ..  2003 ،1994 71    عمان  1994، 2003 

.. 0.0 0.1 - - - 77    ال�سعودية 

.. 2.3 0.0 A1991 1952 1952 81    لبنان 

.. 22.8 0.1 E1959  1959 ،1957 1959 ،1957 89    تون�س 

12.7 5.5 0.1 A1989 1974 1974 90    االأردن 

.. .. .. .. .. .. 102  االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة 

2.8 6.2 0.1 A 1962 1962 1962 103  اجلزائر 

12.0 0.1 E1973 1953 1949،1953 106  �سورية 

6.8 2.9 0.1 E1957 1956 1956 119  م�رض 

1.1 10.8 0.1 E1993 1963 1963 124  املغرب 

.. 9.7 ).( E1964 1964 1964 141  ال�سودان 

تنمية ب�رضية منخف�سة
.. 10.8 0.1 E 2003 1986 1946 150  جيبوتي 

.. 0.3 ).( E 1990 1970 ،1967 1967،1970 151  اليمن 

بدون الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�رضية 
.. 31.6 0.2 .. .. .. العراق 

.. .. .. .. .. .. ال�سومال 

امل�سدر:  )برنامج الأمم املتحدة الإنائي، تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام 2005، نحو نهو�ض  املراأة يف الوطن العربي، 2006، جدول م 4-23: 289(. 
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جدول 15: تطوير ن�شبة الن�شاء الأع�شاء
  2006  -  يف الربملانات العربية 1995 

ن�سبة املقاعد التي ت�سغلها الن�ساء يف جمال�س النواب/العموم/
اأو جمل�س واحد  اأو جمل�س ال�سيوخ اأو االأعيان 

2006 2004 1999 1995 الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�رضية 
تنمية ب�رضية مرتفعة

.. .. .. .. 40    قطر 

.. 0 0 0 41    االإمارات 

.. 0 .. .. 43    البحرين 
2 0 0 0 44    الكويت 

تنمية ب�رضية متو�سطة
5 .. .. .. 58    ليبيا 
2 .. .. .. 71    عمان 
.. 0 .. .. 77    ال�سعودية 
5 2 2 2 81    لبنان 

23 23 7 7 89    تون�س 
6 6 0 1 90    االأردن 
.. .. .. .. 102  االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة 
6 6 3 7 103  اجلزائر 

12 12 10 10 106  �سورية 
.. 2 2 2 119  م�رض 
11 11 1 1 124  املغرب 
15 10 5 8 141  ال�سودان 

تنمية ب�رضية منخف�سة
11 11 0 0 150  جيبوتي 
0 0 1 1 151  اليمن 

بدون الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�رضية 
26 .. 6 11 العراق 
8 .. .. .. ال�سومال 

 unstat.un.org ،امل�سدر:  قواعد بيانات الأمم املتحدة
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جدول 16:  احلقوق الد�شتورية املت�شاوية، حرية احلركة والزواج

الرتتيب بح�سب دليل التنمية 
الب�رضية

�لد�صاتري �لتي ت�صرتط على 
حقوق وواجبات مت�ساوية 

جلميع املواطنني حتت القانون 
)للرجال والن�ساء على حد 

ال�سواء( 

حرية احلركة : حق 
املراأة يف ال�سفر بدون 
اإذن اأو توقيع الزوج 

اأو الو�سي )اأ( 

الزواج

احلد االأدنى لل�سن القانوين  حق املراأة يف عقد 
زواجها اخلا�س 

حق املراأة يف 
احل�سول على 

طالق من املحكمة 
)ب( 

تنمية ب�رضية مرتفعة
40    قطر  - - - - -

41    االإمارات  - - - - -
43    البحرين  نعم نعم ال يوجد نعم وال )ج( نعم
44    الكويت  نعم  ال  اإناث 15، ذكور 17 نعم  نعم 

تنمية ب�رضية متو�سطة
58    ليبيا  نعم  نعم  ذكور واإناث 20 نعم  نعم 

71    عمان  نعم  ال  ال يوجد  نعم وال )ج(  نعم 
77    ال�سعودية  ال ينطبق )و(  ال  ال يوجد ال  نعم 

81    لبنان  نعم  نعم  اإناث 17، ذكور 18 نعم  نعم )هـ( 
89    تون�س  نعم  نعم  اإناث 17، ذكور 20 نعم  نعم 

90    االأردن  نعم  نعم )اعتبارا من العام 
 )2003 اإناث وذكور 18 ال  نعم 

102  االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة  ال ينطبق  نعم )اعتبارا من عام 
 )2003 ذكور واإناث 18 نعم  نعم 

103  اجلزائر  نعم نعم اإناث 18، ذكور 20  ال نعم
106  �سورية  ال  نعم )ز( اإناث 17، ذكور 18 نعم  نعم 

119  م�رض  نعم نعم )اعتبارا من عام 
)2000 اإناث 16، ذكور 18 نعم  نعم 

124  املغرب  نعم  نعم  اإناث 15، ذكور 18 ال  نعم 
141  ال�سودان  - - - - -

تنمية ب�رضية منخف�سة 
150  جيبوتي  نعم نعم ذكور واإناث 18  نعم نعم

151 اليمن نعم  نعم  ذكور واإناث 15 ال  نعم 

بدون الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�رضية 
العراق  نعم  ال اإناث 17، ذكور 18 ال  نعم 

ال�سومال  - - - - -

)اأ(: قامت بع�ض البلدان موؤخرا بتعديل القوانني التي تقيد حق املراأة يف �سهولة احلركة، ومع ذلك فاإن قيا�ض اآثارها مازال يتكلب وقتا. 
)ب(: تتمتع الن�ساء يف جميع البلدان ال�رشق الأو�سط و�سمال اأفريقيا بحق احل�سول على طالق حتت ظروف خا�سة )اإذا كان الزوج م�سجونا، اأو غائب من دون 

مربر، اأو مل يدفع النفقة(. 
)ج( يتم اإتباع نظامني قانونيني على اأ�سا�ض مدر�ستني يف الفكر الإ�سالمي: املذهب املالكي )على الن�ساء اأن ميتلهن و�سي ذكر يف الزواج ول ت�ستطيع املراأة اإبرام 

عقد زواجها بنف�سها(، واملذهب اجلعفري )مبقدور كل رجل بالغ اأو امراأة تتمتع باأهلية عقلية �سليمة، اإبرام عقد زواجه/ها(. 
)هـ( يف لبنان ت�ستطيع الن�ساء طلب الطالق ح�سب ديانتهّن اخلا�سة. 

)و( املادة 26 من الد�ستور والقانون الأ�سا�سي ال�سعودي للعام 1992تن�ض على اأن »حتمي الدولة حقوق الإن�سان....وفق ال�رشيعة الإ�سالمية«. 
)ز( باإمكان الزوج اأو الو�سي الذكر احل�سول على كتاب من وزير الداخلية لتقدميه اإلى مراقبة الهجرة ملنع زوجته اأو اأي قريبة اأنثى من مغادرة البالد. 

امل�سدر:  البنك الدويل، تقرير عن التنمية يف ال�رشق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، »النوع الجتماعي والتنمية يف ال�رشق الأو�سط و�سمال اأفريقيا: املراأة يف املجال 
العام«، جدول اأ.3، �ض 235.   
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جدول 17:  حالة الوثائق الر�شمية الدولية الرئي�شية عن حقوق الإن�شان

اتفاقية حقوق 
الطفل

1989

اتفاقية مناه�سة 
التعذيب وغريه من 
�رضوب املعاملة اأو 

العقوبة القا�سية
اأو الال االإن�سانية 

1984

اتفاقية
 الق�ساء 

على جميع
 اأ�سكال التمييز 

العن�رضي
 �سد املراأة
1965

امليثاق 
الدويل للحقوق 

االقت�سادية 
واالجتماعية 

والثقافية
1966

امليثاق 
 الدويل

 للحقوق
 الوطنية

وال�سيا�سية
1966

االتفاقية
 الدولية للق�ساء 

على جميع
 اأ�سكال
 التمييز

 العن�رضي
1965

االتفاقية الدولية 
ملنع جرمية االإبادة 
اجلماعية واملعاقبة 

عليها
1948

الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�رضية 

تنمية بشرية مرتفعة
● ● ● ● 40    قطر 
● ● ● ● 41    االإمارات 
● ● ● ● ● ● 43    البحرين 
● ● ● ● ● ● ● 44    الكويت 

تنمية بشرية متوسطة
● ● ● ● ● ● ● 58    ليبيا 
● ● ● 71    عمان 
● ● ● ● ● ● 77    ال�سعودية 
● ● ● ● ● ● ● 81    لبنان 
● ● ● ● ● ● ● 89    تون�س 
● ● ● ● ● ● ● 90    االأردن 

102  االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة 
● ● ● ● ● ● ● 103  اجلزائر 
● ● ● ● ● ● ● 106  �سورية 
● ● ● ● ● ● ● 119  م�رض 
● ● ● ● ● ● ● 124  املغرب 
● ● ● ● ● ● 141  ال�سودان 

تنمية ب�رضية منخف�سة
● ● ● ● 150  جيبوتي 
● ● ● ● ● ● ● 151  اليمن 

بدون الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�رضية
● ● ● ● ● ● العراق 
○ ● ● ● ● ال�سومال 

●: ت�سديق، اإ�سافة، تعاقب
●: توقيع مل يتبعه ت�سديق حتى الآن 

امل�سدر: )برنامج الأمم املتحدة الإنائي، تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام 2005، نحو نهو�ض  املراأة يف الوطن العربي، 2006، جدول م 4-24: 290(.
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جدول 18 : تطوير ن�شبة الن�شاء الأع�شاء يف الربملانات العربية 
 CF Gender Gap Report 1995-2006

ن�سبة املقاعد التي ت�سغلها الن�ساء يف جمال�س النواب/العموم/اأو جمل�س واحد
 اأو جمل�س ال�سيوخ 

19951999200420062010اأو االأعيان

تنمية ب�رضية مرتفعة
0........40 قطر

9..41000 االإمارات
12..0....43 البحرين
4400025 الكويت

تنمية ب�رضية متو�سطة
536......58 ليبيا

214......71 عمان
-..0....77 ال�سعودية

8122254 لبنان
8977232376 تون�س
90106622 االأردن

102 االأرا�سي الفل�سطينية 
-........املحتلة

103736637 اجلزائر
1061010121231 �سورية
؟..119222 م�رض

12411111140 املغرب
141851015119 ال�سودان

تنمية ب�رضية منخف�سة
1500011119 جيبوتي
15111003 اليمن

بدون الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�رضية
2682..116العراق

837......ال�سومال

unstat.un.org ،امل�سدر:  قواعد الأمم املتحدة
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جدول 19 )اأ( : ر�شد اأهداف املوؤمتر الدويل لل�شكان والتنمية : موؤ�رشات خمتارة 

* البلدان 
* اأو االأقاليم 
* اأو املناطق 

االأخرى

الصحة اإلجنابيةالتعليمالوفايات

جمموع وفايات 
الر�سع لكل 

1000 والدة 
حية

متو�سط العمر 4 
املتوقع ذكور/اإناث

ن�سبة 
الوفايات 
النفا�سية

القيد يف التعليم 
االبتدائي 

)االإجمايل( ذكور 
/اإناث

ن�سبة من 
ي�سلون 

اإلى ال�سف 
اخلام�س

القيد يف 
التعليم الثانوي 

)االإجمايل(
ذكور /اإناث 

الن�سبة املئوية 
لالأميني )ممن تزيد 

اأعمارهم عن 
15 �سنة( ذكور 

/اإناث

معدل 
الوالدات 

لكل 1000 
امراأة ترتاوح 
اأعمارهن بني 

15 و19 
�سنة

�سيوع و�سائل منع 
احلمل

 اأي    الو�سائل 
و�سيلة احلديثة

معدل �سيوع 
االإ�سابة 

بفريو�س نق�س 
املناعة الب�رضية 

 15-49 )%(
�سنة

15444.3/44.31800125/7839/151211916اأفغان�ستان
1580.0/73.792105/10675/781.2/0.7146022األبانيا

2974.1/71.2180106/11398/9586/8033.6/15.7761520.1اجلزائر
11449.6/45.61400191/207124652.1اأنغوال

1379.4/71.877113/11597/9589/792.3/2.457656405االأرجنتني
2477.1/70.676111/10892/870.7/0.33653190.1اأرمينيا

484.0/79.44107/108145/1521571710.2اأ�سرتاليا
482.8/77.544101/102100/1031351470.2النم�سا

4272.8/68.282115/11687/910.8/0.234511302اأذربيجان
976.7/71.216103/103100/9696/9253جزر البهاما

1077.7/74.532119/12098/100104/10013.6/9.6176231البحرين
4267.7/65.557095/8858/5245/4252/41.3725648بنغالدي�س
1080.0/74.616105/10595/94105/10243بربادو�س
975.5/63.61896/9897/940.3/0.22173560.2بيالرو�س
483.0/77.08103/10397/96108/112875730.2بلجيكا

1678.6/74.752122/12488/8782/76793431بليز
8263.0/60.784087/10571/7223/4172.1/46.91121761.2بنن

4268.4/64.7440101/10395/9146/5161.3/35383131بوتان
بوليفيا )دولة متعددة 

4368.2/63.9290108/10883/8381/8314/47861340.2القوميات(

0.1<1377.9/72.7394/10187/84163611البو�سنة والهر�سك
3454.8/55.1380106/10885/8078/7517.1/17.252444223.9بوت�سوانا
2276.4/69.1110125/134105/959.8/10.27677700.6الربازيل

580.0/75.213105/106100/9999/966.9/3.525بروين دار ال�سالم
1177.1/70.111100/102103/1082.1/1.4426340بلغاريا

7954.7/52.070060/7182/7813/1878.4/63.313117131.6بوركينا فا�سو
9652.4/49.41100110/11968/6513/18192092.0بوروندي
5963.4/59.7540115/12464/6132/4432.3/14.23940270.8كمبوديا

8551.9/50.81000101/11864/6422/2812829125.1الكامريون
583.1/78.6799/99100/1031374740.4كندا

2474.1/68.721098/10594/8986/7321.2/10.69561الراأ�س االأخ�رض 
جمهورية اأفريقيا 

10348.8/45.998058/8457/611071996.3الو�سطى

12850.3/47.7150061/8734/4112/2679.2/57164323.5ت�ساد 
781.9/75.716103/10898/9892/903.5/3.460640.3�سيلي
2275.1/71.645112/11378/7710/3.51087860.1ال�سني

1877.0/69.6130116/11792/8590/817.2/7.67478680.6كوملبيا 
4668.1/63.640080/9181/8030/4030.2/19.7462619جزر القمر

جمهورية الكونغو 
11549.4/46.2110076/9423/44201216الدميقراطية

7954.7/52.8740102/11067/6539/4611344133.5جمهورية الكونغو
1081.5/76.730110/11189/8690/853.8/4.36780720.4كو�ستاريكا

8559.3/56.781064/8173/8318/321301383.9كوت ديفوار
0.1<679.8/73.1799/9993/902/0.514كرواتيا

581.0/76.945100/10397/9793/932/0.24573720.1كوبا
582.2/77.510102/103100/10099/973.4/16قرب�س

479.8/73.74100/10199/9896/95117263اجلمهورية الت�سيكية
480.9/76.3399/99100/100121/11860.2الدمنارك
8257.2/54.465043/5087/9321/30231817جيبوتي

اجلمهورية 
2875.6/70.0150103/11071/6687/7210.5/11.210973701.1الدومينيكية

2078.3/72.4210118/11983/8070/6918.3/12.78373580.3اإكوادور
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3372.2/68.6130102/10897/9685/9142.2/25.4396058م�رض
2076.3/66.8170118/11876/7266/6320.3/15.18373660.8ال�سلفادور

9751.8/49.5680121/12831/3423/41123106غينيا اال�ستوائية
5262.2/57.645050/6061/5924/3447/23.867851.3اإيرتريا
778.7/68.02598/10097/97101/990.2/0.22170561.3اإ�ستونيا
7757.1/54.372085/9765/6424/3710415142.1اإثيوبيا
1971.4/66.821093/9687/8587/8732فيجي
383.2/76.5797/98100/100114/109110.1فنلندا
484.9/78.08110/11198/98114/1137710.4فرن�سا

877.2/72.352بولينيزيا الفرن�سية
4962.2/59.7520152/15371/6846/5317.8/9.89033125.9غابون
7558.0/54.669089/8475/7746/518818130.9غامبيا
3375.2/68.36698/10090/8690/904547270.1جرجيا
482.6/77.44104/10499/101870660.1اأملانيا
7257.7/55.956097/9865/6246/5241.7/28.36424171.9غانا

481.7/77.33101/10198/9999/1054/1.8976420.2اليونان
782.4/76.24.6/519غوادالوب

978.2/73.5526758غوام
2874.2/67.1290110/11768/6953/5832/2110743340.8غواتيماال

9560.4/56.491084/9879/8727/48152941.6غينيا
11149.8/46.7110013/231291061.8غينيا-بي�ساو

4176.6/64.8470111/11365/64103/111633433غيانا
6263.2/59.767036/39.94632242.2هايتي

2774.9/70.1280119/12087/8171/5716.5/16.39365560.7هندورا�س
هونغ كونغ )املقاطعة 

االإدارية اخلا�سة( 
ال�سني

485.3/79.696/100100/9986/8668480

777.7/69.6695/9795/961.2/12077680.1هنغاريا
383.5/80.4498/97100/98114/10815اآي�سلندا
5365.6/62.6450109/11465/6649/5945.5/23.16856490.3الهند

2573.2/69.2420115/12094/9274/7311.2/4.84061570.2اإندوني�سيا
2873.1/70.3140137/10688/8878/8322.8/12.71873590.2اإيران

3271.9/64.630090/10973/8736/54865033العراق
482.5/77.81104/105100/97118/1101689890.2اآيرلندا
583.0/78.84112/11099/10092/91140.1اإ�رضائيل
484.3/78.33104/105100/99100/1021.4/0.9560390.4اإيطاليا

2375.5/68.817092/9193/8892/878.9/19.57769661.6جامايكا
386.5/79.46100/100101/10155444اليابان
1874.9/71.16297/9596/9791/8813/4.8255741االأردن

2571.5/59.2140106/10592/930.5/0.23151490.1كازاخ�ستان
6255.3/54.5560112/11485/8149/561043932كينيا

جمهورية كوريا 
0.1<482.8/76.214105/10898/9895/102680ال�سعبية الدميقراطية

جمهورية كوريا
980.1/76.2497/10099/10092/906.9/4.8135239الكويت

3671.9/64.515095/9687/860.9/0.53248460.1قريغيز�ستان
جمهورية الو 

4766.9/64.0660111/12461/6239/4936.8/17.53732290.2الدميقراطية ال�سعبية

التفيا
2174.4/70.115094/9795/9086/7714/6.61658340.1لبنان

6745.7/45.0960114/11580/6842/3374373523.2لي�سوتو
9360.1/57.3120087/9627/3749.1/39.814211101.7ليبرييا

اجلماهريية العربية 
1777.2/72.097108/113101/8621.6/5.534526الليبية

977.5/67.81093/9699/980.2/0.21548390.8ليتوانيا 
482.3/77.112103/102100/9899/9612لك�سمبورغ

6362.5/59.2510139/14443/4226/2713327170.1مدغ�سقر
8054.7/52.91100119/11443/4426/3135.4/20.8135413811.9مالوي 
977.0/72.36298/9892/9272/6610.4/5.81355300.5ماليزيا
2273.6/70.4120109/11296/8986/802.9/3133934ملديف
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10449.2/48.197092/7480/8325/3981.8/65.1163861.5مايل
681.6/78.0899/101100/99100/996.5/8.8128646مالطة

782.5/76.84.7/3.130جزر املارتنيك
7259.0/55.0820106/10065/6324/2751.7/36.790980.8موريتانيا

1475.8/68.515101/10199/9988/8915.3/9.83976391.7موري�سيو�س
4565.4/61.051ميالنيزيا
1679.0/74.160112/11696/9490/888.6/5.66571670.3املك�سيك

2474.5/70.337ميكرونيزيا
1872.5/64.92294/9590/873468430.4جمهورية مولدوفا

4170.2/63.846101/9983/8697/872.3/3.21766610.1منغوليا
876.7/72.0153917اجلبل االأ�سود

2973.9/69.4240101/11383/8551/6056.8/31.31963520.1املغرب
8648.8/47.4520103/11960/6816/2167/42.8149171212.5موزامبيق

7264.4/59.938072/681837330.7ميامنار
3262.4/60.8210109/11099/9764/5412.6/11.474555415.3ناميبيا
4067.8/66.4830126/12764/6041/4556.4/29.710148440.5نيبال

482.2/78.06106/108100/99118/121467650.2هولندا
جزر االأنتيل 

1279.6/72.9123/12588/8095/873.6/3.732الهولندية

680.0/73.14.8/3.726كاليدونيا اجلديدة
482.4/78.59102/101123/1192374710.1نيوزيلندا
2076.7/70.5170115/11751/4373/6522.1/21.911372690.2نيكارغوا

8552.9/51.1180046/6169/748/1384.9/57.11571150.8النيجر
10848.7/47.6110089/10584/8228/3535.9/19.91271593.1نيجرييا
383.0/87/7799/9999/100112/114988820.1الرنويج

االأرا�سي الفل�سطينية 
1775.3/72.180/8095/909.7/2.8795039املحتلة

1277.8/74.66481/8099/9888/9222.5/10.6102418عمان
6267.2/66.532083/10172/6828/3760.4/32.34630220.1باك�ستان

1778.5/73.3130111/11491/9079/687.2/683بنما
4963.6/59.347050/6046.6/37.95526201.5بابوا غينيا اجلديدة

3174.2/70.0150110/11390/8667/666.5/4.37279700.6باراغواي 
2076.2/70.9240118/11793/93100/9615.4/5.15571470.5بريو

2274.4/69.9230109/11081/7387/796.3/6.9455136الفلبني
بولندا

1776.0/70.638بولينيزيا
482.2/75.711112/118105/986.7/3.41767630.5الربتغال

782.9/75.018548472بورتوريكو
877.2/75.112109/11087/87102/1059.6/6.2164332قطر

780.7/72.58.2/9.9346764ريونيون
1476.5/69.524104/10587/883.1/1.73170380.1رومانيا

االحتاد الرو�سي
9752.5/48.81300149/14649/4317/193736262.8رواندا
2175.2/69.095/9692/9686/761.6/1.1282523�ساموا

اململكة العربية 
1875.6/71.21896/10086/9420.6/10.92624ال�سعودية

5857.5/54.498084/8465/6523/3067/47.710412101.0ال�سينغال
1176.6/71.997/9789/872241190.1�رضبيا

10249.2/46.72100139/15526/3873.2/50126861.7�سرياليون
383.1/78.1148.4/2.7562530.2�سنغافورة
0.1<66      2180  94/93 78.8/71.16101/103 7�سلوفاكيا
0.1<482.2/74.96103/10494/940.4/0.357459�سلوفينيا

4268.0/65.722027/3342جزر �سليمان
10751.5/48.714009/16701510.5ال�سومال

455.1/50.3400101/10483/8299/9512.8/11.159606018.1جنوب اأفريقيا
اأ�سبانيا

1578.1/70.658108/10894/9388/8610.9/7.3306853�رضي النكا
2272.9/65.772118/12081/7893/6711.9/7.3404241�سورينام
6245.5/47.1390109/11888/7651/5884514726.1�سوازيلند

383.2/79.0394/95100/100103/104875650.1ال�سويد 
6760.1/57.045061/7169/7232/3557861.4ال�سودان
484.3/79.6597/9891/95682780.6�سوي�رضا

اجلمهورية العربية 
1576.4/72.5130123/12992/9371/7323.5/10.3615843ال�سورية
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5969.7/64.517098/10276/910.5/0.22838330.3طاجيك�ستان
جمهورية تنزانيا 

6257.1/55.5950111/11389/8534.1/2113026206.2املتحدة

772.2/66.1110106/10688/797.4/4.13781801.4تايلند
جمهورية مقدونيا 

0.1<1476.8/72.01095/9583/85221410اليوغ�سالفية ال�سابقة

جمهورية تيمور-
6362.5/60.738088/9454/5354107ليت�سي الدميقراطية

7064.6/61.251090/10451/5827/526517113.3توغو
2573.2/66.14599/10192/9089/831.7/0.93543381.5ترينيداد وتوباغو

1976.4/72.1100103/10696/9689/8131/13.6760520.1تون�س
2674.6/69.74493/9994/10072/8818.7/3.8397143تركيا

0.1<4969.2/61.11300.7/0.3206245تركمان�ستان
7254.1/52.8550117/11649/4920/2534.5/18.215024185.4اأوغندا

1273.9/63.018100/10094/940.4/0.22867481.6اأوكرانيا
االإمارات العربية 

979.0/76.937106/107100/10094/918.5/10.5162824املتحدة 

581.8/77.48104/10499/962482820.2اململكة املتحدة
الواليات املتحدة 

681.6/77.11199/9998/9695/943673680.6االأمريكية

1380.1/73.120113/11696/9392/931.8/2.66177750.6اأوروغواي
اأوزيك�ستان

2772.6/68.7106/11072/7223.9/20473932فانواتو
1777.1/71.157105/107100/9684/755.1/4.6907062فنزويال

1976.6/72.715087/8764/691779680.5فييت نام
5665.1/61.843074/10065/6730/6159.5/23682819اليمن
9046.9/45.8830117/12184/9441/4639.3/19.2142412715.2زامبيا

5445.6/45.3880101/10271/6839/4211.7/5.965605815.3زمبابوي
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البيانات العاملية 
واالإقليمية

ال�سحة االإجنابيةالتعليمالوفايات

جمموع 
وفايات 

الر�سع لكل 
 1000

والدة حية

متو�سط العمر 4 
املتوقع ذكور/

اإناث

ن�سبة الوفايات 
النفا�سية

القيد يف التعليم 
االبتدائي 

)االإجمايل( ذكور 
/اإناث

ن�سبة من 
ي�سلون 

اإلى ال�سف 
اخلام�س

القيد يف 
التعليم الثانوي 

)االإجمايل(
ذكور /اإناث 

الن�سبة املئوية 
لالأميني )ممن تزيد 

اأعمارهم عن 
15 �سنة( ذكور 

/اإناث

معدل 
الوالدات 

لكل 1000 
امراأة ترتاوح 
اأعمارهن بني 

15 و19 
�سنة

�سيوع و�سائل منع 
احلمل

اأي     الو�سائل
 و�سيلة احلديثة

معدل �سيوع 
االإ�سابة بفريو�س 

نق�س املناعة 
الب�رضية )%( 

49 �سنة  -  15

4670.2/65.8400104/10965/6820.6/11.65262550.8املجموع العاملي

680.8/73.99101/10198/980.8/0.52169580.5املناطق االأكرث منوا

5167.8/64.3104/11060/6326.2/14.45761551املناطق االأقل منوا

8057.8/55.310327213اأقل البلدان منوا

8055.8/53.582094/10436/4345.3/27.610328224اأفريقيا

7455.0/53.0103/10827/3348.9/31.111126205.8�رضق اأفريقيا

11050.1/47.292/11022/3523/47.41671972.5و�سط اأفريقيا

4070.2/66.616093/10163/6542.9/23.83250440.3�سمال اأفريقيا

4653.0/50.5900102/10593/8912.9/11.961585818.5اجلنوب االأفريقي

9652.3/50.784/9727/3650.2/32.41231382.5غرب اأفريقيا

3970.8/67.124090.2/99.865.2/71.637.4/18.94246400.5الدول العربية

4071.2/67.5330106/11062/6723.7/12.24067610.2اآ�سيا

2176.6/72.450111/11180/798.7/3.2986850.1�رضق اآ�سيا

5566.0/63.1105/11049/6045/24.76354460.3جنوب و�سط اآ�سيا 

2772.8/68.3300109/11173/7111.3/5.83360540.5جنوب �رضق اآ�سيا

2974.0/69.216094/10466/7822/8.248غرب اآ�سيا

779.4/71.5102/10398/981/0.61769560.5اأوروبا

1175.0/64.298/9889/900.8/0.42464440.9�رضق اأوروبا

581.7/76.7102/102102/1000.3/0.21981750.2�سمال اأوروبا

582.9/76.9104/106103/1022.6/1.31163460.4جنوب اأوروبا

483.4/77.7106/107105/1070.4/0.4777740.2غرب اأوروبا

اأمريكا الالتينية 
2177.0/70.6130115/11992/859.7/8.37271640.5والكاريبي

3474.5/69.4104/10773/6811.8/13.36562551.1الكاريبي

1878.2/72.9113/11684/8111.6/8.27468630.4اأمريكا الو�سطى

2076.9/69.9117/12297/898.7/7.87373660.6اأمريكا اجلنوبية

681.7/77.399/9995/950.2/0.23473690.6اأمريكا ال�سمالية

2279.1/74.443090/93141/1457.6/6.428590.4اأوقيانو�سيا

اأ�سرتاليا-
483.7/79.3106/107141/1450/016نيوزيلندا

جدول 19 )ب( : ر�شد اأهداف املوؤمتر الدويل لل�شكان والتنمية : موؤ�رشات خمتارة 
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جدول 20 : عدد ال�شكان 

ن�شاء/100 رجالرجالن�شاءاملجموعال�شنةالبلد/املنطقة
201029117.514038.515079.093اأفغان�ستان

20103169.11605.91563.2103األبانيا

201035422.617540.417882.298اجلزائر

201065.932.333.696�ساموا االأمريكية

200985.140.744.492اأندورا

201018992.79630.69362.1103اأنغوال

200111.45.85.6103اأنغيال

200582.843.938.9113اأنتيغوا وبربودا

201040665.720719.219946.6104االأرجنتني

20103090.41650.01440.4115اأرمينيا

2010107.455.951.5109اأروبا

201021511.910816.910695.0101اأ�سرتاليا

20108387.54294.44093.1105اأ�سرتيا

20108933.94563.34370.6104اأذربيجان

2010345.7176.7169.1105جزر البهاما

2010807.1344.4462.774البحرين

2010164425.581291.783133.898بنغالدي�س

2010256.6132.0124.6106بربادو�س

20109587.95132.24455.7115بيالرو�س

201010697.65457.85239.8104بلجيكا

2010312.9155.2157.798بليز

20109211.74560.44651.398بنني

200964.433.730.7110برمودا

2010708.5335.1373.490بوتان

201010030.85028.15002.7101بوليفيا

20103759.61950.61809.0108البو�سنة والهر�سك

20101977.6988.4989.2100بت�سوانا

2010195423.399224.396198.9103الربازيل

200120.610.010.694جزر فريجن الربيطانية

2010407.0197.1209.994بروناي دار ال�سالم

20107497.33875.13622.2107بلغاريا

201016286.78149.08137.8100بوركينا فا�سو

20108518.94340.24178.6104بوروندي

201015053.17679.17374.0104كمبوديا

201019958.49977.79980.6100الكامريون

201033889.717103.016786.8102كندا

2010512.6267.3245.2109الراأ�س االأخ�رض

200754.126.027.395جزر كاميان

20104505.92291.52214.4103جمهورية اأفريقيا الو�سطى

201011506.15786.05720.2101ت�ساد

Chanel Islands2010150.176.673.5104

201017134.78660.88473.9102�سيلي

20101354146.4651303.8702842.693ال�سني

20107069.43721.13348.3111ال�سني - هونغ كونغ

2010547.6286.5261.0110ال�سني - ماكاو

201046300.223515.122785.1103كولومبيا
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2010691.4344.4346.999جزر القمر

20103758.71882.01876.6100الكونغو

201015.77.78.095جزر كوك

20104639.82284.02355.897كو�ستاريكا

201021570.710595.110975.697كوت ديفوار

20104409.72284.62125.0108كرواتيا

201011204.45588.35616.0100كوبا

2010879.7451.1428.6105قرب�س

201010410.85295.65115.1104اجلمهورية الت�سيكية
اجلمهورية ال�سعبية 
الدميقراطية الكورية

201023990.712138.811852.0102

201067827.534207.933619.5102جمهورية الكونغو

20105481.32763.02718.3102الدمنارك

2010879.1439.7439.4100جيبوتي

200671.034.836.296دومينيكا

201010225.55090.35135.199جمهورية الدومينيكان

201013774.96876.96898.0100االكوادور

201084474.441997.942476.599م�رض

20106194.13275.82918.3112ال�سلفادور

2010693.4349.4344.0102غينيا اال�ستوائية

20105224.02652.92571.1103اريرتيا

20101339.5721.6617.8117ا�ستونيا

201084975.642694.442281.2101اثيوبيا

200848.623.425.392جزر فارو

20063.01.41.688جزر فوكالند )مالفينا�س(

2010854.1420.7433.497فيجي

20105345.82724.92620.9104فنلندا

201062636.632175.230461.3106فرن�سا

2010231.3115.9115.4100غيانا الفرن�سية

2010272.4133.3139.196بولينيزيا الفرن�سية

20101501.3751.0750.2100غابون

20101750.7882.4868.3102غامبيا

20104219.22236.11983.1113جورجيا

201082056.841801.440255.3104اأملانيا

201024332.812000.112332.697غانا

200929.414.614.899جبل طارق

201011183.45638.25545.2102اليونان

200956.326.529.989جرينالند

2010104.352.152.2100غرينادا

2010467.2243.5223.7109غواديلوب

2010179.988.491.597غوام

201014376.97370.37006.6105غواتيماال

201010323.85109.75214.098غينيا

20101647.4831.2816.1102غينيا بي�ساو

2010761.4370.4391.095غيانا

201010188.25154.75033.5102هايتي

Holy See20090.50.10.346

20107615.63809.43806.2100هندورا�س

20109973.15238.94734.3111هنغاريا

2010329.3160.0169.394اأي�سلندا

20101214464.3587265.9627198.494الهند
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2010232516.8116454.5116062.3100اندوني�سيا

201075077.536923.738153.897اإيران )جمهورية االإ�سالمية(

201031466.715557.215909.598العراق

20104589.02290.42298.6100اأيرلندا

200881.741.340.5102جزيرة مان

20107285.03670.43614.6102ا�رضائيل

201060097.630846.029251.6105اإيطاليا

20102729.91393.81336.1104جامايكا

2010126995.465161.461834.0105اليابان

20106472.43154.93317.595االأردن

201015753.58256.77496.7110كازاخ�ستان

201040862.920431.720431.2100كينيا

2010100.850.850.0102كرييباتي

20103050.71239.51811.368الكويت

20105550.22811.32738.9103قريغيز�ستان

20106436.13222.83213.2100جمهورية الو الدميقراطية

20102240.31207.11033.1117التفيا

20104254.62171.92082.7104لبنان

20102084.21099.0985.2112لي�سوتو

20104101.82062.92038.9101ليبرييا

20106545.63164.63381.194اجلماهريية العربية الليبية

200835.417.917.5102ليختن�ستاين

20103255.31730.61524.8113ليتوانيا

2010491.8247.7244.1101لوك�سمبورغ

201020146.410115.810030.6101مدغ�سقر

201015691.87889.77802.1101مالوي

201027914.013744.314169.697ماليزيا

2010313.9155.5158.498جزر املالديف

201013323.16742.86580.3102مايل

2010410.0205.7204.3101مالطا

201054.426.527.995جزر مار�سال

2010406.0215.5190.5113مارتينيك

20103365.71658.71706.997موريتانيا

Mauritius20101296.6654.5642.1102

2010199.199.499.6100مايوت

2010110645.256178.754466.4103املك�سيك
Micronesia )Fed.

states of(2010111.154.556.696

200831.115.915.1106موناكو

20102701.11365.61335.5102منغوليا

2010625.5317.8307.7103اجلبل االأ�سود

20014.52.12.486مونت�سريات

201032381.316484.115897.2104املغرب

201023405.712006.411399.3105موزامبيق

201050495.725838.624657.1105ميامنار

20102212.01120.71091.3103ناميبيا

201010.04.95.197ناورو

201029852.715028.414824.3101نيبال

201016653.38394.48258.9102هولندا

2010200.7107.793.1116جزر االأنتيل الهولندية

2010253.7126.6127.2100كاليدونيا اجلديدة
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20104303.52177.02126.4102نيوزيلندا

20105822.32941.12881.2102نيكاراغوا

201015891.57930.97960.6100النيجر

2010158258.978915.679343.499نيجرييا

20101.50.80.7104نيوي

20062.51.31.2107جزيرة نورفولك

201063.131.331.799جزر ماريانا ال�سمالية

20104855.32440.22415.1101نرويج

20104409.42165.32244.196االأر�س الفل�سطينية املحتلة

20102905.11268.81636.378عمان

2010184753.389638.295115.194باك�ستان

201020.59.511.087باالو

20103508.51740.01768.598بنما

20106888.43388.23500.297بابوا غينيا اجلديدة

20106459.73199.93259.898باراغواي

201029496.114714.614781.6100بريو

201093616.946467.547149.499الفلبني

………20100.1بيتكرين

201038038.119700.118337.9107بولندا

201010732.45534.95197.4106الربتغال

20103998.02081.41916.6109بورتوريكو

20101508.3370.71137.633قطر

201048500.724484.724016.0102جمهورية كوريا

20103575.61877.61698.0111جمهورية مولدوفا

2010837.1429.1408.0105ريينيون

201021190.210893.510296.7106رومانيا

2010140366.675546.764819.9117االحتاد الرو�سي

201010277.25296.44980.8106رواندا

………20104.4�سانت هيلينا

200145.823.122.8101�سانت كيت�س ونيفي�س

2010173.988.885.1104�سانت لو�سيا

………20106.0�سان بيار وميكلون

2010109.354.155.298�سانت فن�سنت وغرينادين

2010178.985.793.292�ساموا

200931.516.015.4104�سان مارينو

2010165.483.581.9102�ساو تومي وبرين�سيبي

201026246.011891.014355.083اململكة العربية ال�سعودية

201012860.76486.26374.5102ال�سنغال

20109855.94978.74877.1102�رضبيا

200987.342.345.094�سي�سيل

20105835.72991.72844.0105�سرياليون

20104836.72407.62429.199�سنغافورة

20105411.62786.72624.9106�سلوفاكيا

20102024.91035.5989.4105�سلوفينيا

2010535.7258.4277.393جزر �سليمان

20109358.64716.54642.1102ال�سومال

201050492.425589.824902.6103جنوب اأفريقيا

201045316.622956.422360.2103ا�سبانيا

201020409.910367.710042.2103�رضي النكا 

201043192.421442.121750.399ال�سودان
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2010524.3261.6262.7100�سورينام

20101201.9613.4588.5104�سوازيالند

20109293.04679.54613.6101ال�سويد

20107594.63887.33707.2105�سوي�رضا

201022505.111141.911363.298اجلمهورية العربية ال�سورية

20107074.83582.93491.9103طاجيك�ستان

20102043.41023.11020.3100مقدونيا

201068139.234638.733500.6103تايالند

20101171.2575.0596.296تيمور ال�رضقية

20106780.03423.03357.0102توغو

20101.20.60.697توكيالو

2010104.351.552.898تونغا

20101343.7691.2652.6106ترينيداد وتوباغو

201010374.05158.25215.799تون�س

201075705.137688.738016.499تركيا

20105176.52626.42550.1103تركمان�ستان

200734.916.818.093جزر ترك�س وكايكو�س

201011.15.65.5101توفالو

201033796.516864.416932.0100اأوغندا

201045433.424488.920944.5117اأوكرانيا

20104707.31550.33157.049االمارات

201061899.331511.630387.7104اململكة املتحدة

201045039.622573.922465.7100جمهورية تنزانيا املتحدة

2010317641.1160846.7156794.4103الواليات املتحدة االأمريكية
الواليات املتحدة جزر 

فريجن
2010109.357.651.8111

20103372.21744.71627.6107اأوروغواي

201027794.313979.013815.3101اأوزبك�ستان

2010245.8120.5125.396فانواتو
فنزويال )جمهورية 

البوليفارية(
201029043.614467.914575.699

201089028.745017.844010.9102فييت نام

201013.36.76.6102والي�س وفوتونا

2010530.4250.1280.489ال�سحراء الغربية

201024255.911994.112261.898اليمن

201013257.36641.46615.9100 زامبيا

201012644.06526.46117.6107زميبابواي



 قائمة الأطر يف الن�ص

بع�س القرارات والتو�سيات للمنتديات العربية والدولية  اإطار 1:  
حول مربرات العنف: �سلطنة عمان منوذجا اإطار 2:  

العنف االأ�رضي بني الظاهر واملخفي: ال�سعودية منوذجا اإطار 3:  
اتخاذ القرار داخل االأ�رضة: قطر منوذجا اإطار 4:  

معدالت الطالق وتعدد الزوجات: ليبيا منوذجا اإطار 5:  
العنف �سد املراأة العاملة: االأردن منوذجا اإطار 6:  

جمعيات التوفري والت�سليف الن�سوية التعاونية: فل�سطني منوذجا اإطار 7:  
�سيدات االأعمال يف ال�سعودية: تقدم ولو ب�سعوبة اإطار 8: 

اإطار 9:  املراأة التون�سية والية وقا�سية وقائدة طائرة و�رضطية
تقّدم الن�ساء يف ال�سودان اإطار 10: 

روال د�ستي - الكفاءة مقابل الثقافة اإطار 11:  
اعتماد »الكوتا« يف الربملان املغربي لفائدة الن�ساء  اإطار 12: 

ن�ساء يف قيادة االأرياف اإطار 13:  
دور املنظمات االأهلية والن�سوية يف حماربة الفقر اإطار 14:  

املراأة والعمل االجتماعي يف ال�سعودية  اإطار 15: 
ن�ساء ال�سومال والكفاح من اأجل ال�سالم والالعنف اإطار 16:  

املـــراأة العربيــــة  وامل�شاركـة فــــــــــي �شنع واتخـــــاذ القـــــــــرار 252



253املـــراأة العربيــــة  وامل�شاركـة فــــــــــي �شنع واتخـــــاذ القـــــــــرار

قـــــــــائمــــــــــــة امل�شـــــــــــادر واملـــــــراجـــــــــــع 
املراجـــع باللغـــة العربيــــــــة

اأبرا�س، اإبراهيم، علم االجتماع ال�سيا�سي، عمان،  دار ال�رضوق، 1998.. 1

اأبو القم�سان، نهاد، امل�ساركة ال�سيا�سية للمراأة: روؤية واقعية، القاهرة، املركز امل�رضي حلقوق املراأة، 2000. . 2

)غري . 3 ماج�ستري  ر�سالة  و2000،   1995 عامي  بني  الغربية  ال�سفة  يف  الفل�سطينية  الن�سائية  املنظمات  برامج  تقييم  و�سيم،  فا�سة،  اأبو 
من�سورة(، جامعة النجاح الوطنية، فل�سطني، 2004.

الباز، �سهيدة، »املراأة و �سناعة القرار: روؤية بحثية لتمكني املراأة«، ورقة مقدمة اإلى الندوة االإقليمية حول »النوع االجتماعي والتنمية: . 4
اللقاء ال�سنوي الثالث ل�سبكة النوع االجتماعي والتنمية »اأجند«، تون�س 22-20 اأكتوبر- ت�رضين االأول  عالقات �رضاكة وت�سبيك”، 

 2003

الباز، �سهيدة، املنظمات العربية االأهلية على م�سارف القرن احلادي والع�رضين: حمّددات الواقع واآفاق امل�ستقبل، القاهرة، جلنة املتابعة . 5
ملوؤمتر التنظيمات االأهلية العربية، 1997.

باكري، نان�سي، اجلنو�سة والدمقرطة يف االأردن، عمان، املركز االإقليمي لالأمن االإن�ساين - املعهد الدبلوما�سي االأردين، 2002.. 6

بركات، حليم، املجتمع العربي املعا�رض: بحث ا�ستطالعي اجتماعي، بريوت، مركز درا�سات الوحدة العربية، 1985. . 7

بناين، فريدة، تق�سيم العمل بني الزوجني يف �سوء القانون املغربي والفقه االإ�سالمي: اجلن�س معياراً، مراك�س، دن، 1993.. 8

بورديو، بيار، العقالنية العلمية حول االأ�سباب العملية ونظريتها، عمان، دار كنعان للدرا�سات والن�رض، 2000. . 9

جاد، اإ�سالح، نحو اإظهار امل�ساركة ال�سيا�سية للمراأة العربية، يف »املراأة العربية وامل�ساركة ال�سيا�سية«، )حترير( ح�سني اأبو رمان، عمان، . 10
مركز االأردن اجلديد، 2000.

اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني، املراأة والرجل يف فل�سطني – اجتاهات واإح�ساءات-1998، رام اهلل، اجلهاز املركزي لالإح�ساء . 11
الفل�سطيني، 1998.

حداد، كفاح، املراأة والعمل ال�سيا�سي، بريوت، دار الهادي، 2001. . 12

احلركة الن�سائية العربية، اأبحاث ومداخالت من اأربعة بلدان عربية، القاهرة،  مركز درا�سات املراأة اجلديدة، 1995. . 13

حلو، مرغريت، ، املراأة واالنتخابات لعام 2000، املركز اللبناين للدرا�سات، 2001.. 14

حلو، مرغريت، االنتخابات البلدية، بريوت، املركز اللبناين للدرا�سات، 1998.. 15

خليل، غ�سان ووليد عبدو، حقوق املراأة: االتفاقيات الدولية والثقافة، بريوت، ال�سعبية، 1999.. 16

خليل، مو�سى، االإدارة املعا�رضة، بريوت، املوؤ�س�سة اجلامعية للدرا�سات والن�رض والتوزيع، 2005.. 17

الوحدة . 18 حركة  يف  ودورها  »املراأة  يف  العربية،  القومية  احلركة  يف  وتعبئتها  العربية  املراأة  الإدماج  ا�سرتاتيجية  نحو  نوال،  ال�سعداوي، 
العربية«، بريوت، مركز درا�سات الوحدة العربية، 1986. 

�سعيد، نادر، احلقوق االقت�سادية واالجتماعية للن�ساء يف الوعي العام، يف »التوجهات ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�سادية يف ال�سفة . 19
الغربية وقطاع غزة«، )حترير( نادر �سعيد ورميا حمامي، نابل�س، مركز البحوث والدرا�سات الفل�سطينية، 1998.

�سعيد، نادر، الن�ساء الفل�سطينيات واالنتخابات، رام اهلل، املوؤ�س�سة الفل�سطينية لدرا�سة الدميقراطية- مواطن، 1999.. 20

�سنيورة، رندة، املر�سد يف مهارات التعبئة والتاأثري: املطالبة بحقوقنا، القد�س، مركز املراأة لالإر�ساد القانوين واالجتماعي، 1999. . 21



�رس�بي، ه�صام، �لنظام �الأبوي و�إ�صكالية تخلف �ملجتمع �لعربي، ط 4، بريوت، دار نل�سن، 2002 .. 22

�سعبان، بثينة، املراأة العربية يف القرن الع�رضين، دم�سق، من�سورات املدى للثقافة والن�رض،  2000.. 23

عو�س، ال�سيد، احلق يف التجّمع ال�سلمي وتكوين اجلمعيات االأهلية، القاهرة، جمعيّة امل�ساعدة القانونية حلقوق االإن�سان، 2002. . 24

الفالح، مرتوك، املجتمع والدميقراطية والدولة يف البلدان العربية، بريوت، مركز درا�سات الوحدة العربية، 2002. . 25

قاعدة بيانات ال�سبكة العربية للمنظمات االأهلية، 2004.. 26

قنديل، اأماين، املجتمع املدين يف العامل العربي- درا�سة للجمعيات االأهلية العربية، القاهرة، دار امل�ستقبل العربية، 1994.. 27

كمال، زهرية، م�ساركة الن�ساء يف احلكومة، رام اهلل، وزارة التخطيط والتعاون الدويل، 1998.. 28

الكيومي، ب�سمة، وزيرة حتت �سلطة الويل، م�سقط، املركز التقدمي لدرا�سات واأبحاث م�ساواة املراأة، 2006.. 29

اللجنة الوطنية ل�سوؤون املراأة اللبنانية، واقع املراأة اللبنانية )1995-1970( اأرقام ومعان، بريوت، موؤ�س�سة ال�سور�س، 1997.. 30

مارلني، تادر�س، تقييم و�سع املراأة يف م�رض، القاهرة، مركز ت�سامن املراأة العربية، 1991. . 31

املجل�س القومي للطفولة واالأمومة، بيانات املراأة والطفل يف م�رض، القاهرة، املجل�س القومي للطفولة واالأمومة، 1996.. 32

املحالوي، حنفي، الن�ساء ولعبة ال�سيا�سة، القاهرة، الدار امل�رضية اللبنانية، 1992. . 33

املحي�س، هنا، اأول درا�سة رقمية عن املراأة االأردنية واالأحزاب، عمان، مركز الراأي للدرا�سات، املركز العربي للم�سادر واملعلومات . 34
حول العنف �سد املراأة »اأمان«، 2004.

مركز الدرا�سات والتوثيق واالإعالم حول املراأة، الن�ساء والرجال باالأرقام، تون�س، مركز البحوث والدرا�سات والتوثيق واالإعالم حول . 35
املراأة، 2002.

امل�سدق، رقيّة، املراأة وال�سيا�سة- التمثيل ال�سيا�سي يف املغرب، الدار البي�ساء، دار توبقال للن�رض، 1990. . 36

تاأليفية، . 37 درا�سة  مع  عربية  بلدان   8 يف  ميدانية  درا�سات  واالجتماعي،  القانوين  الو�سع  العربية:  املراأة  االإن�سان،  العربي حلقوق  املعهد 
تون�س، املعهد العربي حلقوق االإن�سان، 1996. 

منظمة االأمم املتحدة، اتفاقية الق�ساء على كافة اأ�سكال التمييز �سد املراأة، نيويورك: 18 كانون االأول/ دي�سمرب 1979.. 38

املهدي، اأمل حممود، و�سع املراأة وم�ساركتها يف اأنظمة احلكم يف ال�سودان، اخلرطوم، جمعية بابكر بدرى العلمية للدرا�سات الن�سوية . 39
بالتعاون مع معهد درا�سات املراأة والنوع والتنمية بجامعة االأحفاد، 2003.

النجار، باقر، املراأة يف اخلليج العربي وحتوالت احلداثة الع�سرية، بريوت، املركز �لثقايف �لعربي، ط1، 2000.. 40

درا�سة حالة فل�سطني، . 41 وبني جون�سون وملي�س اأبو نحلة، “اأثر االحتالل واحلروب و النزاعات امل�سلحة على اأو�ساع االأ�رضة العربية”: 
اللجنة االقت�سادية و االجتماعية للتقييم الع�رضي لل�سنة الدولية لالأ�رضة، بريوت 9-7 اأكتوبر، 2003.

املـــراأة العربيــــة  وامل�شاركـة فــــــــــي �شنع واتخـــــاذ القـــــــــرار 254



255املـــراأة العربيــــة  وامل�شاركـة فــــــــــي �شنع واتخـــــاذ القـــــــــرار

تقارير وطنية، اإقليمية ودولية

البدري، بلقي�س، النقر �سامية ، عز الدين مي ، اأ�سامة �سهرية ، النوع و�سنع القرار – درا�سة حالة جمهورية ال�سودان، تون�س – بريوت، . 42
مركز املراأة العربية للتدريب والبحوث )كوثر(، املوؤ�ّس�سة اجلامعية للدرا�سات والن�رض والتوزيع )جمد(، 2008.

  برنامج االأمم املتحدة االإمنائي، تقرير التنمية االإن�سانية يف البلدان العربية: خلق الفر�س لالأجيال القادمة، 2002.. 43

االإمنائي، . 44 املتحدة  االأمم  برنامج  املتنوع”،  عاملنا  الثقافية يف  احلرية   :2004 لعام  الب�رضية  التنمية  تقرير  االإمنائي،  املتحدة  االأمم  برنامج   
.2004

�رضف الدين، فهمية، النوع االجتماعي و�سنع القرار يف لبنان، مركز املراأة العربية للتدريب والبحوث »كوثر«، )غري من�سور(، 2006.  . 45

كرو حممد والنجار �سهام، املراأة التون�سية و�سنع القرار، مركز املراأة العربية للتدريب والبحوث »كوثر«، 2008.  . 46

الكريديف، النوع االجتماعي يف وتون�س : اأرقام وموؤ�رضات، من�سورات الكريديف، 2007.. 47

اللجنة الوطنية للمراأة، تقرير و�سع املراأة يف اليمن 2004، �سنعاء، اللجنة الوطنية للمراأة، 2005.. 48

املجل�س الن�سائي اللبناين، انتخابات ال�سلطات املحلية، بريوت، 2004. 49

للمراة . 50 االقت�سادية  امل�ساركة  االجتماعي:  والنوع  »العوملة  العربية:  املراأة  تنمية  تقرير  »كوثر«،  والبحوث  للتدريب  العربية  املراأة  مركز 
العربية«، 2002.

منظمة االأمم املتحدة، املوؤمتر العاملي املعني باملراأة، بكني، 4- 15 اأيلول/ �سبتمرب 1995.. 51

منظمة االأمم املتحدة، تقرير االأهداف االإمنائية لالألفية الثالثة، نيويورك، برنامج االأمم املتحدة االإمنائي، 2003.. 52

منظمة االأمم املتحدة، تقرير التنمية االإن�سانية العربية 2002، نيويورك، برنامج االأمم املتحدة االإمنائي، 2006.. 53

االإمنائي، . 54 املتحدة  االأمم  برنامج  نيويورك،  العربي،  الوطن  احلرية يف  نحو   :2004 العربية  االإن�سانية  التنمية  تقرير  املتحدة،  االأمم  منظمة 
 .2004

املتحدة . 55 االأمم  برنامج  نيويورك،  العربي،  العامل  ال�سالح يف  للحرية وللحكم  العربية: دعوة  االإن�سانية  التنمية  تقرير  املتحدة،  االأمم  منظمة 
االإمنائي، 2004.

منظمة االأمم املتحدة، تقرير التنمية االإن�سانية العربية: نحو اإقامة جمتمع املعرفة يف البلدان العربية، نيويورك، برنامج االأمم املتحدة االإمنائي، . 56
.2003

منظمة االأمم املتحدة، تقرير التنمية االإن�سانية العربية: نحو نهو�س املراأة يف العامل العربي، نيويورك، برنامج االأمم املتحدة االإمنائي، 2006.. 57

2004، عمان، �سندوق االأمم املتحدة االإمنائي للمراأة العربية، املكتب االإقليمي للدول . 58 منظمة االأمم املتحدة، تقرير تقدم املراأة العربية 
العربية، 2004.

منظمة االأمم املتحدة، م�ساركة متدنية اقت�ساديا و�سيا�سيا وتقدم يف ال�سحة والتعليم، نيويورك، اللجنة االقت�سادية واالجتماعية لغرب اآ�سيا، . 59
االإ�سكوا، 2000.

للتدريب والبحوث »كوثر«، )غري . 60 العربية  املراأة  ال�سعودية، تون�س، مركز  القرار: حالة  املراأة و�سنع  ال�سيخ،  اآل  الناه�س، منرية وح�سة 
من�سور(، 2006.



املوؤ�ّس�سة . 61 )كوثر(،  والبحوث  للتدريب  العربية  املراأة  مركز  – بريوت،  تون�س  املغرب،  القرار يف  العربية و�سنع  املراأة  املختار،  الهرا�س، 
اجلامعية للدرا�سات والن�رض والتوزيع )جمد(، 2008.

الهيئة العامة لال�ستثمار، معوقات اال�ستثمار يف اململكة العربية ال�سعودية، 2003.. 62

الهيئة الوطنية ل�سوؤون املراأة اللبنانية، التقرير الر�سمي االأول حول اتفاقية اإلغاء جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة، بريوت، الهيئة الوطنية . 63
ل�سوؤون املراأة اللبنانية، 2000.

الهيئة الوطنية للتوثيق واملعلومات، ليبيا تقرير التنمية الب�رضية 1999، طرابل�س، الهيئة الوطنية للتوثيق واملعلومات، 1991.. 64

وزارة التخطيط والتعاون الدويل، تقرير الفقر يف فل�سطني 1998، وزارة التخطيط والتعاون الدويل، فل�سطني، 1998.. 65

اليونيفيم، تقييم و�سع املراأة اللبنانية يف �سوء منهاج عمل بيجني، املكتب االقليمي لالأمم املتحدة، 2002. 66

مقالت من�شورة يف جمالت و�شحف
البزري، دالل، املراأة يف العمل االأهلي العربي، جملة امل�ستقبل العربي، عدد 136. . 67

ال�سديف، �سمرية، التون�سية قا�سية وقائدة طائرة و�رضطية، جريدة احلياة، 2003/12/27. . 68

ورقات عمل مقدمة يف ندوات
االأرياين، رمزية عبا�س، العنف �سد املراأة: االآليات واملعاجلات، ورقاتة مقدمة يف موؤمتر »حقوق املراأة يف العامل العربي من االأقوال اإلى االأفعال«، . 69

�سنعاء 3- 5 كانون الثاين/ دي�سمرب 2005.

اإقليمية حول »النوع االجتماعي والتنمية: عالقات . 70 الباز، �سهيدة، املراأة و�سناعة القرار: روؤية بحثية لتمكني املراأة، ورقاتة مقدمة يف ندوة 
�رضاكة وت�سبيك«، اللقاء الثالث ل�سبكة النوع االجتماعي والتنمية اأجند، تون�س 22-20 اأكتوبر/ ت�رضين االأول 2003.

خليفة، رجاء ح�سن، احللقة احلوارية حول نظام الكوتا - التجربة والتقييم، البحرين، 23-21 مار�س 2002.. 71

�سعيد، نادر، النوع االجتماعي و�سنع القرار: ثنائية احلرمان، ورقات مقدمة يف ندوة اإقليمية عن »النوع االجتماعي والتنمية: عالقات �رضاكة . 72
وت�سبيك«، اللقاء الثالث ل�سبكة النوع االجتماعي والتنمية اأجند، تون�س 22-20 اأكتوبر/ ت�رضين االأول 2003.

�رضاكة . 73 والتنمية: عالقات  االجتماعي  )»النوع  عن  اإقليمية  ندوة  مقدمة يف  ورقات  القرار،  و�سنع  االجتماعي  النوع  فهمية،  الدين،  �رضف 
وت�سبيك«، اللقاء الثالث ل�سبكة النوع االجتماعي والتنمية اأجند، تون�س 22-20 اأكتوبر/ ت�رضين االأول 2003.

العوا، �سليم، احلق يف امل�ساركة ال�سيا�سية مع االإ�سناد لل�رضيعة: حقوق ال تتجزاأ، اأوراق امللتقى الفكري الثاين حول »حق امل�ساركة واحلقوق . 74
االقت�سادية واالجتماعية ال�رضورية للحياة«، القاهرة، املنظمة امل�رضية حلقوق االإن�سان، 1994. 

النجار، باقر، املراأة و�سنع القرار يف ال�سياق العربي، ورقاتة خلفية معدة �سمن التقرير الرابع لتنمية املراأة العربية: املراأة العربية و�سنع القرار، . 75
مركز املراأة العربية للتدريب والبحوث »كوثر«، 2006. 

املـــراأة العربيــــة  وامل�شاركـة فــــــــــي �شنع واتخـــــاذ القـــــــــرار 256



257املـــراأة العربيــــة  وامل�شاركـة فــــــــــي �شنع واتخـــــاذ القـــــــــرار

املراجع الأجنبية باللغتني الفرن�شية والإجنليزية

. 76 Alsop، Ruth & Heinsohn، Nina. ”Measuring empowerment in practice: structuring 
analysis and framing indicators،« Policy Research Working Paper Series 3510، The 
World Bank، 2005. www.macmag-glip.org

. 77 Banque mondiale، Rapport sur le développement de la région MENA. Inégalités 
entre les sexes et développement au Moyen – Orient et en Afrique du Nord. Les 
femmes dans la sphère publique، Paris، Editions ESKA، 2004.

. 78 Becker Howard، Outsiders. Etudes de sociologie de la déviance، Paris، Métailié، 1985.

. 79 Boudon   Raymond et Bourricaud François،  Dictionnaire critique de la sociologie، 
Paris، PUF، 1986.

. 80 Bourdieu Pierre، ”La domination masculine“، in Actes de la recherche en sciences 
sociales، Vol. 84، septembre 1990، Masculin/féminin-2، pp. 2-31.

. 81 Carlson، R. Understanding women: Implications for personality theory and research. 
Journal of Social Issues، 1972.

. 82 Centre de la Femme Arabe pour la Formation et la Recherche، Femme arabe et prise 
de décision، Tunis، Cawtar، 1998.

. 83 Certeau )de( Michel، L’invention du quotidien، Tome 1 : Arts de faire، Paris، 
Gallimard، 1990.

. 84 Coenen-Huther Jacques، » Le type idéal comme instrument de la recherche 
sociologique «، in Revue française de sociologie، 44-3، 2003، pp. 531-547.

. 85 Demazière Didier et Dubar Claude، Analyser les entretiens biographiques. L’exemple 
de récits d’insertion، Paris، Nathan، 1997.

. 86 Dubet François، L’expérience sociologique، Paris، La Découverte، 2007.

. 87 Dubet François، Sociologie de l’expérience، Paris، Seuil، 1995.

. 88 Durkheim Emile، Le suicide. Essai de sociologie، Paris، PUF، » Quadrige «، 1990.

. 89 Elias Norbert، Qu’est-ce que la sociologie ?، La Tour d’Aigues، 1991.

. 90 Geertz Clifford، ”Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture“، in 
The Interpretation of Cultures. Selected Essays، New York، Basic Books، 1973، pp. 
3-30.



. 91 Geertz Clifford، » La description dense. Vers une théorie interprétative de la culture «، 
in Daniel Cefaï، L’enquête de terrain، Paris، La Découverte، 2003، pp. 208-233 

. 92 Geertz Clifford، Local Knowledge: Further Essays In Interpretive Anthropology، 
New York، Basic Books، 1985.

. 93 Geertz Clifford، Savoir local، savoir global. Les lieux du savoir، Paris، PUF، 2002

. 94 Gremy Jean-Paul et Le Moan Marie-Joëlle، » Analyse de la démarche de construction 
de typologies dans les sciences sociales «، Informatique et sciences humaines، n°35، 
1977.

. 95 Human Rights Watch، Inside the Home، Outside the Law، 2005.

. 96 Kabeer N.، Reversed Realities: Gender Hierachies in Development Thought، South 
Asia Books، 1994.

. 97 Kabeer، N. The Power to Choose: Bangladeshi Women and Labour Market Decisions 
in London and Dhaka. London: Verso، 2000.

. 98 Longwe، Sara. Gender Awareness: The Missing Element in the Third World 
Development Project، in: Wallace، Tina/March، Candida )Eds.(: Changing 
Perceptions، Oxford، 1991.

. 99 Maccoby Eleanor، » Le sexe، catégorie sociale «، in: Actes de la recherche en sciences 
sociales، Vol. 83، juin 1990، Masculin/féminin-1. pp. 16-26.

. 100 Maffesoli Michel، La connaissance ordinaire. Précis de sociologie compréhensive، 
Paris، Librairie des Méridiens، 1985.

. 101 Mashreq/Maghreb Gender Linking and Information Project )http://www.macmag-
glip.org(، 2006.

. 102 Najar Sihem et Kerrou Mohamed، La decision sur scène. Un regard sociologique 
sur le pouvoir décisionnel des femmes tunisiennes، Tunis – Beyrouth، CAWTAR 
– MAJD، 2007.

. 103 Najar Sihem، » Penser »le sens commun« en anthropologie «، in Mohamed Kerrou 
)dir.(، D’Islam et d’ailleurs. Hommage à Clifford Geertz، Tunis، Cérès éditions، 
2008، pp. 93-113.

. 104 Passeron Jean-Claude، Le raisonnement sociologique. L’espace non-poppérien du 
raisonnement naturel، Paris، Nathan، 1991.

. 105 Perrot Michelle، » Sur le front des sexes : un combat douteux «، in: Vingtième Siècle. 
Revue d’histoire. N°3، juillet 1984. pp. 69-76.

. 106 Rancière Jacques، L’histoire » des « femmes : entre subjectivation et représentation 
)note critique(، in Annales. Économies، Sociétés، Civilisations، Année 1993، Volume 
48، Numéro 4، pp. 1011–1018.

املـــراأة العربيــــة  وامل�شاركـة فــــــــــي �شنع واتخـــــاذ القـــــــــرار 258



259املـــراأة العربيــــة  وامل�شاركـة فــــــــــي �شنع واتخـــــاذ القـــــــــرار

. 107 Rocher Guy، » Type idéal «، in André-Jean Arnaud، Jacques Commaille et al. )éds.(، 
Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit، Paris، Librairie 
Générale de Droit et de Jurisprudence، 1993، pp. 628-630. 

. 108 Said، Nader. The social construction of the human right to development، a PhD. 
Dissertation )unpublished(، 1993.

. 109 Schnapper Dominique، La compréhension sociologique. Démarche de l’analyse 
typologique، Paris، PUF، 2005.

. 110 Schütz Alfred، Le chercheur et le quotidien. Phénoménologie des sciences sociales، 
Paris، Méridiens Klincksieck، 1987.

. 111 Smith، Dorothy. The everyday world as problematic: A feminist Methodology. In 
Dorothy Smith )ED.(، the everyday world as problematic. Boston: Northeastern 
University Press، 1987.

. 112 Spector، Malcom & John Kitsue. Constructing Social Problems. Benjaim-Cumming، 
California، 1977.

. 113 Weber Max، » Essai sur quelques catégories de la sociologie compréhensive «، ibid. 
pp. 327-398.

. 114 Weber Max، » Les concepts fondamentaux de la sociologie «، in Economie et société، 
Paris، Plon، 1971، pp. 3-60

. 115 Weskott، Marcia. Feminist criticism of the social sciences. Harvard Educational 
Review، 1979. 

. 116 Women presidents and leaders 1945-2006. www.terra.es 2006.



مراجع ال�شفحات اللكرتونية

117 . gwww.voltairenet.or 2006 ،)اأحمد علي، نبيلة. حول م�ساركة املراأة يف �سنع القرار )�سوريا مثاال

118 .www.womengateway.com ،اأرقام واإح�سائيات حول املنا�سب القيادية للمراأة يف جمايل ال�سيا�سة واالقت�ساد

بادويالن، اأفراح �سالح. ق�ساء املراأة يف اليمن بني الواقع و الطموح، ورقاتة عمل مقدمة يف »موؤمتر حقوق املراأة يف العامل العربي: من . 119
    www.localgov.cawtar.org .2005 االأقوال اإلى االأفعال«، �سنعاء 3- 5 دي�سمرب

120 . www.gender.pogar.org ،2006 ،برنامج اإدارة احلكم يف الدول العربية، و�سع املراأة يف الدول العربية: قطر

بن عبد اهلل، �سنيم. م�ساركة املراأة يف احلكم املحلي يف تون�س: �سفاق�س والكاف مثاال«، تون�س، مركز املراأة العربية للتدريب والبحوث . 121
 http://localgov.cawtar.org،2006 ،»كوثر«

122 .www.ipu.org/wmu-e/world.htm :بيانات االحتاد الربملاين الدويل

123 .www.lahaonlin. .   /06/52006.جمعة، علي. )مفتي اجلمهورية العربية امل�رضية(، فتوى منع الرجال من �رضب الزوجات
  com

124 .gwww.awomensenews.or  .1/02/2006 ،جيم�س، كارين. نحن �سبع ن�ساء ي�سمعن اأ�سوات املحتاجات

125 . www.elaph.com .2006/03 /25 ،حمزة، بهاء. �سعودية تت�سدر قائمة اأقوى 50 �سيدة اأعمال عربية

اخلليج، . 126 اأخبار  �سحيفة  والتقاليد،  العادات  و�سندان  الفعل  على  القدرة  مطرقة  بني  ما  ال�رضطي  العمل  يف  اخلليجية  املراأة  دخول 
www.womengateway.com .2005/10/8

127 . www.alwatan.com.kw 21/3/2007 ،د�ستي، روال. الـ 36 يف قائمة اأكرث 100 �سخ�سية عربية تاأثريا

الدويبي، عبد ال�سالم. االأبعاد االجتماعية وال�سكانية للتنمية امل�ستدامة يف املجتمع الليبي: موؤ�رضات وتوجهات، تقرير فني ا�ست�ساري . 128
   www.ncrss.com .2002 ،)مقدم اإلى جمل�س التخطيط العام يف ليبيا.)غري من�سور

129 .www.womengateway..2005 ال�سيد، بتول. م�ساركة املراأة البحرينية يف االنتخابات البلدية والنيابية، جريدة الو�سط، 5 يوليو
com

�سقري حافظ، التحول الدميغرايف يف الدول العربية واآثاره. بريوت: املنتدى العربي لل�سكان، 21-19 ت�رضين الثاين/ 2004.. 130

�سقري، حفيظة. درا�سة مقارنة للقوانني اخلا�سة باملراأة واالأ�رضة يف املغرب العربي: تون�س واملغرب واجلزائر. »اأمان« املركز العربي للم�سادر . 131
www.amanjordan.org .2004 ،واملعلومات حول العنف �سد املراأة

ال�سيخاين، مو�سى. قراءة حتليلية لنتائج املقاعد املخ�س�سة للن�ساء )الكوتا( يف جمل�س النواب، املوقع االلكرتوين ملجل�س النواب االأردين . 132
 www.electionsjo.com .وال�سوؤون الربملانية

133 .http://localgov.cawtar.org/Assets/  ،2006 م�رض،  حالة  املحلي–  احلكم  يف  املراأة  م�ساركة   ، علي  ال�ساوي 
Documents/pdf/Egypt_study.pdf

134 .www. ،2006 .سالح الدين، عبري. اأخبار حول املراأة العربية و�سنع القرار: اأول �سيخ بلد م�رضية: حماتي �رض جناحي، �سوت الن�ساء�
islamonline.net

135 .arabic.  ،2006 االأ�سغر،  للتمويل  العربية  البوابة  القاهرة،  التعاونية،  الن�سوية  والت�سليف  التوفري  جمعيات  جميد.  �سواحلة، 
microfinancegateway.org

136 .http://local.taleea.com .16/2/2005 ،الطيب، هايدي. املنظمة العربية حلقوق االإن�سان

137 .www.womengateway.com  2007.عبد العزيز، حممد م�سطفى. املراأة ال�سعودية �سحية العنف االأ�رضي

ورقاتة قدمت يف موؤمتر املراأة العربية املا�سي واحلا�رض، امل�ساركة والدميقراطية 5-4 اآذار 2006. . 138 عثمان، و�سام. “الن�ساء القطريات”. 
www.al-watan.com .4/3/2006 ،املوقع االلكرتوين ل�سحيفة الوطن

املـــراأة العربيــــة  وامل�شاركـة فــــــــــي �شنع واتخـــــاذ القـــــــــرار 260



139 .www.  .8/3/2007  .1483 العدد  املتمدن،  احلوار  مثال«.  �سورية   – القرار  �سنع  يف  املراأة  »م�ساركة  اأحمد.  نبيلة  علي، 
voltairenet.org

العواودة، اأمل. العنف �سد املراأة العاملة يف االأردن، عمان، “اأمان« املركز العربي للم�سادر واملعلومات حول العنف �سد املراأة، 2004.  . 140
www.amanjordan.org

غلوم، عائ�سة. التمثيل ال�سيا�سي للمراأة بنظام الكوتا املغرب منوذجاً. عمان: اأمان- املركز العربي للم�سادر واملعلومات حول العنف �سد . 141
www.amanjordan.org  ،2006،املراأة

142 . www.womengateway.com،2005.لطفي، ملياء. قتل الن�ساء يف ظل غياب القوانني

الليثى، هبه. �سيا�سات مكافحة الفقر وعدم امل�ساواة على اأ�سا�س النوع االجتماعي يف املنطقة العربية، املنتدى العربي لل�سكان، 2005. . 143
  www.apf.org

144 .   www.awapp.org ،28/3/2004 ،املراأة البحرينية: م�ساركتها يف العمل ال�سيا�سي ودورها يف التحول الدميقراطي

145 .www.ecwregypt.org  ،8/2005 ،املركز امل�رضي حلقوق املراأة

للم�سادر . 146 العربي  املركز  »اأمان«  عمان،  الغربية،  يف ال�سفة  االإجنابية  ال�سحة  ق�سايا  يف  الرجل  م�ساركة  �سواحلة.  واأمين  كامل  املن�سي، 
www.amanjordan.org .2005 ،واملعلومات حول العنف �سد املراأة

147 . http://ara.amnesty.org.2005،منظمة العفو الدولية. تقرير نظرة عامة على الو�سع العاملي، البحث عن اأمن الب�رض

148 .laborsta.ilo.org ،منظمة العمل الدولية

املهدي، هدى. ال�رضب واخلتان وجرائم ال�رضف يف الوطن العربي، عمان، »اأمان« املركز العربي للم�سادر واملعلومات حول العنف �سد . 149
  www.amanjordan.org .املراأة

150 .http://wrcati. » ورقتي”  تون�س  يف  املعلومات  تكنولوجيا  خالل  من  والطفل  املراأة  حقوق  لدعم  »كوثر«  م�رضوع  واب  موقع 
cawtar.org

151 .http://www. االأول2001.  كانون   ،5 عدد  ق�سايا،  االإن�سان،  حقوق  معهد  بريوت،  يف  املحامني  نقابة 
humanrightslebanon.org

نورما خوري، �رضف �سائع – احلب واملوت يف االأردن، قدم�س للن�رض والتوزيع، لبنان، 2004.. 152

261املـــراأة العربيــــة  وامل�شاركـة فــــــــــي �شنع واتخـــــاذ القـــــــــرار



الفهـــــــــــــــــــر�ص

حمتــــــــــــوى التقريـــــــــــــــر  ......................................................................................................................................................................................... 3
فريـــــــــق الدرا�شـــــــــة .............................................................................................................................................................................................. 4
قلــــــــــن/قــــــــــــــالوا ................................................................................................................................................................................................. 5
توطئــــة و�شكــــــــــــــر ............................................................................................................................................................................................... 6
ملخــــــــــ�ص التقريــــــــــــــــــر ...................................................................................................................................................................................... 11

الق�شم الأول : الإطار العام

الف�شـــــــــــــــــل الأول : مدخل التقرير ومنهجية اإعداده....................................................................................................................................21
مقدمـــــــــــــــــــــــة ..................................................................................................................................................................................................21
التنمية...........................................................................................................................21 يف  الن�شاء  باإدماج  وعاملي  عربي  اهتمام   .1
التقرير....................................................................................................................................................................... 22 واأهداف  منطلقات   .2
23 .................................................................................................................................................................... القـــــــــرار   �شنـــــــع  مفهــــــــوم   .3
24 ............................................................................................................................................................................ البحــــــــــــــــــث  منهجيــــــــــــــــة   .4

الف�شـــــــــــــــــل  الثاين : مدخـــل نظــري ................................................................................................................................................................ 26
املـــــــــــــــــراأة العربيـــــــــــــــــة و�شنــــــــــــع القــــــــــــــــــــرار  بيـن القت�شــاد ال�شيــا�شي وال�شلطة الأبوية................................................................................ 26
مقدمــــــــــــــــــــة .................................................................................................................................................................................................. 26
26 ....................................................................................................................................................... الطبيـــــعيــــــــــــــة  والأدوار  القرار  �شنــــع   .1
27 ............................................................................................................................................................................ التميـيــــــــــــــــــــز  ثنـــــــــــائيــــــــــــات   .2
27 ....................................................................................................................... القرار  �شنع  يف  الن�شاء  م�شاركة  لتحليل  بنيوية  اأبعاد   .3
28  .................................................................................................................................................... 4. املو�شوعي والذاتي والإدراكي 
28  ................................................................................ القـــرار  �شنـــع  مراكــز  توزيع  م�شتــــوى  على  الجتماعي  النـــــوع  اإدمـاج  نحو   .5
30...................................................................................................................................................... العربي  العامل  يف  التنمية  اأو�شاع   .6

الف�شـــــــــــــــــل  الثالث : موؤ�رشات م�شاركة الن�شاء  فــــــي �شنـــــــع القــــــرار فــــــي البلـــــدان العربـيــــة ........................................................................32
مقدمة : امل�شتويات املرتابطة ل�شنع القرار  ................................................................................................................................................. 32
32  ............................................................................................................... والأ�رشة  الذات  م�شتوى  على  القرار  �شنع  يف  امل�شاركة   .1
40 القت�شادي....................................................................................................................  امل�شتوى  على  القرار  �شنع  يف  امل�شاركة   .2
46 الدولة.................................................................................................  موؤ�ش�شات  م�شتوى  على  القرار  �شنع  يف  الن�شاء  م�شاركة   .3
58  ........................................................................................................... املدين  املجتمع  م�شتوى  على  القرار  �شنع  يف  امل�شاركة   .4

الق�شــــــم الثـــــــــاين : 
�شنـــع القرار  يف املجالني اخلا�ص والعـام

 التحليل النوعي للمقابالت ودرا�شات احلالة ............................................................................................................................................... 67
مقدمـــــــــــــــــــــــة ................................................................................................................................................................................................. 68
69 .................................................................................................  : العربي  العامل  يف  القرار  و�شنع  باملراأة  املتعلّق  البحث  تقدمي   .1
70 ..................................................................................................................................................................... البحث  قيد  الأقطار  تقدمي   .2



الف�شـــــــــــــــــل  الرابع : املواقــــف واملمـــــــار�شـــات  املتعلقــــة ب�شنـــــع القـــــــــــرار  .................................................................................................. 72
مقدمـــــــــــــــــــــــة ................................................................................................................................................................................................. 72
72 .................................................................................................................................................................  : واملـــواقـــــــــف  املفهــــــــــــــوم   .1
79 ...................................................... وبالدولة  بالقت�شاد  والعالقة  الأ�رشية  الإجنابية  الأدوار  الن�شــاء  حيــــاة  يف  والعام  اخلــــا�ص   .2
84 .......................................................................... املجالت  خمتلف  يف  والرجال  الن�شاء  بني  اليومي  القرار«  »اتخاذ  مهمات  توزيع   .3
خـــــــــــــــــــامتة ..................................................................................................................................................................................................... 87

الف�شـــــل  اخلـام�ص : نحو منذجة جتربة �شنع القرار  فــــــــــــــــي العـــــــــــــــــــامل العــــــــــــــــربي ....................................................................................88
88....................................................................................................................... اجتماعية  جتربة  باعتبارها  القرار  اتّخاذ  يف  امل�شاركة   .1
91.............................................................................................................................. عملي  بحث  �شياق  يف  النمذجي  التحليل  تعريف   .2
93....................................................................................................... العربي  العامل  يف  القرار  اتّخاذ  يف  املراأة  م�شاركة  مظاهر   .3

الف�شـــــل  ال�شاد�ص : منــاذج من مالمـــــح بع�ص امل�شتجوبات وامل�شتجوبني  ................................................................................................97
مقدمــــــــــــــــــــة .................................................................................................................................................................................................. 97
97 ............................................................................................................................................. تون�ص  يف  القرار  �شنع  يف  امل�شاركة   .1
101 ..................................................................................................................... ال�شعـــــــوديــــة  فـــــي  القــــــرار  �شنــع  فـــــي  امل�شـــــاركـــــــة   .2
ال�شودان........................................................................................................................................ 103 يف  القرار  �شنع  يف  امل�شاركة   .3
107 ............................................................................................................................................... لبنان  يف  القرار  �شنع  يف  امل�شاركة   .4
110 ............................................................................................................................................... م�رش  يف  القرار  �شنع  يف  امل�شاركة   .5
 113 ......................................................................................................................................... املغرب  يف  القرار  �شنع  يف  امل�شاركة   .6

الق�شــم الثـــالث : نحــــو تفعيـــــل دور املــراأة يف �شنـــع القــــرار
اأهـــــــــــــــــــــــم ال�شتنتــــــــــــــــــــــــاجـــــــــــــــــــــــــــات والتو�شيــــــــــــــــــــــــــات

اأول : اأهم ال�شتنتاجات ............................................................................................................................................................................... 113
ثــــــــــانيـــــــا : اأهـــم دــــاللت التقريــــــــــر  ................................................................................................................................................................ 121
ثــــــــالثــــــا : التو�شيـــــــــــات .................................................................................................................................................................................. 122
122  ..................................................................................................................................................................... ال�شتعجالية   التو�شيات   .1
123  ....................................................................................................................................................... الأولــــويـــــــــــــــة  التو�شـــيـــــــــــــات ذات   .2

املالحـــــــــــــــــــق 

ملخ�شات التقارير القطرية :  مناذج لدرا�شات احلالة يف بع�ص البلدان العربية..................... 128 ملحق 1 
اجلداول............................................................................................................................................................... 220 ملحق 2 




