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تقـــديـم

�سهدت العقود الأخرية زخًما ملحوًظا يف الهتمام ب�سئون املراأة من كافة النواحي. وقد اكت�سب 
والع�سرين.  القرن احلادي  بزوغ  ال�سيا�سي مع  الدعوة لالإ�سالح  الزخم دفعة جديدة مع جتدد  هذا 
اأحد  باعتباره  املراأة  بتمكني  يتعلق  ا  ًـّ فرعي موؤ�سًرا  الب�سرية  التنمية  تقارير  تت�سمن  اأن  بغريب  ولي�ض 
الن�سف  اإعداد  اأنها هي امل�سئولة عن  فاملراأة ن�سف املجتمع، ف�ساًل عن  الب�سرية،  التنمية  املوؤ�سرات 
للبلدان  واجهة  فقط  اأو�ساعها  تطور  يقدم  ول  واحل�سارة،  احلا�سر  تطور  ملقيا�ض  معيار  وهي  الآخر، 
الإن�سانية  املعاين  يف  وارتقائها  لتطورها  معياًرا  اأي�ًسا  ُيعد  ولكن  املادي،  وارتقائها  لتطورها  ومقا�ًسا 

والفل�سفية للوجود الب�سري.
لقد عانت املراأة كثرًيا منذ بدء حياة الإن�سان، وتاأ�س�ست ثقافات عدة نظرت للمراأة نظرة دونية 
معتربة اأنها كائن �سعيف مكانه البيت، ومن ثم ُحرمت هذه املجتمعات من عطاء واإبداعات ن�سفها 
الآخر، على الرغم من وجود مناذج نا�سعة لن�ساء �سربن املثل العليا يف خمتلف املجالت، وهي مناذج 
اأن  اإننا جند مناذج ل�سيدات �سربن املثل العليا يف احلكمة، رغم  التاريخ.  دونتها و�سجلتها �سجالت 
املراأة متهمة بالدونية، و�سربن املثل يف الإبداع والعلم، رغم اأنها تو�سم بنق�ض العقل، و�سربن املثل يف 
ال�سجاعة، رغم اأنها مو�سوفة بال�سعف. لقد غريت كل هذه النماذج م�سارات الأوطان واحل�سارات، 
ومع ذلك فلم تتمكن من اإحداث تغريات جوهرية يف الثقافات التي تاأ�س�ست على و�سعية متدنية 

للمراأة. 
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ويحتوي تاريخنا القدمي واحلديث على مناذج ل�سيدات كن قمة يف الوفاء ويف امتالك نا�سية العلم 
ويف الن�سال الوطني على نحو يوؤكد اأن جمتمعاتنا وقيمنا احل�سارية ل تقف يف الأ�سا�ض �سد املراأة 
منا�سبة  بيئات غري  تنتع�ض يف  واأفكار �سيقة  روؤى  تعك�سه  ما  نحو  اأحيانًا، وعلى  ُي�ساع  ما  نحو  على 
وتروي ظماأها املتع�سب البائ�ض من فرتات ماأزومة من التاريخ. وهذه الروؤى الناق�سة لق�سايا املراأة يف 
حاجة اإىل اأن تعترب باملا�سي العربي املجيد وبتجارب احلياة املعا�سرة، اللذين يثبتان اأن العطاء حقيقة 
م�سرتكة تتقا�سمها املراأة والرجل، واأن احلرية حق للجميع، واأن امل�سئولية لي�ست واجبا يت�سرف الرجل 

فقط بالتكليف به، واأن املجتمعات تخ�سر الكثري اإذا مل ت�ستفد بعطاء ن�سفها يف ال�ساأن العام.
اإن هذا الكتاب حول »حقوق املراأة« هو ح�سيلة اأوراق عمل ومناق�سات املوؤمتر الذي عقده منتدى 
الإ�سالح العربي مبكتبة الإ�سكندرية حتت العنوان الذي يحمله هذا الكتاب. وقد ات�سمت اأوراق 
هذا املوؤمتر بالرثاء ومناق�ساته باجلدية واحليوية، ولذلك كان اإ�سدار هذا الكتاب بغية ال�ستفادة اإىل 

اأق�سى مدى من مناق�سات املوؤمتر، وحتى يكون جماًل لنقا�سات اأخ�سب واأرحب.
ويت�سمن الكتاب ثمانية ف�سول تتناول مو�سوعات: حقوق املراأة بني وثيقة الإ�سكندرية واملا�سي 
العربي، متكني املراأة، املراأة واتخاذ القرار، املراأة والإعالم، تعليم وتدريب املراأة، املراأة والجتار بالب�سر، 
باأهم اجلوانب املطروحة ب�ساأن  املراأة وال�سالم، الطفلة. ومن خالل هذه املو�سوعات يحيط الكتاب 
اأو�ساع املراأة يف العامل العربي وحقوقها، ويت�سمن روؤى ومناق�سات جرت يف �سياق من املو�سوعية 

الهادف اإىل �سماع ال�سوت الآخر وهو �سوت ل غنى عنه.
يقدم الف�سل الأول اإطاللة عامة على اأو�ساع املراأة العربية بني املا�سي املزدهر للح�سارة العربية 
واملا�سي الوطني احلديث واحلا�سر املعا�سر، وذلك يف �سوء ما طرحته »وثيقة الإ�سكندرية« من مفاهيم 

ب�ساأن التجديد والإ�سالح العربي. 
ويتناول الف�سل الثاين مو�سوع »متكني املراأة«، ويت�سح من خالله اأن هناك جوانب ق�سور قائمة يف 
جمتمعاتنا العربية تنال من قدرة املراأة على العطاء �سواء يف جمالت تعليمها اأو م�ساركتها يف التنمية 

القت�سادية، اأو فيما يتعلق بتاأثري ال�سيا�سات القت�سادية والتطور التكنولوجي عليها.
وير�سد الف�سل الثالث ن�سيب املراأة العربية يف امل�ساركة يف اتخاذ القرار يف �سوء التجارب العاملية 
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والعربية والتجربة امل�سرية املعا�سرة. ومن خالل هذا الف�سل يتبني احلاجة اإىل تطوير نظرة املجتمع 
للمراأة، باعتبارها قادرة على حتمل امل�سئولية، وتت�سح �سرورة زيادة اإ�سراك املراأة يف امل�ستويات العليا 

ل�سناعة القرار ت�سحيًحا لالختاللت القائمة.
اأما الف�سل الرابع فقد تناول »املراأة والإعالم«، ويف �سياقه جرى الرتكيز على �سورة املراأة على 
نحو ما تقدمه اأجهزة الإعالن، خ�سو�سا الأغاين امل�سورة )الفيديو كليب( وال�سحافة، ويت�سح من 
خاللها مدى الق�سور والنق�سان يف حجم متثيل املراأة بو�سائل الإعالم ومدى تدين النظر اإليها وق�سور 

تناول ق�ساياها.
ويف الف�سل اخلام�ض يتناول الكتاب »تعليم وتدريب املراأة« ومن خالله يت�سح نقاط م�سرقة فيما 
حققته بالدنا العربية من تقدم يف تعليم الإناث، بحد فاق اأحيانًا م�ستويات تعليم الذكور يف بع�ض 
املراحل التعليمية، ولكن تت�سح �سرورة احلاجة لتدريب املراأة واإعدادها ل�سوق عمل جديدة تتطلب 

مهارات خمتلفة.
اأما الف�سل ال�ساد�ض، فُيخ�س�ض لتناول املراأة باعتبارها اإحدى ال�سحايا الجتار يف الب�سر، ويعالج 
جوانب مظلمة من حياة هذا النوع من الجتار، يف طفالت و�سبايا ون�ساء مي�سني اأعمارهن –من غري 

اختيار- يف جماهل العذاب واخلطيئة.
املت�سررين من  اأكرث  باعتبارها من  ال�سالم  املراأة يف �سنع  ملناق�سة دور  ال�سابع  الف�سل  وُخ�س�ض 
ويالت احلروب وما ت�سببه لهم من ا�سطرابات نف�سية وع�سبية، و�سمن هذا ال�سياق مت تناول دور 
املراأة يف ن�سر ثقافة ال�سالم، ويف احليلولة دون تطور النـزاعات اإىل مواجهات وحروب، ويف الإ�سهام 

يف اإعادة بناء ما دمرته احلرب.
مرحلة  وهي  عمرها  من  مرحلة  اأول  يف  الأنثى  اأو�ساع  در�ض  فقد  والأخري،  الثامن  الف�سل  اأما 
الطفولة، واألقى ال�سوء على حقيقة ما تتعر�ض له الطفلة من اآلم ع�سوية و�سيكولوجية قد ل نقف 
اإزاءها كثريا نحن الكبار، وتتمثل يف التمييز �سدها منذ الولدة، واخلتان، والتمييز �سدها يف املعاملة 

والعمل والتعليم، وتزويجها مبكًرا قبل اأن تدرك معنى الختيار. 
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اإننا اإذ نقدم هذا الكتاب للقارئ، لرنجو اأن ي�سكل لبنة يف بناء حقوق املراأة يف اأوطاننا على اأ�س�ض 
ُتر�سم لن�سف جمتمعاتنا؛  اأن يكون ت�سحيًحا جلانب من ال�سورة التي نتطلع لأن  متينة، وناأمل يف 
حتى نتجنب جوانب الغنب التي فر�سها واقع ماأزوم، رغم ما�ٍض مزدهر. وناأمل بهذا الإ�سهام املتوا�سع 

اأن نكون قد اأ�ساأنا �سمعة يف واقع عربي ناأمل اأن يكون مليًئا بال�سموع.
هذا ول ي�سعنا اإل اأن نتوجه بكل ال�سكر اإىل اخلرباء الذين تقدموا باأوراق مرجعية والتي �ساهمت 
القفا�ض،  اإميان  اأني�سة ح�سونة،  اآمال طلعت م�سطفى،  الكتاب، وهم:  اإعداد هذا  ب�سكل مبا�سر يف 
تريفني جو�سوامي، جورجيت قليني، راميا راماناثان، زينب ب�سري، �سولفا اإبراهيم، عزة اخلويل، عزة 
حجازي، عفاف حمفوظ، علي ماهر، علية البنداري، عمرو عزت �سالمة، فاتنة �ساكر، لبنى يو�سف، 
ماجدة باجنيد، ماجي احللواين، حممد مطر،  َمَلك زعلوك، جنوى كامل، نهى حتاتة، هالة ال�سعيد، 

هبة ن�سار، هيفاء اأبو غزالة، مين احلماقي.
 ون�سكر كذلك كل من �ساهم يف اإعداد وحترير هذا الكتاب وما مت من عمل يف �سياغة مناق�سات 
املوؤمتر واأوراقه املرجعية، ونخ�ض بال�سكر كالًّ من الدكتور معتز �سالمة والدكتور عماد �سيام والدكتور 

اأبو النجا العمري.
                          اإ�سماعيل �سراج الدين 
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الف�صل الأول





يتناول هذا الكتاب الأبحاث واملناق�سات التي متت يف املوؤمتر الذي عقد يف مكتبة الإ�سكندرية)1( 
الذي   ،»Steps Toward Achieving Reform« الإ�سالح«    نحو حتقيق  »خطـــوات  عنوان  حتت 
ناق�ض كيف ميكن للمراأة امل�سرية والعربية اأن حتتل املكانة التي ت�ستحقها، واأن ت�سبح »جنمة م�سعة« 

STAR، كما ت�سري اإىل ذلك احلروف الأوىل من عنوان املوؤمتر باللغة الإجنليزية. 

ولقد ت�سمنت مناق�سات املوؤمتر عدًدا من النقاط؛ حتديًدا لهدفه الأ�سا�سي الذي يتمثل يف تاأكيد 
الدور املهم للمراأة يف عملية الإ�سالح، ما قد يبدو اأمًرا يكتنفه الغمو�ض لدى البع�ض؛ فرغم اأنه ل 
خالف حول ال�سرورة امللحة لالإ�سالح، ول جدال يف ا�ستحالة حتقيق ذلك الإ�سالح دون م�ساركة 
املراأة؛ فاإن امل�سكلة تتمثل يف نوعية امل�ساركة الفعالة املتوقعة من املراأة يف الإ�سالح املاأمول، يف ظل 

الظروف التي تعي�ض فيها.
وقد اأتاحت »وثيقة الإ�سكندرية« ال�سادرة يف مار�ض 2004، الفر�سة ل�ست�سراف الطريق لتحقيق 
�سامل  ب�سكل  تناولت  حيث  العربي؛  العامل  يف  املراأة  مبكانة  يتعلق  فيما  ت�سمنته  مبا  الإ�سالح، 
م�سكالت الدميقراطية، وحقوق الإن�سان، والإ�سالح ال�سيا�سي والقت�سادي والجتماعي والثقايف، 
اأنه  اأكدت »وثيقة الإ�سكندرية«  املراأة وحقوقها يف تلك املجالت. لقد  ا بدور  واأولت اهتماًما خا�سًّ
على  والعمل  املجتمع،  تنمية  يف  م�ساركتها  ودعم  املراأة،  متكني  ق�سية  على  الهتمام  تركيز  ينبغي 

الق�ساء على كل اأ�سكال التمييز �سدها.
وعلى الرغم مما يردده البع�ض من تدين مكانة املراأة يف التاريخ العربي والإ�سالمي؛ اعتماًدا على 
تف�سرياتهم اخلا�سة، وفهمهم املحدود للتاريخ وللدين، فاإننا جند يف املجتمعات الإ�سالمية -حتى فيما 
ُعرف بع�سور التدهور-  اأمثلة للمراأة التي تخرج للتجارة، التي ت�سرتط يف عقد زواجها على زوجها ما 

)1(   اعتمدت ال�سياغة النهائية لهذا الف�سل على كل الأوراق اخللفية، وا�ستفادت - على نحو خا�ض - بورقة الدكتورة لبنى 
يو�سف بعنوان »خطوات نحو حتقيق الإ�سالح«.
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ل ذلك عليه، وثمة الكثري من تلك الأمثلة تفي�ض بها �سجالت حماكم القاهرة يف احلقبة  تريده فُي�سجَّ
العثمانية. بل اإننا عندما نتجول بني �سفحات كتب الرحالة، جند بع�سهم ي�سف امراأة وهي ت�سرتي، 
وي�سف اأخرى وهي تتنـزه يف بحرية الأزبكية بالقاهرة، كما جند اأن املراأة قد  اأ�سهمت يف عمارة املدن، 

فنجد وكالة و�سبيل نفي�سة البي�سا وم�ساجد ومدار�ض ل ح�سر لها �سيدتها �سيدات ذلك الزمن. 
اأعمالهم  يف  كبرية  اأهمية  للمراأة  اأولوا  عظاًما  رواًدا  املعا�سر  والإ�سالمي  الوطني  الفكر  و�سهد 
باملراأة  الرواد يف الهتمام  الطهطاوي من  ال�سيخ رفاعة  النه�سة، فكان  اأجل  الفكرية من  ودعواتهم 
تكوينها عن  ا يف  ًـّ نق�ًسا طبيعي يعني  املراأة ل  البدنية لدى  ال�سفات  اأن �سعف  اإىل  ودورها، وذهب 
الرجل، اأو �سعًفا يف قدراتها العقلية، كما نادى بتعليم املراأة، ودعا اإىل اإقامة احلياة الزوجية على اأ�سا�ض 

احلب املتبادل بني الزوجني، و�سعورهما بامل�سئولية. 
املطالبة  الإمام عن  يكف  فلم  التنوير،  كبري يف  دور  لهم  ممن  عبده  الإمام حممد  كان  وكذلك 
الع�سوائي  الطالق  نزيف  وقف  ويف  جهة،  من  الطالق  طلب  حق  يف  والرجل  املراأة  بني  بامل�ساواة 
املمنوح للرجل، بل باملطالبة بتقنني ا�سرتاٍط األ يقع طالق من دون حكم القا�سي. ويف دفاعه عن 
حقوق املراأة ا�ست�سهد حممد عبده ب�سوابق فقهية ا�ستند اإليها تعزيًزا ملوقفه يف كل من املذهب املالكي 
واملذهب احلنفي؛ على اأ�سا�ض اأن ثمة اإجماعاً على جواز اأن ت�سرتط املراأة يف عقد الزواج الن�ض على 
حّقها يف تطليق نف�سها متى �ساءت. اإن املبداأ الذي يعلنه الإمام حممد عبده يف قوة وو�سوح هو اأنه: 
ل طالق اإل اأمام القا�سي اأو املاأذون، وبح�سور �ساهدين على الأقل، وذلك بعد ال�ستمهال اأ�سبوعا 
م احَلَكمان – واحد من اأهل الزوج واآخر من اأهل الزوجة – تقريًرا للقا�سي  للتفكري، وبعد اأن يقدِّ
املت�سّدد من  موقفه  وا�ستند حممد عبده يف  الزوجني،  التوفيق بني  وف�سلهما يف  الِع�سرة،  با�ستحالة 

الطالق اإىل م�سادر من الرتاث الإ�سالمي. 
اآخرين، حيث افُتتحت مدر�سة لتعليم البنات على يد علي  ومع ذلك الزمن ن�سري برفقة رواد 
با�سا مبارك، ثم كانت ملك حفني نا�سف باحثة البادية �سوت املراأة امل�سرية، معربة عن رغبتها يف 
النطالق وامل�ساركة، ثم جاء قا�سم اأمني ليطلق بكتاباته املراأة امل�سرية من عقالها. وهناك اأمثلة بارزة 
اأجل حقوق املراأة، وقد �سهدت م�سر ذلك الدور الن�سايل للمراأة امل�سرية يف  لرائدات حاربن من 
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ثورة 1919، ف�ساركت هدى �سعراوي و�سيزا نرباوي و�سفية زغلول وغريهن يف الن�سال الوطني �سد 
ال�ستعمار، وكذلك �سهري القلماوي كجامعية م�سرية اأثبتت قدرتها على الوجود بقوة يف �ساحات 
العلم، وعائ�سة راتب التي كانت اأول من طالبت بحقها كامراأة يف تقلد املنا�سب الق�سائية. ومنذ ذلك 
بالن�سبة  ذلك  اأهمية  لإدراكهم  املخل�سني  للوطنيني  �ساغاًل  ا  همًّ املراأة  ق�سية متكني  اأ�سبحت  احلني 

لق�سايا التحرر الوطني.
يف  ا  مهمًّ دوًرا  واملعا�سرة  الرتاث  بني  وازنت  التي  الإ�سكندرية«  »وثيقة  تلعب  الإطار  هذا  ويف 
التعريف بق�سايا النوع، ومب�سكالت التع�سب عامة، والتع�سب �سد الن�ساء ب�سكل خا�ض، وذلك من 
خالل اإتاحة الفر�ض للتوا�سل مع العامل حول ق�سايا املراأة باأ�سلوب يت�سق مع هويتنا وقيمنا اخلا�سة 
واإتاحة الفر�سة كذلك للباحثني يف جمال التوثيق والبحث والتعليم واملعلومات فيما يخ�ض �سئون 
املراأة، واملدافعة عن حقوقها يف ظل التاأكيد علي امل�ساواة يف الفر�ض واأي�سا يف الحرتام، ويف نف�ض 
الوقت من خالل اإقامة ج�سر قوي مع الغرب ومع قارات واأقاليم اأخرى وحتديًدا اإفريقيا واآ�سيا واأمريكا 
الالتينية و�سرق اأوروبا، ومع املوؤ�س�سات التي تهتم ب�سئون املراأة يف العاملنَينْ العربي والإ�سالمي، من 
اأجل مزيد من الفهم املتبادل حول �سئون املراأة، والتاأكيد على م�ساندة الن�ساء وتنظيماتهن يف كافة 

جمالت الأن�سطة التي يخرتن القيام بها وفًقا للخطط التي ي�سعونها.
اإننا كثريا ما نالحظ تردد بع�ض العبارات مثل »الن�ساء ن�سف املجتمع« واأنهن امل�سئولت عن 
الإجناب والتن�سئة، ولكي يوؤدين هذه الأدوار بكفاءة ينبغي اأن يكن متعلمات. ويف بع�ض البالد مثل 
م�سر متكنت املراأة بعد ن�سال طويل خا�سه الرجال والن�ساء مًعا من العمل يف جمالت مل يكن من 
املعتاد اأن تعمل فيها املراأة مثل الطب والقانون وال�سحافة والتعليم واخلدمة الجتماعية، ف�ساًل عن 
ع�سوية الربملان واملنا�سب الوزارية والدبلوما�سية وع�سوية هيئات التدري�ض باجلامعات، ويف كثري من 
احلالت ت�ساوت الأجور بني الن�ساء والرجال مقابل العمل الواحد؛ ورغم كل ذلك فاإنه ي�ستحيل 
اأن  باأن الن�ساء امل�سريات يع�سن جميًعا يف ظروف طيبة لأن ذلك يتجاهل حقيقة  التعميم والقول 
ن�ساء م�سر ي�سملن ن�ساء الريف واحل�سر والبدو والنخبة املثقفة والأميات وال�سرائح القت�سادية العليا 

واملتو�سطة والدنيا وربات البيوت واملهنيات واملديرات .... اإلخ.
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ويرى البع�ض اأن اإ�سالح اأحوال املراأة يقت�سي الرتكيز على التمكني القت�سادي عن طريق متويل 
احلياة  الن�ساء يف  م�ساركة  فر�ض  زيادة  من خالل  ال�سيا�سي  التمكني  وعلى  ال�سغرية،  امل�سروعات 
املوجه  العنف  اأ�سكال  كافة  على  والق�ساء  الن�ساء،  اأمية  علي  للق�ساء  اجلهود  وتكثيف  ال�سيا�سية، 
لهن، �سواء داخل الأ�سرة اأو خارجها، وتطوير الت�سريعات املتعلقة بتح�سني اأحوال الن�ساء وحمايتهن 
ا بتعديل ال�سور النمطية ال�سلبية ب�ساأن املراأة،  ًـّ ا وثقافي ًـّ خا�سة يف املجال الأ�سري، والهتمام اإعالمي
لكن هذا الكتاب ي�سلط ال�سوء على جانب اآخر من التمكني، وهو »التمكني النف�سي للمراأة« كطفلة 

وزوجة واأم.
املجتمع، ومن  املراأة يف  بها  تقوم  التي  الأدوار  بتعدد  تتعقد  اإليها  الإ�سارة  ال�سابق  املجالت  اإن 
بني تلك الأدوار: دورها كزوجة عليها احلفاظ على زوجها وبيتها، ودورها كاأم عليها اإجناب الأطفال 
وتن�سئتهم تن�سئة تختلف عن تن�سئتها هي، باعتبارهم �سوف يواجهون عاملًا خمتلًفا، ودورها كمديرة 
التنظيف  مهام  جانب  اإىل  الأحوال  معظم  املالية يف  الإدارة  م�سئولية  تتوىل  للمنزل حيث  ومدبرة 
اإلخ، ودورها كم�سئولة عن الرعاية ال�سحية لأطفالها ولزوجها يف حالة املر�ض،  واإعداد الطعام .... 

ودورها كعاملة يف املجال املهني، وذلك ملن يعملن خارج نطاق املنـزل.
وال�سوؤال املطروح هو: هل ميكن التفكري يف اإ�سافة دور جديد لتلك القائمة من الأدوار التي تقوم 

بها املراأة، كم�ساهمة يف الأن�سطة العامة لالإ�سالح؟ 
اأحوال املراأة، ومن ثم م�ساركتها يف عملية الإ�سالح، يتمثل يف  الرئي�سي لإ�سالح  اإن املدخل 
كان  ما  اإذا  م�ستقلة  بطريقة  التفكري  ي�ستطيع  ل  الإن�سان  اأن  باعتبار  القت�سادي؛  ا�ستقاللها  حتقيق 
معتمًدا على الآخر. ويف كثري من املجتمعات يعترب ح�سول املراأة على زوج معادل للح�سول على 
عمل بالن�سبة للرجل، حيث يعترب الرجل بالن�سبة لها هو الكفيل وال�سامن لأ�سباب املعي�سة واحلياة، 
ا، ولذلك فاإنه من ال�سروري ال�سعي ل�سمان اإتاحة فر�سة عمل  ًـّ على نحو يجعل املراأة تابعة اقت�سادي
لكل امراأة تعادل ما هو متاح للرجل من نف�ض ال�سن والطبقة الجتماعية وامل�ستوى التعليمي وغريها 
من العوامل. كما اأن ال�ستقالل القت�سادي للمراأة هو يف الأ�سا�ض الذي ميكنها بحق من العمل يف 
املجتمع ككائن حر، دون اأن يقيدها اخلوف من �سرورة العتماد على غريها يف تلبية الحتياجات 
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الأ�سا�سية لالإن�سان، ومن ثم ت�ستطيع الوقوف على قدميها والتعبري عن اأفكارها. ولتحقيق ذلك فاإنه 
من ال�سروري تعديل الجتاه املنت�سر خا�سة يف بع�ض املناطق، حيث ل يهيئ للمراأة فر�ض اللتحاق 

باملدار�ض وموؤ�س�سات التعليم.
اإن قبول املجتمع للتعامل مع املراأة ككيان حر م�ستقل مت�ساو يف احلقوق والواجبات مع الرجل، 
يوؤدي على الفور اإىل تغيري اخلريطة الع�سوية للمجتمع بالكامل؛ وغني عن البيان اأن ذلك الأمر ل 
ـًا  ميكن حتقيقه بني ع�سية و�سحاها، ولكنه لي�ض بالأمر امل�ستحيل؛ فاملهمة �سعبة و�سوف ت�ستغرق وقت

طوياًل ولكن ل بد من بدئها، وال�ستمرار فيها حتى تكتمل.
ا بعيد املنال، غري اأنه  وقد تبدو م�ساركة املراأة يف عملية الإ�سالح ال�سيا�سي يف هذا ال�سياق اأمَرً
اإذا ما مت حترير املراأة من كافة القيود امل�سار اإليها، فاإن عملية الإ�سالح ال�سيا�سي �سوف مت�سي يف ي�سر 
وب�سكل طبيعي. بل اإن املراأة قد تلعب دوًرا رائًدا يفوق دور الرجل يف جمالت بعينها، ولننظر اإيل 
ما �سهدته بريطانيا يف الع�سر الفيكتوري خالل القرن التا�سع ع�سر، حني متكنت الن�ساء من حتطيم 
احتكار الرجال ملهنة الطب. لقد ا�ستغرق هذا الأمر �سنوات طواًل، ولكنه مبجرد اأن حتقق، انطلقت 
الن�ساء لتجاوز حدود تلك امل�ساركة املهنية، بل حدود الإ�سالح الجتماعي، لت�سل ردود الفعل اإىل 
جمال الإ�سالح ال�سيا�سي، حني جنحت جمموعة من الطبيبات يف الربط بني ممار�ستهن املهنية وحركة 

املطالبة بح�سول املراأة على حقوقها النتخابية.
اإن ما ي�سهده العامل العربي من فجوة بني الن�ساء والرجال يف جمال احلقوق والواجبات، يعد 
ـًا للرجال والن�ساء على حد �سواء. ولقد ثبت مبا ل يدع جمال لل�سك زيف القول باأن ثمة  اأمًرا م�سين
اأعماًل بعينها تتنا�سب مع طبيعة املراأة واأن اأعماًل اأخرى ل تنا�سبها، حيث اإن املراأة اأثبتت قدرتها 
على ممار�سة كافة الأعمال مبا يف ذلك التجنيد الع�سكري اإذا ما �سئن اأو ا�سطرتهن الظروف للقيام 

بهذه الوظائف، ولدينا يف التاريخ العربي ن�ساء رائدات قمن بهذه الأعمال جميعها.





متكــني �ملـــر�أة

الف�صل الثاين





اإن عملية متكني املراأة، واإتاحة الفر�صة لها لكي تقوم بدور كامل اإىل جانب الرجل ال تتعلق فقط 
بحق املراأة، بل تتعلق اأي�صا بواجب املجتمع ككل؛ فاملجتمع الذي يريد اأن ينمو ويتطور، واأن يحقق 
امل�صاواة مع  املراأة مبمار�صة واجباتها فيه، على قدم  باأن تقوم  اأف�صل الأفراده، هو الذي يطالب  حياة 
الرجل، وال ينطلق ذلك فح�صب من �صرورة كفالة العدل الأبناء املجتمع -ومنهم الن�صاء- ولكن 
ينطلق اأي�صا من اأهمية املراأة يف كافة نواحي احلياة، مبا ت�صتطيع اأن تقدمه من جهود وم�صاهمات، ومبا 

لها من كفاءات وقدرات ميكنها بها اأن متثل روافد مهمة وروافع لتنمية جمتمعاتها. 
وعلى الرغم من اأن جهود متكني املراأة يف م�صر بداأت منذ مدة طويلة، فاإن التقدم الزال بطيًئا، 
بني  الت�صاور  ا�صتمرار  خالل  من  وذلك  املزيد،  لتحقيق  م�صتمًرا  وال�صعي  قائًما  االأمل  يظل  لكن 
املوؤمنني باأهمية متكني املراأة الإعداد �صيدات اأخريات والتاأثري فيهن، وحتى ميكن الو�صول اإىل جمتمع 

حقيقي متكافئ ُتعامل فيه املراأة متاًما مثل الرجل ومتار�س حقوقها وتعرف واجباتها.
كفاءة،  لديهن  ن�صاء  فهناك  والقدرات،  الكفاءة  تفاوت  من حيث  الرجل  �صاأن  �صاأنها  املراأة  اإن 
ولديهن متيز، وبع�صهن اأقل كفاءة ومتيز، ولذلك ال يجب املبالغة يف ت�صور اأن متكني املراأة هو الع�صا 
ال�صحرية التي �صتحل كل امل�صكالت؛ ولكن من املهم تطبيق �صعار و�صع املواطن املنا�صب يف املكان 

على  العوملة  »اأثر  بعنوان   ن�صار  هبة  الدكتورة   : من  قدمتها كل  التي  اخللفية  االأوراق  على  الف�صل  هذا  )2(   اعتمد 
ال�صعيد بعنوان »املراأة واالقت�صاد«، والدكتورة مين احلماقي بعنوان  امل�صاركة االأقت�صادية للمراأة«، والدكتورة هالة 

»املراأة واالقت�صاد«

مقــــدمة )2(
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املنا�صب؛ وذلك الأن  املكان  املنا�صبة  املراأة  �صواء، بحيث حتتل  والن�صاء على حد  للرجال  املنا�صب 
االندفاع يف تولية املراأة مواقع معينة دون تدقيق النظر يف الكفاءة واملالءمة، قد يوؤدي اإيل اإعاقة عملية 

االإ�صالح بتقدمي حجة اإ�صافية ملن يقاومون الدعوة لتمكني املراأة. 
وال ميكن اإنكار اأنه عرب ال�صنوات حتققت عدة تغيريات اإيجابية نحو متكني املراأة يف بع�س نواحي 
ازدادت  حيث  التعليم؛  ومثل  املراأة،  عند  الوفاة  معدالت  انخف�صت  حيث  ال�صحة؛  مثل  احلياة 
معدالت التحاق املراأة مبجاالت وم�صتويات التعليم املختلفة، كما حدثت تغيريات اإيجابية يف جمال 
العمل؛ حيث ازدادت معدالت خروج املراأة اإىل �صوق العمل، مما اأدى اإيل حدوث تغيريات اأ�صا�صية 
يف طبيعة تكوين االأ�صرة العربية؛ حيث ارتفع عدد ال�صيدات الالئي خرجن اإىل �صوق العمل ارتفاًعا 
�صريحة  وجود  يف  متثلت  جديدة،  اجتماعية  حقيقة  وخلق  للمراأة،  ا  ًـّ مادي دخاًل  حقق  مما  ملحوًظا؛ 
كبرية من االأ�صر، حتتاج اإىل الدخل العائد من عمل املراأة، مما يعطي لها نوًعا من القوة امل�صتقلة، بعد 
ا على الرجل، وتغري املفهوم القدمي الذي كان يعني اأن ينفق الرجل  اأن كانت معتمدة اعتماًدا كليًّ
على املراأة لرعاية االأ�صرة وتربية االأطفال، واأن تبقى هي داخل منـزلها من املهد اإىل اللحد. كما كان 
لتوافر و�صائل تنظيم االأ�صرة دور كبري يف حدوث تغيري اآخر يف االأ�صرة؛ الأن تلك الو�صائل جعلت 
املراأة ت�صتطيع لو اأرادت اأن تتحكم يف اإجنابها، بعد اأن كانت حمرومة من هذا احلق، وقد زادت ن�صبة 
ال�صيدات الالتي ي�صتخدمن تلك الو�صائل على نحو ت�صبب يف انخفا�س ن�صب اخل�صوبة يف اأغلب 

الدول ب�صكل كبري يف ال�صنوات الع�صر االأخرية. 
يف �صوء ما �صبق، �صوف يتم تق�صيم هذا الف�صل اإىل اأربعة حماور على النحو التايل:

اأوًل: متكني املراأة يف �صوء املناخ العاملي والعربي واملجتمعي 
)1( املناخ العاملي

كان موؤمتر املراأة الذي ُعقد يف عام 1975 يف املك�صيك بداية حتول يف ق�صية املراأة. فقد تواىل بعد 
ذلك عقد العديد من املوؤمترات الدولية واالإقليمية والوطنية، غري اأن املوؤمتر العاملي الرابع الذي عقد 
يف بكني عام 1995 يعترب بحق عالمة بارزة على الطريق، حيث كان عدد اجلمعيات االأهلية التي 
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ح�صرت هذا املوؤمتر غري م�صبوق باملقارنة باملوؤمترات التي �صبقته، كما اأن ال�صعور بالت�صامن الذي �صاد 
بني الن�صاء امل�صاركات يف هذا املوؤمتر كان فريًدا، وظهرت يف املوؤمتر مفاهيم جديدة مرتبطة بق�صية املراأة، 
ومن اأهمها الربط بني ق�صية املراأة واحلقوق االإن�صانية االأ�صا�صية، والتاأكيد على اأن تلك احلقوق ال 
تتجزاأ، وكذلك التاأكيد على �صرورة اأن تتمتع املراأة مبوقع م�صاٍو للرجل يف عالقات القوة وال�صلطة 

والنفوذ، كما ظهر يف املوؤمتر مفهوم التمكني. 
اأولها  العامل:  كل  يف  زخًما  املراأة  حقوق  مو�صوع  اكت�صاب  على  عوامل  اأربعة  �صاعدت  وقد 
وثانيها  املراأة.  اأمام  التعليم  فر�س  زيادة  من  �صاحبه  وما  االقت�صادي  النظام  يف  تغري  من  حدث  ما 
التقدم التكنولوجي يف علوم البيولوجي والفارماكولوجي والطب، وهو التقدم الذي انعك�س اإيجابًا 
اأوائل  يف  وا�صح  وب�صكل  املتزايد  ون�صاطها  الن�صائية  احلركات  قيام  وثالثها  واالإجناب.  احلمل  على 
ال�صبعينيات. ورابعها انت�صار اأفكار العوملة، والتوا�صل بني اأ�صوات الن�صاء، وتبادل خرباتهن، و�صهولة 

التقائهن يف اأنحاء العامل.
العاملية احلديثة  املواثيق  املراأة-  اأولوية مو�صوعات  كما �صاعد على تر�صيخ هذا االإدراك -ب�صاأن 
يف هذا ال�صدد مثل ميثاق االأمم املتحدة واالإعالن العاملي حلقوق االإن�صان، وغريهما من املعاهدات 
واملواثيق الدولية التي اأكدت امل�صاواة بني الرجل واملراأة يف كافة احلقوق والواجبات. ولعل من اأهم 
هذه املعاهدات اتفاقية االأمم املتحدة للق�صاء على كافة اأ�صكال التمييز �صد املراأة. بل اأكرث من هذا، 
ال�صالم  اإجناز  يف  املراأة  دور  ب�صاأن  القرار 1325  اأكتوبر 2000  يف  الدويل  االأمن  تبنى جمل�س  فقد 
العاملي، والذي يحث فيه الدول االأع�صاء على �صمان زيادة متثيل املراأة على جميع م�صتويات �صنع 
القرار يف املوؤ�ص�صات واالآليات القائمة على منع ال�صراعات واإحالل ال�صالم. كما طالب القرار بزيادة 
دور املراأة، واإ�صهامها يف عمليات ال�صالم ا�صتناًدا اإىل حمورية دورها يف دعم فر�س ال�صالم والدميقراطية 
والتنمية، ويف مبادرات وقف العنف، ويف اإعادة االإعمار، ويف ن�صر ثقافة الت�صامح بني ال�صعوب، ويف 

تو�صيع م�صاحة التعاون بني خمتلف االأطراف.
وال يخفى على اأحد اأن العقود االأخرية �صهدت اعرتاًفا متزايًدا، بالدور الطليعي واملميز الذي 
املجل�س  دعا  املتحدة، حيث  االأمم  ن�صاطات  االهتمام يف  انعك�س هذا  وقد  املجتمع،  املراأة يف  لعبته 
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االقت�صادي االجتماعي يف قراره عام 1990 اإىل م�صاركة املراأة يف هياكل ال�صلطة ومواقع �صنع القرار 
املجتمعية  املواقف  بتغيري  للقيام  وتوعيته  ون�صاًء،  رجااًل  املجتمع  تعبئة  على  والعمل   ،%30 بن�صبة 

ال�صلبية املتحيزة �صد املراأة ودورها يف �صنع القرار. 

)2( املناخ العربي
كل  –برغم  الراهن  العربي  املناخ  اعتبار  ميكن  ال  العريق،  العربي  والرتاث  التاريخ  �صوء  ويف 
ـًا لقيمة املراأة واأولوية ق�صاياها، واإذا كانت الكتابات ب�صاأن حقوق املراأة  االإ�صكاليات- طارًدا اأو نافي
ت�صل يف بع�س االأحيان حد الت�صنج والتع�صب، فاإن ذلك ال يعود اإىل �صيادة عقلية الرف�س حلقوق 
املراأة بقدر ما يعود اإىل خطاإٍ يف االأطر وال�صياقات التي ُتطرح فيها مو�صوعات املراأة. فمنذ البداية ُطرح 
مو�صوع املراأة يف املنطقة العربية يف �صياقات واأ�صكال كثرًيا  ما اأثارت ال�صك والريب، ففي البداية مت 
نقل م�صطلح »Gender« كما هو اإىل اللغة العربية واإىل املتلقي العربي، من دون اأن يتم التمهيد له اأو 
ا من خالل التوعية مب�صمونه، وقد �صاعدت الرتجمة على تكري�س هذا اللب�س؛  ًـّ الت�صويق له اإعالمي
حيث اإنه حتى االآن مل يتمكن املدافعون عن حقوق املراأة من اختيار م�صطلح له �صدى اإيجابي يف 
الذهنية العربية، على الرغم من ثراء التاريخ العربي مب�صطلحات ومفاهيم ومناذج تنب�س باحلياة، فيما 

يتعلق بحقوق املراأة جُتب هذا امل�صطلح امل�صتعار وتنقحه.
مما  احلالية،  وال�صيا�صية  االإعالمية  احلرب  تت�صدر  التي  العوملة  تيار  اإحدى جبهات  املراأة  وُتعترب 
يخلق جمااًل الإدراجها �صمن مقولة »املوؤامرة العاملية للعوملة« التي ت�صتهدف هويتنا العربية االإ�صالمية 
يف كل الوطن العربي والعامل، ومن ثم يندفع البع�س يف غمار الت�صدي لتلك »املوؤامرة« اإىل التم�صك 
ما  فكثرًيا  االأجنبي،  الغزو  وحماربة  الوطنية  على  دلياًل  باعتباره  املراأة،  �صد  التمييز  اأ�صكال  باأ�صد 
يواجه احلديث عن �صرورة واأهمية متكني املراأة بتهمة اأنه م�صتوحى من اخلارج، واأنه جزء من موؤامرة 
ا فوق احلكومات اأو عابًرا للقارات. ويف  ًـّ غربية اأمريكية ت�صعى اإىل عوملة املراأة، اأي جعلها كائًنا عاملي
ظل هذه االأجواء ُينظر اإىل تو�صيات املوؤمترات الدولية واملعاهدات واالتفاقيات العاملية اجلديدة على 
اأنها »اأيديولوجية ن�صائية«، واأن تاريخ هذه الدعوة قد بداأ منذ االإعالن العاملي حلقوق االإن�صان عام 
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1948، وهو ما يجايف احلقيقة، فلتلك الدعوة تاريخ طويل واأ�صيل يف البالد العربية؛ حيث كانت وما 
زالت جزًءا ال يتجزاأ من الن�صال العربي من اأجل الدميقراطية وحقوق االإن�صان، ولكن الأن ق�صايا 
املراأة تعترب ح�صا�صة، يقال اإن الغرب جاء ليفكك املجتمع، وتدور ت�صاوؤالت عما يريده هذا الغرب 
من املراأة العربية، وكاأن امل�صاألة حتولت اإىل م�صاألة �صيا�صية اأو ح�صارية بني ال�صرق والغرب يدفع فيها 

الن�صاء الثمن. 
لكن العامل العربي مير مبرحلة خما�س جديد على امل�صتوى الفكري واملعريف، يتوقع اأن ي�صفر عن 
ا جديًدا؛ وخا�صة اأن الوقت مل يعد ي�صمح باملواجهة -بني  ًـّ ـًا ن�صائي فكر عربي جديد، يت�صمن خطاب
الرجل واملراأة.   وما دامت الروؤية يف العامل العربي اليوم متخبطة عند فئات املجتمع جميًعا، فلي�س 
من املتوقع اأن تكون املراأة ا�صتثناًء من ذلك التخبط، واأن تكون للن�صاء روؤية م�صتقلة وا�صحة يجمعن 
للمجتمع  الروؤية  هذه  ت�صكيل  تكون جزًءا يف  اأن  يقت�صي  املرحلة  هذه  املراأة يف  دور  اإن  بل  عليها، 

ككل. 
غري اأننا اإذا نظرنا اإىل موقع املراأة العربية يف عالقات القوة وال�صلطة والنفوذ فنجد اأنها ما زالت حتتل 
ـًا؛ فاإذا نظرنا اإىل املوؤ�ص�صة الت�صريعية ف�صنجد اأن ن�صبة متثيل املراأة يف الربملانات العربية من  موقًعا متدني
ـًا يف هذا املجال  اأقل الن�صب مقارنة بن�صبة متثيل املراأة يف برملانات العامل عموًما، كما اأننا �صنجد تفاوت
بني الدول يف املنطقة العربية ذاتها، حيث تفوق ن�صب التمثيل النيابي للمراأة يف تون�س وال�صودان 
و�صورية واملغرب نظرياتها يف م�صر وعمان ولبنان واالأردن، ونالحظ اأنه عندما تكون ن�صبة التمثيل 
الن�صائي يف الربملان مرتفعة يزداد االهتمام بالت�صريعات املتطورة بالن�صبة للمراأة؛ كذلك اإذا ما نظرنا 
اإىل اجلهاز الق�صائي، ف�صنجد اأن ن�صبة متثيل املراأة فيه اأقل الن�صب مقارنة بالدول االأخرى، و�صنجد 
اأن الن�صبة يف تون�س واملغرب  تفاوتا اأي�صا يف هذا املجال بني الدول يف املنطقة العربية ذاتها حيث 

واجلزائر اأف�صل من بقية البلدان العربية.
حد  اإىل  جيد  العربية  الدول  م�صتوى  اأن  جند  التنفيذي،  اجلهاز  يف  املراأة  متثيل  م�صتوى  وعلى 
كبري مقارنة ببع�س الدول االأخرى يف العامل؛ حيث و�صلت بع�س ال�صيدات اإىل املنا�صب الوزارية، 
بالرغم من اأن عددهن ال يزال حمدوًدا؛ وعلى �صبيل املثال انح�صرت املنا�صب الوزارية التي �صغلتها 
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ا(، والتعاون الدويل،  ًـّ املراأة امل�صرية يف وزارات ال�صئون االجتماعية �صابًقا )الت�صامن االجتماعي حالي
والعمل، والبيئة، كما اأن املراأة يف بع�س الدول العربية �صغلت وزارات اأخرى مثل وزارة الثقافة.

اإال طرقته  العربية، فال يوجد عمل  البلدان  املراأة يف  لقد حتققت خطوات كثرية يف اجتاه متكني 
املراأة وقدمت فيه مناذج ناجحة ورائدة، من كر�صي الوزارة اإىل رئا�صة املوؤ�ص�صات، ومن كر�صي االأ�صتاذ 
اأ�صبحت قا�صية جتل�س على من�صة العدل يف  ابتعاثها �صفرية لبالدها يف اخلارج، كما  اإىل  اجلامعي 
بع�س الدول العربية، وع�صًوا فاعاًل يف عدد من الربملانات واالأحزاب ال�صيا�صية، وحركات حقوق 

االإن�صان، وم�صارًكا ن�صًطا يف االقت�صاد العربي واإدارة اأن�صطة االأعمال. 
ويكت�صب ر�صد دور املراأة يف عملية االإ�صالح ال�صيا�صي والدميقراطي اجلارية يف املنطقة العربية، 
اأهمية خا�صة يف ظل التحوالت واملبادرات االإ�صالحية املتعددة اجلادة، يف الكثري من الدول العربية، 
ويف ظل الدعم الدويل لها. ولكن ما اأحرزته املراأة العربية من اإجنازات ال يعني اأنها تتقدم يف خط 
م�صتقيم، ففي اليمن مثال كان عدد الن�صاء يف الربملان 17 امراأة، وانخف�س ذلك العدد عرب ال�صنني 
املحلية،  املجال�س  مقاعد  من  كبرًيا  عدًدا  حتتل  الن�صاء  كانت  فقد  كذلك  واحدة؛  امراأة  لي�صبح 

وانخف�صت الن�صبة االآن بحيث اأ�صبحت ال تتعدى %1.
اأنحاء العامل، فاإن دور املراأة العربية يف القطاع العام ينح�صر يف  وكما يف العديد من الدول يف 
اأدوارها التقليدية يف جماالت االأن�صطة الن�صائية يف معظم االأحيان، يف حني  اإطار  اتخاذ القرار، يف 
يبقى متثيل املراأة يف ال�صلطة الت�صريعية والتنفيذية حمدوًدا، هذا اإذا مل يتم عزلها يف معظم االأحيان 
وتف�صي  التعليم  املالية وحمدودية  املوارد  كقلة  العوامل،  للعديد من  نتيجة  القرار،  �صنع  مواقع  عن 
االأمية واالأمناط االجتماعية ال�صائدة، كما اأن اجلهود لتعزيز متثيل املراأة يف املواقع القيادية غري منتظمة، 
وتعاين من غياب التن�صيق، وال تقوم على النظرة املتكاملة، كما اأن املبادرات التي تعمل على تعزيز 

دور املراأة يف املواقع القيادية ت�صتبعد الرجال من هذه العملية، مما ميثل ق�صوًرا �صديًدا. 
اإن املاليني من الن�صاء العربيات حتى يف الدول اخلليجية الرثية  ال يتمتعن بحقوقهن االأ�صا�صية، 
ومعنى ذلك اأن توافر الرثوة يف هذه البالد مل يوؤد اإىل حل م�صكالت كثرية تتعلق بحقوق االإن�صان، 
رغم اأنه قد مت توفري الكثري من اال�صتثمارات يف جماالت ال�صحة والتعليم وامل�صكن، اإال اأن احلقوق 
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االأ�صا�صية مل تتوفر وخا�صة بالن�صبة للن�صاء، وذلك يوؤكد اأن ثمة مناذج وتكوينات اجتماعية الزالت 
حتكمها روؤية حمافظة وتقليدية توؤكد متيز الرجل وتقاوم التحديث والع�صرنة. 

وعلى �صبيل املثال، رغم كل ما تبذله الدولة امل�صرية من جهد لتح�صني اأحوال املراأة واالإقرار 
بعدالة ق�صاياها، فاإن هناك حاجة كبرية اإىل مزيد من العمل املجتمعي اجلاد والدعم املوؤ�ص�صي لتنمية 
اجتماعية تتحدد طبقا جلهد الفرد وقدراته وموؤهالته، وال تتاأ�ص�س على النوع االجتماعي اأو ما اإذا 
كان الفرد رجاًل اأو امراأة، مع العلم اأن حتقيق ذلك يتطلب ابتكار حلول غري تقليدية ملوروثات تاريخية 
املوؤ�ص�صية  ال�صراكة  يف  وحقها  املراأة  متكني  لق�صية  املجتمع  نظرة  ت�صوه  تزال  ال  وثقافية  واجتماعية 
ا، ويف خماطبة امل�صتقبل على اأ�ص�س اجتماعية مغايرة  ًـّ ا كان اأو تنفيذي ًـّ والفردية يف �صنع القرار �صيا�صي
ملا ي�صود يف جمتمعاتنا الريفية وال�صعبية، اأو حتى يف جمتمعاتنا احل�صرية التي تقوم بالتمييز �صد املراأة 
رمبا دون ق�صد وا�صح اأو عمد �صيئ، وخ�صو�صا فيما يتعلق ب�صورة املراأة وما ي�صوبها من �صلبيات، وعلى 
وجه اأخ�س يف االإعالنات التجارية وبع�س االأفالم ال�صينمائية التي تر�صخ يف ال�صمري املجتمعي العام 
�صورة املراأة باعتبارها جزًءا من �صلعة اأو اأداة لت�صويق ال�صلع واملنتجات مما ال يليق مبجتمعات حديثة 

حترتم املراأة وتقدرها.
من  العديد  علي  التغطية  من  العربية  البالد  بع�س  املراأة يف  لتمكني  املناه�س  التيار  متكن  لقد 
اأن  ما ميكن  ت�صجيل  اإىل  الدعوة  املنا�صب  من  يجعل  مما  العربية  املراأة  تاريخ  املجيدة يف  ال�صفحات 
على  مق�صوًرا  وي�صبح  بع�صه،  عن  التاريخ  ينقطع  ال  لكي  العربية  للمراأة  ال�صفوي  بالتاأريخ  ي�صمى 
اإجنازات الرجال، ولدى املراأة العربية جتربة بالغة االأهمية توؤكد اأن هناك تاريًخا جميًدا لها مل ُيكتب 

بعد.
وتعترب قوانني االأحوال ال�صخ�صية التي حتكم العالقات االأ�صرية يف معظم البالد العربية قوانني 
قدمية، تنظر اإىل املراأة نظرة دونية، وما زالت االإح�صاءات ت�صري اإيل اأن اأكرث اأنواع العنف املوجه للمراأة 
يحدث داخل نطاق االأ�صرة. ففي الدول العربية التي ت�صهد اجتاًها نحو مزيد من الدميقراطية وقيام 
ت�صكيالت نيابية منتخبة، نالحظ ت�صاعد االجتاهات املناه�صة لتمكني املراأة، بينما ا�صتطاعت بع�س 
الدول التي ت�صتخدم اأ�صلوب القمع للمعار�صة اأن حتقق مزيًدا من امل�صاواة الظاهرية. وقد يعني اأن 
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اجلماهري العربية اإذا مل تكن معادية لتمكني املراأة؛ فاإنها علي االأقل لي�صت موؤمنة مب�صاألة امل�صاواة، 
�صبياًل  الدميقراطية  ممار�صة  فيها  وت�صبح  العربية  الثقافة  تتغري  لكي  طويلة  زالت  ما  فامل�صرية  ولذلك 

لتحرير املجتمع. 
االقت�صادية  بنيتها  تغريات جذرية يف  االأخرية  العقود  العربية خالل  املجتمعات  �صهدت  ولقد 
واالجتماعية وال�صيا�صية، ومن اأهم التغريات االقت�صادية ذلك التحول امل�صهود الذي طراأ على منط 
املعي�صة، حيث يعي�س معظم ال�صكان يف املناطق احل�صرية، ويجري التحول االقت�صادي -وب�صكل �صبه 
كامل- اإىل النمط الراأ�صمايل اأو اقت�صاد ال�صوق، وما يتطلبه ذلك من انت�صار التكنولوجيا احلديثة يف 
االقت�صاد، واالنخراط يف م�صرية العوملة االقت�صادية؛ اأما على ال�صعيد ال�صيا�صي، فقد اأدى االنفراج 
للعمل  ال�صماح  مت  الدميقراطي، حيث  التحول  م�صرية  بدء  اإىل  الثمانينات  اأواخر  يف  الذي حدث 
العلني لالأحزاب ال�صيا�صية، وتزايدت اأعداد منابر التعبري عن الراأي، وبداأ املجتمع املدين يلعب دوًرا 
ا يف احلياة العامة يف املجتمعات العربية التي بداأ بع�صها يعرف – بعد غياب طويل- فكرة  ًـّ ديناميكي
التمثيل النيابي و�صناديق االنتخاب. وعلى ال�صعيد االجتماعي، انت�صر التعليم مب�صتوياته املختلفة، 

وحدثت تغريات كبرية يف بنية االأ�صرة، حيث اأ�صبحت االأ�صرة النووية االأكرث �صيوًعا.
  لقد ح�صلت تغريات جذرية ومهمة فى واقع املراأة العربية االقت�صادي واالجتماعي وال�صيا�صي، 
ومتثلت ال�صمة الرئي�صية لهذه التغريات فيما طراأ على االأدوار النوعية للمراأة التي تنا�صب طبيعتها، 
باعتبارها امراأة، حيث بداأ ت�صغيل املراأة يف مواقع مل يكن يتاح لها االقرتاب منها �صابًقا، ودخلت املراأة 
احلياة العامة بكافة جوانبها االقت�صادية وال�صيا�صية واالجتماعية، واأ�صبحت م�صاهمة وفاعلة وم�صاركة 

يف كثري من املجاالت.
   كذلك بدا ظهور احلركات الن�صائية يف املجتمعات العربية مع بداية الفكر النه�صوي االإ�صالحي 
العربي، كرد فعل طبيعي على االإق�صاء ال�صيا�صي االجتماعي، الذي عانت منه املراأة العربية لفرتة 
طويلة من الزمن. وقد ارتبطت املنظمات الن�صائية يف بداياتها بالعمل اخلريي االإمنائي، اإىل اأن اأ�صبحت 
التنمية ومو�صوعات حقوق املراأة ت�صكل حمور اهتمام معظم املنظمات الن�صائية، وتكونت لها روؤية 
وا�صحة وحمددة، مفادها تعزيز و�صع املراأة العربية، وحت�صني اأو�صاعها العامة، بالرغم من اأن االأجندة 
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الن�صائية عرب تاريخها كانت تختلط بالهم القومي وال�صيا�صي، اإال اأنها �صجلت تعاونًا وثيًقا مع الدولة 
التي تنتمي اإليها وموؤ�ص�صات املجتمع املدين االأخرى. 

الن�صائية عموما، لتح�صل املراأة على     وجاءت مرحلة اال�صتقالل، وهي مرحلة ن�صال احلركة 
الكثري من احلقوق، حيث كان النفتاح املنظمات الن�صائية على نظرياتها من املنظمات الن�صائية يف 
العامل، وم�صاركة هذه املنظمات يف املوؤمترات الدولية حول ق�صايا املراأة اأثر مهم يف زيادة وعي هذه 
ا بق�صايا املراأة،  ًـّ ـًا تقدمي املنظمات بطبيعة اهتمامات احلركات الن�صائية العاملية، االأمر الذي اأنتج وعي
�صواء عند الن�صاء والرجال؛ وانعك�س ذلك خالل العقود الثالثة االأخرية يف اإحداث تغريات اأ�صا�صية 
يف واقع املراأة االقت�صادية ومن َثمَّ يف اأدوارها، حيث بداأت بامل�صاركة االقت�صادية الفاعلة يف االأن�صطة 

ا يف النمط الزراعي والرعوي.  ا مهمًّ ًـّ غري التقليدية، مع العلم اأن املراأة كانت دوًما فاعاًل اقت�صادي
امل�صاركة يف  ن�صبة  اأن  العربية والدولية على  العمل  تقارير منظمات  الواردة يف  املوؤ�صرات  وتدل 
الن�صاط االقت�صادي قد ت�صاعفت تقريًبا عما كانت عليه يف ال�صابق، وتنوعت هذه امل�صاركة لتمتد 
اأنواع املهن  اإىل كافة االأن�صطة االقت�صادية التي كانت حكًرا على الرجال، و�صاركت املراأة يف كافة 
والتخ�ص�صات كالطب والهند�صة واالإدارة والتعليم وغريها وبذلك تكون املراأة قد طرقت اأبوابًا كانت 
مغلقة. لكن بالرغم من كل هذه التغريات االقت�صادية املهمة يف واقع املراأة العربية، فاإنه الزال هنالك 
االإناث  بني  التفاوت  ذلك  ال�صلبيات،  هذه  اأهم  ومن  الواقع.  بهذا  ا  ًـّ �صلبي املرتبطة  اجلوانب  بع�س 
والذكور يف العديد من النواحي، كارتفاع ن�صبة البطالة لدى االإناث، وعدم امل�صاواة يف االأجور، وتركز 

املراأة يف قطاعات العمل التقليدية. 
وتعترب م�صاركة املراأة يف احلياة ال�صيا�صية من التغريات املهمة التي حدثت على واقع املراأة العربية، 
بالرغم من توا�صعه والبطء يف درجة تغريه. حيث اإن الواقع ال�صيا�صي ال ينطوي فقط على امل�صاركة 
بالق�صايا  املرتبط  ال�صيا�صي  القرار  اأي�صا امل�صاركة يف �صنع  ال�صيا�صية واإمنا  يف خمتلف جوانب احلياة 
املجتمعية العامة والق�صايا اخلا�صة مب�صالح الفئات االجتماعية املختلفة ومن �صمنها املراأة، ف�صاًل عن 
اأن املجال ال�صيا�صي يعترب االأهم ب�صبب ارتباطه باالأبعاد االأخرى التعليمية وال�صحية واالقت�صادية، 

وتاأثرياته املبا�صرة يف التنمية ب�صكل عام. 
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لقد ح�صلت تغيريات ب�صيطة ولكنها جوهرية يف واقع املراأة ال�صيا�صي، حيث يوجد اليوم عدد 
كبري من الن�صاء يف املجال�س الربملانية العربية وكذلك يف املنا�صب التنفيذية العليا كاملنا�صب الوزارية. 
وت�صري االإح�صاءات اإىل اأن ن�صبة وجود املراأة يف املنا�صب العليا باملوؤ�ص�صات العامة يف ارتفاع عما كانت 
عليه يف ال�صابق، اأما على �صعيد املجال�س البلدية والقروية فاإن ن�صبة الن�صاء يف هذه املجال�س البلدية 
اأكرث ارتفاعا يف الفرتات احلالية، وكذلك فقد بداأت املراأة ت�صق طريقها يف ال�صلك الق�صائي.  هي 
ورغم اأن هذه الزيادة يف م�صاركة املراأة ال�صيا�صية هي باالأ�صا�س اإما عن طريق التعيني اأو »الكوتا«، فاإن 
ذلك  ال يقلل من االأهمية التي تكت�صبها هذه امل�صاركة، التي تنطوي على قدرة املراأة على امل�صاركة 

بفعالية وانعكا�صاتها االإيجابية على املراأة واملجتمع.

)3( املناخ املجتمعي
مل يكن االهتمام املجتمعي امل�صري بق�صايا املراأة اأقل من االهتمام العربي والعاملي، فقد اأ�صبح 
هذا املو�صوع على راأ�س االأولويات امل�صرية، فبعد موؤمتر بكني حول املراأة توالت موؤمترات اأخرى على 
امل�صتوى الوطني والعربي، لعل اأحدثها املوؤمتر الثالث لالإ�صالح العربي الذي عقد مبكتبة االإ�صكندرية 
يف مار�س 2006 حتت عنوان »التحديات وامل�صاغل التي تواجه منظمات املجتمع املدين«، والذي 
ت�صمن عدة حماور، كان منها حمور اأ�صا�صي عن متكني املراأة. وخالل عدد من جل�صات العمل يف 
ذلك املحور، دارت املناق�صات حول الت�صريعات املوجودة يف البالد العربية، و�صرورة تعديلها لتوائم 
التوجه العاملي، وفًقا للمعايري الوطنية، حيث اإن اأغلب القوانني املوجودة يف هذه الت�صريعات تعوق 
وموؤ�ص�صاته  املدين  املجتمع  يوافق  اأن  ينبغي  اأوليات  هناك  اأن  على  التاأكيد  وقد جرى  املراأة،  تقدم 
وهيئاته عليها مبا يف ذلك ال�صلطات التنفيذية والت�صريعية والق�صائية لغر�س مفاهيم متكني املراأة يف 
البيئة الثقافية ملجتمعاتنا املعا�صرة. ومن اأهم هذه االأوليات: التدخل الت�صريعي الإزالة التمييز �صد 
املراأة، وجترمي اإ�صاءة معاملتها، واالإ�صالح الت�صريعي يف القوانني املتعلقة باالأ�صرة، وجترمي التمييز �صد 

ا.  ًـّ ا وثقافي ًـّ املراأة عموًما واملراأة الريفية واملراأة غري املتعلمة ب�صكل خا�س، واإعادة تاأهيلها اجتماعي
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ومع اأن تطبيق الدميقراطية يعني اأن ي�صود راأي ال�صعب، اإال اأن املناداة بتطبيق الدميقراطية قد ال 
توؤدي بال�صرورة اإىل اإن�صاف املراأة ومتكينها، بل قد توؤدي على العك�س اإىل االإجحاف بحقوق املراأة؛ 
ال�صراع  معرتك  املراأة  اقتحام  فاإن  ولذلك  العادية.  اجلماهري  لدى  املراأة  �صورة  لتدين  نظًرا  وذلك 
للتطوير يجب اأن يبداأ من الداخل، اأو مبعنى اأ�صح، ال ياأتي اإال عن طريق التمكني الذاتي الذي ال 
يتاأتى اإال من خالل التعليم والعمل، وكذلك التمكني من الناحية النف�صية وال�صحية واجل�صمانية، 
وعدم  واالكتئاب  اخلوف  مثل  النف�صية  املراأة  مل�صكالت  الت�صدي  للمراأة  النف�صي  التمكني  ويعني 
الطماأنينة. وال�صوؤال هو: كيف ميكن توفري املكان الذي تاأمن فيه املراأة وتطمئن؛ بحيث ال تخ�صى 
اأو غري  اأو مع مدر�صها  اأو مع والديها  اأو مع اأوالدها  اإذا ما اختلفت مع زوجها و�صريك حياتها  �صيًئا 
اأن يعرف الوالدان  اإن حتقيق ذلك الهدف يقت�صي الرتكيز علي ما يعرف بالوالدية، مبعنى  ذلك؟ 
طرق الرتبية ال�صحيحة لالأبناء عن طريق اإعطائهم الفر�صة للتميز، من خالل توفري مناخ يتاح فيها 
احلب والرعاية واال�صتقاللية والبيئة االآمنة التي تدعم داخل الطفل اإح�صا�صه با�صتقالله عن اأبويه.

اإن النظرة الدونية للمراأة لي�صت مق�صورة على نظرة الرجال لها؛ بل اإنها تر�صخت لدى العديد 
من الن�صاء الالتي اأ�صبحن ينظرن الأنف�صهن نظرة متدنية، وهي ظاهرة منت�صرة عند املراأة العربية ب�صفة 
انعكا�ًصا ل�صعور  ـًا  امل�صتويات والدرجات، ويحدث غالب العديد من  له  بالدونية  ال�صعور  عامة، وهذا 
حولها،  وملن  وللمجتمع  لنف�صها  وعطائها  وقدراتها  ملكاتها  اإظهار  على  القدرة  وبعدم  بالظلم،  املراأة 
واملواطنة،  الهوية  تاأكيد  ي�صهم يف  بالدونية �صوف  ال�صعور  الت�صدي مل�صكلة  النجاح يف  فاإن  ولذلك 
واإتاحة  امل�صاواة  اإطار من  بالت�صدي للخوف والقلق واالكتئاب، يف  تاأكيد الهوية يرتبط  وذلك الأن 
الفر�س لالختيار بحرية، مع تنمية حالة ميكن اأن توؤدي اإىل نوع من ال�صالم النف�صي مع الذات ومع 
االآخر، وما يتبع ذلك من �صعور بالثقة والطماأنينة من �صاأنه اأن يجعل االإن�صان يتقبل لي�س فقط نف�صه 
بل االآخرين اأي�صا، ي�صمع منهم ويتعلم منهم، �صواء كان هذا االآخر �صغرًيا اأم كبرًيا، رجاًل اأم امراأة؛ 

مما ينعك�س على اأفعال و�صلوك االإن�صان مبا يجعله اأكرث واقعية واأكرث ح�صا�صية.
وبالرغم من كل ما حتقق من اإجنازات يف احلياة العامة على امل�صتوى الظاهر بالن�صبة للمراأة، اإال 
اأن هناك �صوؤاال مهًما يطرح نف�صه ويتعلق مبدى التوازن والتواوؤم احلقيقي مع الواقع العام واخلا�س 
باملراأة العربية؟ واملق�صود بالواقع اخلا�س واقعها الذاتي االأ�صري املجتمعي، حيث يوجد العديد من 
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العقبات يف البالد العربية حتول دون حتقيق املراأة لكفاءتها، ودون م�صاركتها الفعلية يف التنمية اأو يف 
ا للمراأة فح�صب  االإ�صالح، وحتول دون متكينها لنف�صها، وذلك على اعتبار اأن متكني املراأة لي�س حقًّ
ولكنه حق للمجتمع كله، ولكن على ما يبدو اأنه يف بع�س البالد العربية ثقافة تعطي بيد وتاأخذ باليد 
العقبات  لها  اأن تذلل  نف�صه ال حتاول  الوقت  املراأة ولكن يف  اإ�صهامات  مبزيد من  تطالب  االأخرى، 

ا.  ًـّ لتحقيق هذه امل�صاهمات، بل ت�صع يف طريقها كل العقبات التي حتبطها ذاتي

ـًا: متكني املراأة يف �صوء موؤ�صرات التنمية الب�صرية ثاني
)1( التعليم

ا ال ميكن بدونه حتقيق اأي منو للمراأة اأو للوطن بن�صائه ورجاله؛  ًـّ اأ�صبح تعليم املراأة �صرًطا اأ�صا�صي
واأي وطن ال ميكن تطويره اأو تنميته اأو مناف�صته للعامل بدون التعليم، حيث اإن التنمية االقت�صادية 
واملراأة،  الرجل  الب�صري  بالعن�صر  واملق�صود  مواكبتها،  الب�صري  العن�صر  ي�صتطع  اإذا مل  قيمتها  تفقد 
ونحن ال ن�صتطيع حتى االآن اأن ن�صتخدم العن�صر الب�صري ا�صتخداًما �صليًما للم�صاركة يف املناف�صة 

العاملية، بحيث تكون لنا مكانة بني دول العامل يف املجاالت املختلفة.
املدر�صي  التعليم  اأي  وجماالته،  مراحله  بكافة  التعليم  هو  ال�صياق  هذا  يف  بالتعليم  واملق�صود 
من  املراأة  متكني  التنمية  لتحقيق  وينبغي  واخلا�س.  الر�صمي  والتعليم  اجلامعي  بعد  وما  واجلامعي 
الوجود يف كافة مراحل وجماالت التعليم، حيث اإننا حتى االآن جند بع�س املجاالت والتخ�ص�صات 
التعليمية تكاد تكون مق�صورة على الرجال، اأو تكون الغالبية العظمى فيها من الرجال، وقد يرجع 
ذلك اإىل اإحجام من املراأة نف�صها حتت تاأثري البيئة املحيطة، التي واإن كانت ال تعلن اأن هذا التخ�ص�س 
اأو ذاك للرجال فقط، اإال اأن طرق االختيار والت�صجيع والكالم الذي ت�صمعه املراأة توؤكد جميًعا اأنه 
مما يجعل  بها؛  باملراأة غري م�صجعة وغري مرحبة  املحيطة  البيئة  تكون  هنا  فقط. ومن  للرجال  جمال 

الكثري من الن�صاء يحجمن عن تخ�ص�صات معينة، مع اأنها متاحة لهن مبقت�صى القانون.
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وتعترب العديد من ال�صيا�صات التعليمية يف م�صر م�صئولة عن التمييز النوعي يف التعليم، فبالرغم 
من البداية املبكرة لتعليم املراأة يف م�صر، ومنذ اأوا�صط القرن التا�صع ع�صر، اإال اأن اأمية املراأة بالن�صبة 
للرجال يف م�صر اأعلى من مثيالتها يف بلدان ال�صرق االأو�صط، حيث ت�صل اإىل 62،5% يف م�صر مقابل 
37% لل�صرق االأو�صط يف 1996، وترتفع هذه الن�صبة يف م�صر العليا اإىل 76% وت�صل اإىل 44،8% يف 
الريف مقابل 21،6% يف احل�صر. ورغم وجود قانون للتعليم االإلزامي، فاإن �صيا�صات الت�صغيل اعتربت 
التعليم العايل �صرورة للح�صول على وظيفة ذات مكانة اجتماعية وم�صتقبل مهني، والأن ن�صبة كبرية 
ا بالن�صبة  من الن�صاء، ال�صيما يف الريف، ال تدخل �صوق العمل يف احل�صر، فاإن التعليم مل يعد مهمًّ

لهوؤالء خا�صة مع التقاليد ال�صائدة باأهمية الزواج املبكر للفتاة.
ومن اجلدير بالذكر اأن ن�صبة االإناث يف التعليم العايل يف م�صر تعد مرتفعة باملقارنة بالدول النامية 
االأخرى، حيث ت�صري البيانات احلديثة اإىل اأن ن�صبة تعليم الفتيات ترتفع يف االأ�صر الغنية حيث تزيد 
اأ�صر فقرية ال  اإمكانية التحاق الفتيات بالتعليم اجلامعي بالن�صبة للفتيات يف االأ�صر الفقرية. فهناك 
ت�صتطيع اأن تتحمل تكاليف اإر�صال بناتهن حتى اإىل التعليم املجاين؛ نظًرا الرتفاع تكاليف الكتب 

واملالب�س واملوا�صالت بالن�صبة اإليهن، باالإ�صافة اإىل دور الفتيات يف رعاية اأهلهن. 
وب�صفة عامة ميكن القول اإن ال�صيا�صات اخلا�صة باالإ�صالح الهيكلي قد اأثرت على تعليم الفتيات 
عامة  ب�صفة  املعي�صة  تكلفة  متو�صط  يف  امللحوظ  االرتفاع  زيادة  مع  الأنه  الفقرية،  االأ�صر  يف  وخا�صة 
والتعليم ب�صفة خا�صة يف بع�س املوؤ�ص�صات التعليمية وانخفا�س االأجور احلقيقية، يتجه معظم االأفراد 
اإىل الوفاء باحتياجاتهم ال�صرورية كاملاأكل وامللب�س، قبل التفكري يف الوفاء باحتياجاتهم بعيدة املدى 
كالتعليم، وخا�صة يف ظل القيم االجتماعية ال�صائدة، التي تعترب تعليم االإناث نوًعا من التكلفة التي 

يتحملها الفقراء. 
والتعليم عامة؛ ورغم وجود عدد  االأمية  العربي تكثيف اجلهود يف جمال حمو  الواقع  ويتطلب 
املدار�س  اأعداد  وتزايد  الفتيات  تعليم  م�صاريع  تزايد  مثل  املجال،  هذا  يف  تنكر  ال  االإجنازات  من 
املخ�ص�صة لهذا الغر�س، وتزايد اأعداد الفتيات الالتي يتعلمن اأي�صا؛ غري اأن االأمر الالفت للنظر اأن 
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ذلك التزايد الكمي مل يوؤد اإىل تغري كيفي كبري يف حتديث االأفكار واالجتاهات للخريجات من تلك 
املدار�س ومن اجلامعات اأي�ًصا، بحيث تتميز الفتاة املتعلمة عن غريها يف نظرتها اإىل احلياة.

لذلك من املهم تطوير النظام التعليمي؛ حتى ميكن اإعداد املواطنني باملعلومات واملهارات ملواكبة 
الع�صر، وال بد كذلك اأن تتوافر داخل النظام التعليمي املكونات التي ت�صجع على ذلك، مع تزويد 
الطالب باملهارات احلياتية والعملية والقيادية الالزمة لكي ينفتحوا على العامل، وال يتقوقعوا منغلقني 
على اأنف�صهم مما يحول بينهم وبني التقدير املو�صوعي لقدراتهم، ويدفع بهم اإىل املبالغة يف تقدير تلك 

القدرات، اأو التقليل من �صاأن ما ي�صتطيعون اإجنازه لو مت اإعدادهم االإعداد ال�صحيح.
كذلك يجب تزويد املراأة اأثناء التعليم بالتوجيهات واال�صتعدادات التي جتعلها حتب ا�صتخدام 
بني  منها  نعاين  التي  الفجوة  ل�صد  التعليم  موؤ�ص�صات  اكت�صبتها يف  التي  والقيم  املهارات  وتوظيف 
التعليم وبني املجتمع، كما ينبغي تر�صيخ حقيقة اأن التعليم للفتاة يوؤهلها لال�صطالع مب�صئولية ناحية 
وطنها، واأنها يجب اأن تعطي مثلما اأخذت، واأن ت�صاهم يف تنمية وطنها، واأن تعطي واأن تعلم غريها. 

كما ال ينبغي اأن يقف االأمر عند قيام موؤ�ص�صات التعليم بتزويد االأ�صخا�س بالتدريب والتعليم 
والتثقيف، بل البد اأن يكون هناك اأي�صا تكافوؤ يف فر�س القبول يف كل املجاالت، وال باأ�س يف هذا 
ال�صدد من تطبيق ما يعرف بنظام التمييز االإيجابي، وهو نظام مطلوب يف املجاالت التي مل متثل فيها 
املراأة لفرتة طويلة، وبالتايل مل ياألف املجتمع وجودها يف تلك املجاالت، على اأ�صا�س اأن ذلك التمييز 

يعترب ت�صحيًحا لو�صع افتقد العدالة لفرتة زمنية طويلة.

 )2( التنمية القت�صادية
ا يف عملية التنمية االقت�صادية، كما يجب اأن تكون  تعترب م�صاركة املراأة يف املجتمع مكونًا اأ�صا�صيًّ
امل�صاركة  انخفا�س  اإن  عام، حيث  ب�صكل  للمجتمعات  االأ�صا�صية  االأهداف  بني  امل�صاركة من  هذه 
االقت�صادية للمراأة ال تكون له فقط تكلفة اجتماعية، ولكن اأي�صا تكلفة اقت�صادية مرتفعة الأنه يوؤدي 
اإىل انخفا�س م�صتوى الرفاهة االقت�صادية لالأ�صرة، االأمر الذي ينعك�س بو�صوح على م�صتوى الرفاهة 
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ب�صبب االعتماد  االقت�صادية  االإعالة  ن�صبة  زيادة  اإىل  يوؤدي  ب�صكل عام، كما  للمجتمع  االقت�صادية 
االقت�صادي من جانب املراأة على الزوج اأو االأخ اأو االأب، وهو ما يكون له تكلفة اقت�صادية مرتفعة. 

ولي�س من قبيل املبالغة القول باأن حماولة اإمتام التنمية بدون املراأة كمن ير�صم لوحة ويركز كل 
ن�صف  ورتو�س  األوان  واختيار  حتديد  مواهبه يف  كل  ي�صتخدم  فهو  فقط،  اللوحة  ن�صف  الر�صوم يف 
اللوحة، ويرتك الن�صف االأخر باهًتا وغري ملون، معتقًدا اأن حت�صني ن�صف اللوحة �صينه�س باللوحة 
كاملة. وهذا خطاأ ج�صيم، فمهما اجتهد  الفنان يف ن�صف اللوحة، يظل هو ن�صفها فقط، وتبقى القيمة 

الكلية للوحة �صعيفة، حتى يكتمل ن�صفها االآخر، فيظهر ن�صفاها )الرجل واملراأة( ب�صورة متكافئة. 
وعلى الرغم من حدوث تطور يف م�صاركة املراأة يف االأن�صطة االقت�صادية، اإال اأنه بالنظر اإىل ن�صب 
واأعداد الن�صاء بالن�صبة حلجم ال�صكان يف البالد العربية، جند اأنهن ميثلن 49% من تعداد ال�صكان، غري 
اأن ن�صبتهن يف قوة العمل متثل فقط ما يوازي 28%، وبالرغم من اأن هذه الن�صبة �صهدت تطوًرا خالل 

ال�صنوات االأخرية فاإنها ال تزال منخف�صة.
الق�صايا  من  العديد  يت�صمن  كبرًيا  مو�صوًعا  يعترب  للمراأة،  االقت�صادي  التمكني  مو�صوع  اإن 
املراأة من  االأوىل متكني  اآليتني حمددتني:  الرتكيز يف هذا اجلزء على   يتم  ف�صوف  املت�صابكة، ولذا 
وال�صركات. ويعد متكني  املوؤ�ص�صات  اإدارات  باملراأة يف جمال�س  الدفع  والثانية  احل�صول على متويل، 
املراأة من احل�صول على التمويل اأ�صا�ًصا يف اإتاحة الفر�صة لها التخاذ القرار االقت�صادي، وهو ال�صرط 
االأ�صا�صي الذي ميكن املراأة من القيام مب�صروعات �صغرية اأو متو�صطة اأو متناهية ال�صغر، ولكي يتحقق 
ذلك ينبغي اأن تكون املراأة قادرة على التعامل مع البنوك واملوؤ�ص�صات املالية للح�صول على التمويل 
الالزم للقيام مب�صروع. وبالرغم من اأنه توجد يف كثري من الدول العربية برامج متويلية خا�صة باملراأة 
�صواء من خالل موؤ�ص�صات عامة اأو من خالل اجلمعيات االأهلية التي تعطي القرو�س اجلماعية اأو 
من خالل منافذ اأخرى متنح القرو�س اخلا�صة باملراأة، فاإن هناك الكثري من العقبات والروتني الذي 
يحد من فائدة اأكرب تغطية بالن�صبة للمراأة التي حتتاج اإىل مثل هذه اخلدمة، وخا�صة يف املناطق التي 

تبعد عن املدن الرئي�صية.  
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ويعترب مو�صوع اإتاحة الفر�صة للمراأة لال�صرتاك يف جمال�س اإدارات املوؤ�ص�صات وال�صركات اأمًرا 
ا، حيث توجد بع�س التحديات التي تواجهها املراأة يف  بالغ االأهمية يف جمال متكني املراأة اقت�صاديًّ
النجاح هي  ن�صب  اأن  االأخرى، جند  العامل  الو�صع مع دول  ومبقارنة  ال�صاأن.  العربية يف هذا  الدول 
االأخرى مازالت منخف�صة، حيث ت�صري البيانات اإيل اأن ن�صبة املراأة يف جمال�س اإدارات اأكرب خم�صني 
بنًكا على م�صتوي العامل ال تتخطى 10%، كما اأن بع�س البيانات احلديثة ت�صري اإىل اأن ال�صني قد 
بلغت  حيث  مالية،  موؤ�ص�صة  خم�صني  اأكرب  يف  املراأة  ن�صبة  يف  االأمريكية  املتحدة  الواليات  �صبقت 
الن�صبة يف املوؤ�ص�صات ال�صينية 20% مقارنة بن�صبة 17% يف الواليات املتحدة االأمريكية. اأما يف اململكة 
ال�صركات  اأغلب  اأن  من  بالرغم  كله  وذلك   ،%10 اإىل  فقط  ت�صل  املراأة  وجود  ن�صبة  فاإن  املتحدة، 
واملوؤ�ص�صات توجد بها �صيا�صات معلنة للتنوع تتيح للمراأة اأن حتتل مكانًا يف ع�صوية جمل�س االإدارة، 
ولكن بالرغم من تلك ال�صيا�صات املعلنة، فمازال 30% من هذه ال�صركات الرائدة لي�س بها امراأة 

واحدة يف جمل�س االإدارة.
بالن�صبة  مقارنة  االأف�صل  عام،  ب�صكل  م�صر،  العمل يف  �صوق  الن�صاء يف  م�صاركة  ن�صب  وتعترب 
الأغلب االأ�صواق العربية وال�صرق اأو�صطية، ومع ذلك فهي تقل كثرًيا عن ن�صب م�صاركة الرجال يف 
جميع البالد العربية. كما اأن معدل البطالة بني الن�صاء ي�صل اإىل اأ�صعاف معدل البطالة بني الرجال، 
وبالتايل فالفجوة بني الذكور واالإناث يف �صوق العمل ال تزال موجودة وكبرية، وخ�صو�ًصا ح�صب 
�صرائح العمر، حيث يظهر من التعدادات احلديثة اأن الن�صاء يبداأن االنخراط يف �صوق العمل يف �صن 
مبكرة يف بع�س املهن ولكن ا�صتمرارهن يف العمل يكون لفرتة اأ�صغر مقارنة بالرجال الذين تبلغ ذروة 
انخراطهم يف �صوق العمل يف �صريحة العمر ما بني 25-39 �صنة، بينما �صريحة الذروة بني الن�صاء تقع 

بني 20-24 �صنة.
وينح�صر عمل الن�صاء يف عدد حمدود من املهن التي تقع غالبيتها يف م�صتويات منخف�صة من 
والثلث االأخري يف  الزراعي  القطاع  ي�صتغلن يف  العامالت  الن�صاء  فاأكرث من ثلث  الوظيفي.  ال�صلم 
قطاع  يف  منهن  فقط   %11،3 يوجد  بينما  الفنية،  والوظائف  واالإدارة  والهند�صة  الطب  مثل  املهن 

االإنتاج واملبيعات، وهو االأمر الذي يتم�صى مع االأو�صاع وامل�صتويات التعليمية للن�صاء.
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وي�صري توزيع الن�صاء العامالت ح�صب نوع الن�صاط االقت�صادي اإىل اأن اأكرث من الن�صف ي�صتغل 
يف قطاع اخلدمات مبعناه الوا�صع، يليه القطاع الزراعي، بينما ياأتي القطاع الزراعي يف املقدمة بالن�صبة 
والت�صييد  والبناء  الت�صنيع  قطاعات  يف  الرجال  ن�صيب  يزداد  بينما  اخلدمات،  قطاع  ويليه  للرجال 

والنقل واملوا�صالت واالت�صاالت مقارنة باأعداد الن�صاء يف هذه القطاعات.
وما �صبقت االإ�صارة اإليه نتيجة طبيعية ملا ميكن اأن نطلق عليه »التق�صيم النوعي للعمل«، الذي 
يوؤكد على وجود انحياز وا�صح ل�صالح الرجال من حيث التوزيع املهني، فبع�س املهن ت�صيطر عليها 
الن�صاء مثل التمري�س واخلدمة االجتماعية وت�صل ن�صبتهن فيهما اإىل 68% بالن�صبة للتمري�س و%40 

للتدري�س، باالإ�صافة اإىل حوايل 50% من خريجي كليات ال�صيدلة والتمري�س من االإناث.
وفى املقابل يت�صاءل ن�صيب الن�صاء يف قطاع الت�صنيع، برغم تركزهن يف بع�س ال�صناعات على 
وجه اخل�صو�س، ويعرب ذلك عن ظاهرة »تاأنيث بع�س ال�صناعات يف م�صر«، كما يحدث يف �صركة 
الن�صر للمن�صوجات حيث اإن 60% من العمالة بها من الن�صاء. وتت�صح الفجوة النوعية يف العمالة 
ب�صورة اأو�صح يف القطاع الزراعي حيث ي�صيطر الرجال وتخ�صع الن�صاء للقيود االجتماعية والثقافية 
التي ت�صعهن يف مكانة متدنية، �صواء يف االأجور اأو ظروف العمل، حيث تعمل الن�صاء كل الوقت 

ب�صور خمتلفة، دون ح�صولهن على عائد مادي معادل لعملهن يف هذا القطاع.
ن�صبة  زادت  احلكومي«، حيث  القطاع  »تاأنيث  ظاهرة  وهي  اأهمية  تقل  ال  اأخرى  ظاهرة  وهناك 
تواجهها  التي  امل�صاعب  ويعك�س ذلك  الرجال.  بن�صبة  مقارنة  ب�صكل كبري  القطاع  الن�صاء يف هذا 
العمالة الن�صائية يف م�صر؛ حيث يعاين القطاع احلكومي من البطالة املقنعة. وب�صفة خا�صة، ترتكز 

الن�صاء داخل القطاع احلكومي يف املهن الكتابية واأعمال ال�صكرتارية.
وعلى الرغم من اأن البطالة تعد ظاهرة عامة يف  �صوق العمل فاإن وقع هذه الظاهرة اأكرث �صدة على 
االإناث منه بالن�صبة للذكور. فمعدالت البطالة يف م�صر بني الن�صاء زادت من 17% يف تعداد 1977 
اإىل 25% يف عام 2004، يف حني اأنها تبلغ 9% على امل�صتوى القومي. وعلى امل�صتوى العربي فاإنه من 
اأو بالن�صبة لفئة ال�صن  الوا�صح وجود فجوة بني الرجال واالإناث يف م�صتويات البطالة �صواء العامة 

15-24، كما اأن ن�صبة م�صاركة املراأة يف �صوق العمل يف الدول العربية تقل عن ن�صبتها يف م�صر.
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)3( ال�صتثمارات وحترير التجارة
تتناف�س الدول النامية فيما بينها جلذب اأكرب قدر من اال�صتثمارات؛ نظًرا لدورها يف رفع معدالت 
االإنتاج وخلق فر�س عمل جديدة، ولقد �صاهمت اال�صتثمارات االأجنبية يف خلق فر�س عمل يف 
االقت�صادية  امل�صاركة  حت�صني  يف  القارات  عابرة  ال�صركات  ت�صهم  اأن  املمكن  ومن  متعددة.  مناطق 
هذه  تقدم  اأح�صن؛ حيث  عمل  ظروف  وتوفري  باأجر  لالإناث  عمل  فر�س  توفري  طريق  عن  للمراأة، 

ال�صركات مزايا عديدة. 
لكن على الرغم من االآثار االإيجابية التي ميكن اأن يحققها اال�صتثمار االأجنبي للمراأة، فاإن هناك 
العمل يف  املراأة يف  تكت�صبها  التي  املزايا  كون  مثل  اإليها  االإ�صارة  يجب  التي  ال�صلبية  االآثار  بع�س 
ال�صركات عابرة القارات قد ال تتوفر لكل االإناث العامالت يف هذه ال�صركات؛ فهي غالًبا ما تتوفر 
ملن يعملن يف الوظائف التي تتطلب مهارات ومعرفة تكنولوجية عالية، ومن ثم يح�صلن على اأجور 
مرتفعة، يف حني اأنها قد ال تتوفر ملن يعملن يف القطاعات االأخرى التي ال تتطلب مهارات عالية، 
مثل ال�صناعات الت�صديرية ك�صناعة املن�صوجات التي ترتكز فيها عمالة االإناث ب�صكل كبري، وغالًبا 
ال يتمتعن بهذه املزايا، �صواء من ناحية ظروف العمل اأو امل�صاواة يف االأجر، وراأ�س املال بطبيعته لديه 
قدرة عالية على احلركة واالنتقال اأ�صرع بكثري من عن�صر العمل، ومن ثم فاإن الدول النامية قد تلجا 
ترفع  قد  اأنها  اال�صتثمارات، يف حني  كو�صيلة جلذب  املال  راأ�س  عن�صر  على  ال�صرائب  اإىل خف�س 
العمالة  توفر  وبالرغم من  واالنتقال،  احلركة  االأقل على  لقدرته  نظًرا  العمل  ال�صرائب على عن�صر 
الرخي�صة يف الدول النامية مما يعد ميزة جتذب اال�صتثمار االأجنبي اإليها اإال اأنه ينبغي التاأكيد على اأن 

امل�صتثمر االأجنبي ال يبحث فقط عن العمالة الرخي�صة، واإمنا يلزمه اأي�صا العمالة املاهرة. 
وقد �صاعد حترير التجارة املراأة يف كثري من الدول النامية على اإيجاد فر�صة عمل يف القطاعات 
 Free  ( احلرة   التجارة  ومناطق   )Export Processing Zones( الت�صديرية   واملناطق  الت�صديرية 
Trade Zones(، حيث تبلغ ن�صبة االإناث العامالت يف هذه املناطق 90% وترتكز باالأخ�س يف قطاع 

اأهم  وتتمثل  املراأة،  عمالة  على  الطلب  يزيد  اجلاهزة؛ حيث  واملالب�س  واالإلكرتونيات  املن�صوجات 
اأكرب من فر�س العمل وزيادة ن�صيبها من العمل  التجارة للمراأة يف ح�صولها على قدر  منافع حترير 



37 الف�صل الثـــاين ـ متكـــني املــــراأة

على  قدرتها  من  يزيد  اأنه  كما  حياتها؛  على  و�صيطرتها  ا�صتقاللها  زيادة  على  ي�صاعدها  مما  باالأجر؛ 
االإنفاق على نف�صها واأطفالها وخا�صة يف جمال ال�صحة والتعليم، ومن ثم ي�صاعد على رفع م�صتوى 
اأن  اإىل  الت�صديرية  القطاعات  املراأة يف  الطلب على  زيادة  ال�صبب يف  الب�صرية. ويرجع  املوارد  تنمية 
املراأة اأكرث ا�صتعداًدا للعمل باأجور اأقل من الرجل وب�صكل اأكرث التزاًما؛ كما اأنها اأقل مياًل اإىل تكوين 
تنظيمات جتعلها اأكرث قوة عند امل�صاومة اأو عند تقدمي اأحد املطالب، ف�صاًل عن �صهولة تعيني وف�صل 

املراأة يف �صوء التغيريات الدورية واملو�صمية. 
ويعترب حترير التجارة يف اخلدمات من العوامل التي تزيد من توفري فر�س عمل للمراأة وخا�صة 
اأن الطلب على عمالة املراأة وم�صاركتها يف هذا القطاع قد �صهد ارتفاًعا ملحوًظا يف االآونة االأخرية 
وباالأخ�س يف الدول النامية، وي�صمل قطاع اخلدمات كاًل من االت�صاالت وخدمات ال�صحة والتعليم 

والبنوك والتاأمني وغريها من القطاعات اخلدمية االأخرى. 
كما اأدى حترير التجارة يف ال�صلع الزراعية اإىل ت�صجيع العديد من الدول على زيادة اإنتاج املحا�صيل 
الت�صديرية مما ي�صاهم يف خلق فر�س عمل للمراأة، ويعول الكثريون على االجتاه اإىل املحا�صيل الزراعية 
غري التقليدية كم�صدر خللق فر�س عمل لالإناث، وقد بداأت هذه التجربة يف اأمريكا الالتينية وانتقلت 
ب�صرعة اإىل اأفريقيا وجنوب اآ�صيا وخا�صة الهند، كما اجته العديد من الدول اإىل ت�صنيع احلا�صالت 
الزراعية مما يرفع من القيمة امل�صافة لهذه ال�صادرات، مثل الزهور واخل�صر والفاكهة املجمدة، االأمر 

الذي يزيد من فر�س العمل اأمام املراأة، كما اأنه يرفع من اأجرها. 
ولكن البع�س يتخوف من اأن يقلل اجتاه املراأة للعمل يف قطاع احلا�صالت الت�صديرية من الوقت 
الذي تخ�ص�صه املراأة للعمل يف املزرعة؛ لتوفري الطعام لها والأ�صرتها؛ حيث تعتمد العديد من الدول 
قطاع  للعمل يف  ان�صرافها  يوؤثر  ثم  ومن  عائلتها،  الإطعام  اأ�صرتها  مزارع  املراأة يف  عمل  على  النامية 
احلا�صالت الت�صديرية على االأمن الغذائي لها والأ�صرتها. كما اأن هناك عقبات تقف اأمام زيادة دور 
املراأة ك�صاحبة م�صروع يف قطاع احلا�صالت الت�صديرية، ومن اأهمها حمدودية قدرتها على الو�صول 

اإىل التمويل والتكنولوجيا، وو�صائل الت�صويق الالزمة للنفاذ اإىل االأ�صواق العاملية. 
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وبالرغم من فر�س العمل العديدة التي تقدمها ال�صناعات الت�صديرية للمراأة فمن املالحظ اأن 
هذه  يف  وتركزها  املراأة  اإبقاء  فاإن  وبالتايل  منخف�صة.  مهارات  على  تعتمد  ما  غالًبا  ال�صناعات  هذه 
القطاعات ذات املهارات املنخف�صة يحرمها من اال�صتفادة من فر�س اأكرب يف حالة التو�صع يف قاعدة 
معظم  اأن  وخا�صة  للمراأة،  تتوافر  ال  واأعلى  اأكرث  مهارات  اإىل  حتتاج  منتجات  اإىل  واالجتاه  الت�صنيع 
الوظائف التي يقدمها قطاع اخلدمات يف اإطار حترير التجارة حتتاج اإىل مهارات عالية ال متلكها املراأة 

الفقرية، اأو التي مل حتظ بتعليم كاف.

)4( التطور التكنولوجي
مما ال �صك فيه اأن التطور التكنولوجي يف و�صائل االت�صاالت واملعلومات يتيح فر�ًصا هائلة للمراأة 
لتح�صني قدراتها العلمية ومهاراتها العملية، كما اأنه يوفر لها فر�ًصا غري حمدودة لالندماج يف الن�صاط 
االقت�صادي واحل�صول على فر�س عمل، وقد اأ�صار تقرير االأونكتاد عام 2003 اإىل دور قطاع تكنولوجيا 
املعلومات يف خلق فر�س عمل عديدة للمراأة يف الدول النامية، خا�صة يف الوظائف التي ال تتطلب 

مهارات مرتفعة مثل: اإدخال املعلومات وحتليلها ومراكز االت�صاالت املحلية واالإقليمية والدولية.
املراأة يف احل�صول على فر�س عمل دون احلاجة  التكنولوجي  التطور  ي�صاعد  اأن  الطبيعي  ومن 
ملغادرة منزلها اأو ما يعرف بـ«العمل عن بعد«، فالتكنولوجيا احلديثة تتيح فر�س اإجناز العمل يف اأي 
مكان واإر�صاله اإىل حيث يزداد ا�صتخدام قنوات الربيد االإلكرتوين وغريها يف تبادل املعلومات واإجناز 
التكليفات. كما اأن تطوير اخلدمات احلكومية وتوفريها للمواطنني عن طريق �صبكات احلا�صب االآيل 
-مثل م�صروع احلكومة االإلكرتونية- يوفر اأي�ًصا للمراأة العاملة الوقت واجلهد، وي�صاعدها على اإجناز 

بع�س االأعمال يف اأقل وقت، وتركيز كل جهودها يف االأعمال االأخرى التي تقوم بها.
زيادة  لها  يتيح  للمراأة؛ حيث  فيها  املرغوب  اخليارات  من  ُبعد«  عن  »العمل  يعد  عامة  وب�صفة 
اأن�صطة اأخرى كثرية، واإتاحة الفر�صة لها للعودة  ال�صيطرة واالإحكام على حياتها، ودمج العمل مع 
اإىل العمل واحل�صول على اأجر بعد فرتة توقف عن العمل للعناية باالأطفال، كما اأنه يفتح جماالت 
عمل جديدة للن�صاء الالتي يردن دمج العمل مع امل�صوؤوليات املنزلية. وال يتوقف االأمر عند توفري 
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فر�س عمل يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت فح�صب، بل من املمكن اأن يقدم هذا القطاع 
مهما، حيث  دوًرا  املراأة  فيها  تلعب  التي  الزراعة  مثل  املجاالت  للمراأة يف خمتلف  مهمة  خدمات 
ميكن اأن ت�صتفيد املراأة من تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف هذا املجال، من خالل ما تقدمه لها 
من اأحدث املعلومات عن الزراعة واملحا�صيل ومعلومات حول التوقعات اخلا�صة باالأ�صعار واأحوال 
زيادة  من  يح�صن  مما  حم�صول،  لكل  املنا�صبة  اجلوية  واالأحوال  النقل  وو�صائل  واملنتجات  ال�صوق 

االإنتاجية الزراعية، وزيادة مكا�صب املراأة يف هذا القطاع. 
ولكن بالرغم من اأهمية دور تكنولوجيا املعلومات يف توفري فر�س عمل للمراأة فاإنه مازال العديد 
فر�س  خلق  يف  واالت�صاالت،  املعلومات  تكنولوجيا  جناح  اإمكانية  من  حتد  التي  التحديات  من 
اأهم هذه التحديات حمدودية  عمل للمراأة يف الدول النامية واملجتمع العربي -ومنها م�صر- ومن 
املتو�صط، وكذلك  التعليم  الفتيات يف  الن�صبة العظمي من تعليم  التعليمي، حيث ترتكز  امل�صتوى 
تركز ن�صبة كبرية من الفتيات يف العلوم النظرية والبعد عن العلوم التطبيقية وعلوم احلا�صب االآيل 
وخا�صة املتطورة منها، وهو ما يوؤدي اإىل حمدودية م�صاهمة املراأة يف جماالت تكنولوجيا املعلومات 
بل تركز الن�صبة التي ت�صاهم يف املجاالت االأقل تقدًما، كربامج معاجلة الكلمات واجلداول وغريها 
من التطبيقات االإدارية، وحمدودية القدرات املادية؛ حيث تعود حمدودية ن�صيب املراأة من التقدم 
التكنولوجي اإىل االنخفا�س الن�صبي يف م�صتوى املعي�صة وم�صتويات الدخل بني اجلن�صني. والفجوة 
اللغوية، حيث اإن معظم العلوم التكنولوجية وباالأخ�س علوم تكنولوجيا املعلومات تعتمد على اللغة 

االإجنليزية التي قد ال يتقنها الكثري من االإناث.
املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  يف  املراأة  فر�س  زيادة  اأمام  حاجًزا  وغريها  العوائق  هذه  وت�صكل 
واالت�صاالت، وتقلل من فر�س املراأة يف التقدم والرتقي يف هذا القطاع من الوظائف ذات املهارات 

املحدودة.             
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ثالًثا: حالة متكني للمراأة يف م�صر
)1( الو�صعية ال�صيا�صية والجتماعية 

ثمة تغيريات عديدة طراأت علي ال�صكل التقليدي لالأ�صرة يف م�صر، حيث زادت ن�صبة الطالق 
اأو لغريه من االأ�صباب، كما ارتفع  عالوة على االنف�صال نتيجة لغياب الزوج يف �صفر للعمل مثال 
�صن الزواج نتيجة لعدد من الظروف على راأ�صها االأو�صاع االقت�صادية، ويف الوقت نف�صه، تزايدت 
ظاهرة الزواج العريف الذي ال تتوافر ب�صاأنه اإح�صائيات دقيقة حتى االآن، اإال اأنه اآخذ يف االنت�صار اإىل 
درجة اأن ق�صايا اإثبات ن�صب االأطفال نتيجة للزواج العريف اأ�صبحت من امل�صكالت التي يواجهها 

املجتمع.
وبينما مل تكن م�صاركة املراأة امل�صرية فيما م�صى بعيدة عن نظرياتها من ن�صاء العامل يف �صتى 
اأنها يف  املواقع واملجاالت، واأدت اأدوارا تفوقت فيها على نظرياتها من ن�صاء دول العامل قاطبة؛ اإال 
الزمن املعا�صر واجهتها الكثري من امل�صكالت والعقبات رغم ا�صتمرار متيز الكثري من الن�صاء امل�صريات 
يف العديد من املجاالت كاالإعالم، والطب، والهند�صة، واملحاماة، وكاأ�صاتذة جامعات، وكمديرات 
وقياديات يف املوؤ�ص�صات وال�صركات، وكم�صت�صارات، وغري ذلك من االأدوار؛ فال تزال م�صاركة املراأة 
داخل  الن�صاء  ن�صبة  متثله  ما  مع  تتنا�صب  للغاية ال  قليلة  نخبة  ومق�صورة على  العملية حمدودة،  يف 

املجتمع امل�صري.
وقد جتلى الدور ال�صيا�صي للمراأة امل�صرية منذ م�صاركتها يف اأحداث عام 1919 وم�صاندتها لقادة 
الثورة �صد اال�صتعمار الربيطاين، فلقد تزاملت الن�صاء امل�صريات يف املظاهرات التي ا�صت�صهدت فيها 
اأول �صيدة، ويف عام 1924 �صاركت يف املوؤمتر الن�صائي االأول، ويف مرحلة مبكرة اأي�صاً اأن�صاأت ال�صيدة 
فاطمة ر�صاد اأول حزب �صيا�صي ن�صائي يف م�صر كبادرة ونواة للن�صاط ال�صيا�صي للمراأة امل�صرية، وكان 
اأن  لل�صيدتني هدى �صعراوي و�صيزا نرباوي دور كبري يف التوعية بامل�صاركة ال�صيا�صية الن�صائية؛ اإال 
املراأة امل�صرية مل تتبواأ مكانتها يف املوؤ�ص�صات الت�صريعية وال�صعبية اإال بعد كفاح واإ�صرار حيث ُرف�صت 
يف  احلق   1956 د�صتور  منحها  حتى  مرات،  عدة  الربملاين  والتمثيل  االنتخاب  يف  بحقها  مطالبها 

الت�صويت والرت�صيح. 
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وتعترب مكانة املراأة واأدوارها املت�صعبة انعكا�ًصا لالأو�صاع االقت�صادية واالجتماعية، وترجمة ثرية 
ا للفكر العلمي الر�صيد للقيادة ال�صيا�صية، ومدى حر�صها على  ًـّ لهوية االأمة الثقافية، وجت�صيًدا عملي
وتعددت  ميزاتها  ارتقت  قد  العربي  عاملنا  املراأة يف  اأن  الدالئل  وتوؤكد  الب�صري.  بالعن�صر  النهو�س 
العملية  مكانتها  وتعززت  مكا�صبها  تطورت  كما  االأوطان؛  �صروح  بناء  يف  واإ�صهاماتها  اأدوارها 
على  ذلك  كان  �صواء  االإنتاجية،  النواحي  من  العديد  يف  الفعلية  م�صاهمتها  وتعددت  والتعليمية، 
م�صتوى الريف اأو االأقاليم اأو املدن الكربى؛ ومل يكن من املمكن للمراأة اأن حترز هذه االإجنازات من 
دون دعم القيادات ال�صيا�صية التي وعت حقيقة اأن املراأة على م�صتوى العامل قد اأدت اأدواًرا حمورية 
يف التخطيط والتنظيم واالإدارة، مما كان له بالغ االأثر يف حتديد مواقف الكثري من دول العامل حيال 

الكثري من الق�صايا والنزاعات املختلفة.

)2( املراأة وبرنامج الإ�صالح القت�صادي
كان برنامج االإ�صالح االقت�صادي والتكيف الهيكلي يف م�صر يهدف يف مرحلته االأوىل اإىل حتقيق 
التثبيت االقت�صادي من خالل خف�س معدالت الت�صخم واحلد من عجز امليزان الداخلي واخلارجي، 
والعمل على خف�س االإنفاق الكلي من خالل جمموعة من ال�صيا�صات، مثل �صيا�صات الت�صغيل 
التي تهدف اإىل خف�س معدل منو االأجور احلقيقية، وال�صيا�صات املالية التي تهدف اإىل تر�صيد االإنفاق 
احلكومي يف اخلدمات، وخف�س ن�صبة الدعم اإىل االإنفاق العام، وذلك باالإ�صافة اإىل �صيا�صات اأخرى 

تهدف اإىل زيادة االإيرادات العامة، من خالل االعتماد على ال�صرائب غري املبا�صرة. 
ومن الطبيعي اأن تكون لهذه ال�صيا�صات اآثار انكما�صية من خالل تقييد املعرو�س من النقود، 
ـًا على الدخول احلقيقية والبطالة والت�صغيل، ولقد اأثرت  وخف�س االإنفاق احلكومي، الذي يوؤثر �صلب
للداخلني اجلدد  الفر�س  توفري  اإمكانية  االقت�صادي على  االإ�صالح  لربامج  االنكما�صية  ال�صيا�صات 
يف �صوق العمل، مما اأثر على معدل البطالة ب�صفة عامة، وعلى املراأة على وجه اخل�صو�س، حيث اإن 
الدولة تعترب اأكرب م�صتخدم للمراأة وعندما يتقل�س دور الدولة يف ظل اخل�صخ�صة تتعر�س املراأة لفقد 
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الوظيفة واملزايا املرتبطة بالوظيفة احلكومية، وبالتايل فاإن اإعادة الهيكلة واخل�صخ�صة وما تنطوي عليه 
من تقلي�س حلجم القطاع العام يوؤدي اإىل اأن تفقد الن�صاء وظائفهن بن�صبة اأكرب من الرجال. 

ومع تراجع الدولة عن �صيا�صات الت�صغيل وندرة فر�س العمل اأ�صبح القطاع اخلا�س غري الر�صمي 
والقطاع الزراعي امللجاأ االأ�صا�صي للمراأة العاملة؛ نظرا لقلة فر�س العمل اأمام املراأة يف القطاع اخلا�س 
الر�صمي؛ نتيجة الرتفاع الكثافة الراأ�صمالية يف القطاع اخلا�س و�صعوبة ظروف العمل يف هذا القطاع 
بالن�صبة للمراأة عن القطاع العام، ومن ثم فاإن عدم زيادة انخراط املراأة يف القطاع اخلا�س يرجع اإىل 
زيادة انخراطها يف القطاع اخلا�س غري الر�صمي؛ حيث بلغت ن�صبة االإناث يف هذا القطاع 7،33% يف 
2001 وكانت 9،9% يف 1995؛ وبالطبع فاإن هذا االأمر يعك�س اأي�ًصا بع�س امل�صكالت التي تواجه 
املراأة يف هذا القطاع والتي ال تتمتع فيه املراأة كبقية العاملني بحماية قانونية اأو تنظيم نقابي كما اأنها ال 
تتمتع باأي حق من حقوق العمل كاالإجازات و�صاعات العمل والرعاية ال�صحية وغريها من احلقوق 

واملزايا االأخرى.
�صركات  يف  العمالة  تكد�س  من  للحد  كحافز  املبكر  املعا�س  عرو�س  احلكومة  ا�صتخدمت  وقد 
القطاع العام والتعامل مع العمالة الزائدة، ومنذ اأن بداأت خ�صخ�صة �صركات القطاع العام اأ�صبح 
وا�صًحا اأن املراأة كانت اأكرث ترحيًبا من الرجل يف اال�صتفادة بحوافز املعا�س املبكر ويرجع ذلك اإىل 
للرجل(  عاًما  للمراأة و50  عاًما  الرجل )45  اأقل من  يبداأ يف �صن  النظام  لهذا  املراأة  ا�صتحقاق  اأن 
ونظًرا لالجتاهات واملعايري ال�صائدة وت�صارب االأدوار التي تقوم بها املراأة، فقد �صاعدت هذه الظروف 
على خروج عدد كبري من الن�صاء من �صوق العمل. ويف كثري من االأحيان جند اأن املراأة التي حت�صل 
على مكافاأة التقاعد �صرعان ما تنفقها ب�صبب حاجة االأ�صرة اإىل االحتياجات االأ�صا�صية وال�صرورية، 
مثل نفقات زواج االبن واالبنة وغريها، وحتى بالن�صبة لالإناث الالتي تلقني مكافاأة املعا�س املبكر 
وا�صتخدمنها لبدء اأعمال خا�صة بهن تعر�صن للف�صل الأنهن مل يتلقني اأي نوع من اأنواع التدريب 

على اإدارة امل�صروعات وت�صويق املنتجات. 
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)3( املجل�س القومي للمراأة
عام 2000،  للمراأة  القومي  املجل�س  اإن�صاء  بعد  دفعة جديدة  م�صر  املراأة يف  جتربة متكني  تلقت 
متابعة  جانب  اإيل  املراأة،  بتمكني  الكفيلة  ال�صيا�صات  اقرتاح  يف  االأ�صا�صية  اأهدافه  متثلت  والذي 
االأن�صطة واالإجنازات يف هذا املجال. وتتلخ�س اأهم اإجنازات املجل�س القومي للمراأة من اأجل حتقيق 
ثم   )2007-2002( القومية  التنمية  خطة  اإعداد  يف  امل�صاهمة  يف  املراأة  ومتكني  ال�صاملة  التنمية 
)2007-2012(، وهو االأمر الذي يدعم قدرات الن�صاء من خالل توفري الفر�س مل�صاهمتهن خا�صة 
يف جماالت التعليم وال�صحة، وكذلك يف جمال اخلدمات التدريبية، وم�صاركتهن الفعالة يف و�صع 
املتخ�ص�صة يف جماالت  الرئي�صية  املجل�س  جلان  من خالل  املراأة  لتمكني  الالزمة  اال�صرتاتيجيات 

االقت�صاد، والتعليم، وامل�صاركة ال�صيا�صية، وثقافة االت�صال. 
ت�صجيع  خالل  من  ا  ًـّ اقت�صادي املراأة  متكني  ق�صية  االأخري  ال�صنوي  موؤمتره  يف  املجل�س  تبنى  وقد 
ا، وا�صعني يف االعتبار كيفية ا�صتثمار  ًـّ املحافظات علي ت�صميم خططها اخلا�صة بتمكني املراأة اقت�صادي
�صوق  يتطلبها  التي  املهارات  الن�صاء علي  تدريب  اإن�صاء مركز متخ�ص�س يف  املحلية. كما مت  املوارد 
مهمة  ا  حاليًّ للمراأة  القومي  املجل�س  ويتوىل  اخلا�صة.  م�صروعاتهن  اإقامة  علي  وم�صاعدتهن  العمل، 
الواردة يف  املراأة،  بتمكني  يتعلق  فيما  بتعهدات م�صر  االأهلية  اأو اجلمعيات  الوزارات  التزام  مراقبة 
املتحدة،  لالأمم  التابعة  املراأة«  �صد  التمييز  اأ�صكال  على جميع  الق�صاء  »جلنة  مثل  الدولية،  الوثائق 

 .MDG واأهداف التنمية لالألفية  CEDAW  واملعروفة با�صم
للمراأة، فهناك عقبات  القومي  التي يبذلها املجل�س  الرغم من تلك اجلهود املكثفة  لكن، على 
العمل  قوة  يف  امل�صاركة  ن�صبة  كتدين  امل�صرية،  للمراأة  االقت�صادي  التمكني  م�صار  تعرت�س  عديدة 
عام   %24 )بلغت  الن�صاء  بني  البطالة  معدالت  وارتفاع   )%25( االقت�صادية  االأن�صطة  ويف   )%25(
2005(؛ وتلقي تلك العقبات ال�صوء على اأهمية الت�صاوؤل املت�صل بق�صايا املراأة يف ظل العوملة، التي 
ا على امل�صتويات املحلية واالإقليمية والدولية،  ًـّ تتعلق بتن�صيق وتكامل �صيا�صات متكني املراأة اقت�صادي
وتو�صيح مدى اإمكانية ا�صتفادة املراأة من االآثار االإيجابية للعوملة كتحرير التجارة، واإتاحة مزيد من 
الفر�س يف االأ�صواق العاملية، واال�صتفادة من ال�صراكة االأوروبية �صواء من خالل اخرتاق االأ�صواق اأو 



حقوق املراأة ـ خطوات نحو حتقيق الإ�صالح44

احل�صول علي امل�صاعدات الفنية، والتاأثريات املتوقعة ملثل ذلك التن�صيق والتكامل على اقت�صادات 
العامل العربي وبلدان البحر االأبي�س املتو�صط. 

ًـّا رابًعا: اجتاهات عامة لتمكني املراأة اقت�صادي
ا، ومن  هناك العديد من اخلطوات واالإجراءات التي ينبغي اتخاذها لدعم متكني املراأة اقت�صاديًّ
التمكني  االأ�صا�صي يف عملية  املحور  مبثابة  يعد  الذي  والتدريب  التعليم  الرتكيز على  بينها �صرورة 
االقت�صادي، الذي يجب اأن يوجه اإىل زيادة املهارات والقدرات. كما ينبغي اأن ترتكز اأن�صطة تدريب 
الت�صويقية وكافة ما يتعلق مبواثيق  القانونية والت�صريعية والربامج  املراأة ب�صفة خا�صة على املجاالت 
التجارة العاملية، بحيث ت�صتطيع اأن تلم بالتطورات االقت�صادية التي جتري يف بالدها ويف العامل من 
حولها، مما ي�صاعدها يف اإتاحة الفر�صة لها للدخول يف جماالت واأ�صواق جديدة للعمل، باالإ�صافة اإىل 

ا.  معرفتها بتكنولوجيا املعلومات التي اأ�صبحت اأمًرا حتميًّ
اأن ت�صمل برامج التدريب م�صروعات للتدريب على بع�س املهارات االأ�صا�صية مثل  كما يجب 
التدريب على القيادة، واأن تبتعد تلك الربامج قدر االإمكان عن ال�صيغ النمطية املتكررة واأن توظف 
ينبغي  املثال  �صبيل  فيه؛ فعلي  للعمل  تعد  اأو  املراأة  فيه  الذي تعمل  املحدد  النوعي  املجال  خلدمة 
بالن�صبة ملجال العمل يف البنوك واملوؤ�ص�صات املالية اأن يتم ت�صميم برامج تدريبية خا�صة بالقيادات 
امل�صرفية حتديًدا، واإدراج اجتياز تلك الدورات التدريبية املتخ�ص�صة �صمن متطلبات التعيني والرتقية 

واحل�صول علي حوافز.
للرتقية  والرت�صيح  الوظائف  اإعالنات  ت�صمل  اأن  نحو  االجتاه  بت�صجيع  اأي�صا  االهتمام  وينبغي 
اأو  التخ�صي�س  فنظام  املطلوبة؛  لل�صروط  ا�صتيفائهن  ب�صرط  للن�صاء،  املخ�ص�صة  الفر�س  من  عدًدا 
باعتبار  »الكوتا« نظام م�صتقر ومتبع يف بلدان كثرية يف الغرف التجارية ويف الربملان ويف املحليات، 
ا. واإذا مل نكن موؤهلني ل�صدور مثل  ًـّ ذلك التخ�صي�س يعد اآلية مهمة لدفع املراأة ومتكينها اقت�صادي
ذلك القرار ال�صارم، فينبغي الرتكيز على توطيد العالقات مع موؤ�ص�صات االأعمال ورجال االأعمال، 
وخ�صو�صا التجمعات وامللتقيات على امل�صتويني امل�صري والعربي لن�صر تلك الدعوة؛ دون اأن يعني 
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ذلك اإغفال دور احلكومات يف خلق مناخ يكفل ت�صجيع خو�س املراأة االنتخابات ملجال�س االإدارة 
املختلفة ويف املجتمع. وذلك ي�صتلزم �صرورة م�صاركة جميع االأطراف مثل القطاع اخلا�س واحلكومة 
والغرف التجارية واملجتمع املدين واملوؤ�ص�صات الدولية، والبد من خلق الثقافة التي ت�صجع وتقدر 
عمل املراأة وم�صاهمتها يف املجتمع وم�صاركتها االقت�صادية، دون جتاهل الدور الفعال الذي ميكن اأن 
املراأة يف  مل�صاركة  املطلوب  التقدير  الفكر وخلق  االأهلية يف خلق هذا  االإعالم واجلمعيات  به  يقوم 

�صوق العمل االقت�صادي.





�ملـر�أة و�تخاذ �لقــر�ر

الف�صل الثالث





�سهد التاريخ االإن�ساين م�ساهمات عديدة للمراأة يف كافة مناحي احلياة ال�سيا�سية، واالجتماعية، 
واالقت�سادية، حيث لعبت املراأة دوًرا فاعاًل وموؤثًرا يف احل�سارات القدمية، مثل االآ�سورية والفينيقية؛ 

بينما تولت احلكم واإدارة �سئون الدولة، وتبواأت منا�سب الق�ساء يف احل�سارة الفرعونية.
احلقوق  يف  واملراأة  الرجل  م�ساواة  جميعها  اأكدت  قد  ال�سماوية  ال�سرائع  اإن  القول  نافلة  ومن 
من  اأكرث  منذ  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي حممد  وقال  متييز،  دون  االإن�سانية  والكرامة  والواجبات 
ا اأو خ�سًما يف معركة االإ�سالح  اأربعة ع�سر قرنًا م�ست اإن »الن�ساء �سقائق الرجال«، فالدين لي�س عدوًّ
والتنوير وحقوق االإن�سان، بل اإنه يدعو اإىل اإعمال العقل والتدبر، وفتح باب االجتهاد الذي يدعم 

احلوار بني االأفكار، ليخرجنا بذلك من اجلمود، وي�سمح بالتجديد. 
وبالرغم من ذلك فالزلنا يف القرن احلادي والع�سرين نتجادل حول بديهيات مثل خروج املراأة 
للعمل بينما كانت اأوىل زوجات النبي �سلى اهلل عليه و�سلم واأحبهن اإىل قلبه »ال�سيدة خديجة« ما 
نطلق عليه اليوم »�سيدة اأعمال«. فاالإ�سالم كرم املراأة، و�سمن لها حقها يف امللكية وحرية احلركة يف 

)3(  اعتمد هذا الف�سل على االأوراق اخللفية التي قدمتها كل من: الدكتورة ماجي احللواين بعنوان »م�ساركة املراأة 
يف املجال�س النيابية وال�سعبية«، والدكتورة جورجيت قليني بعنوان »التمثيل النيابي للمراأة وم�ساركتها ال�سيا�سية« 
وبعنوان«املراأة امل�سرية يف وظائف الق�ساء«، واالأ�ستاذة اأني�سة ح�سونة بعنوان »ملاذا مل ن�سارك بعد يف �سناعة القرار؟« 

واالأ�ستاذة �سوالفا اإبراهيم بعنوان »دور املراأة يف �سنع القرار املحلي«.

مقــــدمة )3(
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املجتمع والن�ساط االقت�سادي والتعليم واإبداء الراأي، اإىل جانب تاأكيده ال�ستقاللية �سخ�سية املراأة 
ا ويتم با�سم الدين، ولذلك توجد حاجة  املتمتعة بكافة احلقوق، ولكن لالأ�سف فاإن هناك حتواًل �سلبيًّ
ملحة للتذكري باأن حقوق املراأة هي منحة اإلهية ويف كل االأديان وبالتايل ال تقبل النق�س �سواء كان 
ذلك با�سم الفهم املغلوط للدين، اأو ب�سغط اأعراف وعادات اجتماعية متخلفة، اأو ب�سبب جهل املراأة 
نف�سها بهذه احلقوق فق�سايا املراأة االآن هي ق�سايا حق وحياة وعدل ورقي وتقدم، وطرحها على اأنها 

اإ�سالمية الوجه واجلوهر هو جهل معلن باالإ�سالم والديانات واملعتقدات االأخرى. 

اأول: املراأة واتخاذ القرار يف �صوء التجارب العاملية
تظهر التجارب العاملية املعا�سرة ب�ساأن الدور ال�سيا�سي للمراأة عن تطور عاملي هائل، ففي خمتلف 
التجارب التي �سهدت تويل الن�ساء ملنا�سب �سلطوية قيادية اأو تنفيذية اأو اإدارية عرفت البلدان التي 
الن�ساء  واإدارة  قيادة  فبينما كانت  ال�سيا�سي،  االأداء  األوانًا وقفزات جديدة يف  التجارب  بهذه  مرت 
اأنديرا  ثات�سر يف بريطانيا، وال�سيدة  ال�سيدة مارجريت  لبع�س الدول مميزة )على �سبيل املثال حكم 

غاندي يف الهند(، فاإنها يف خمتلف البلدان مل تظهر قيادة اأو كفاءة اأقل من كفاءة الرجل.
اإن املراأة يف �سوي�سرا -وهى اإحدى اأكرث الدول الغربية تقدما- مل حت�سل على حقوقها ال�سيا�سية 
اإال منذ �سنوات قليلة، بينما تولت املراأة يف اآ�سيا احلكم قبل ن�ساء الغرب، واأعطت تركيا املراأة حقوقها 
ال�سيا�سية عام 1935 قبل عقد من فرن�سا وايطاليا واليابان. ومل ت�سل املراأة يف اأي مكان اإىل ما و�سلت 
اأو عقائدي، واإمنا انطالًقا من و�سع اجتماعي، فقد و�سلت اإىل رئا�سة  اإليه ا�ستناًدا اإىل مفهوم ديني 
الوزراء يف فرن�سا حتت حكم »فرن�سوا ميرتان« بعد �سريالنكا والهند وباك�ستان وبالطبع بريطانيا، لذلك 
فاإن و�سع الن�ساء يف اأي جمتمع من املجتمعات يرتهن بالظروف االقت�سادية وال�سيا�سية واالجتماعية 
ال�سائدة وت�سبح احلداثة التي ن�سعى للو�سول اإليها معتمدة على التطور الداخلي للمجتمع والتفاعل 

بني اأطرافه.
وال �سك يف اأن العامل الذي ت�سارك الن�ساء بحوايل ن�سف عدد �سكانه لن ي�ستقيم اأمره دون اإقرار 
امل�سئولية  فان  اإىل حتقيق ذلك  لل�سعي  املراأة  بامل�سئولية على  نلقي  للجن�سني، وكما  حقوق متكافئة 
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بتوزيع االأدوار  يقوم  الذي  امل�سيطر على مقاليد االأمور وهو  الرجل ب�سفته  الكربى تقع على عاتق 
ن�ساء  واحلديث عن  الرجل،  بها  �سمح  التي  بامل�ساحة  دائًما  ارتبطت  املراأة  فم�ساركة  اجلانبني؛  بني 
يعاملن بنف�س الطريقة التي يعامل بها الرجال لي�س دقيًقا، وينطبق ذلك على العامل »االأول« مثلما 
ينطبق على العامل »الثالث«، ففي درا�سة للمفو�سية االأوروبية يف فرباير 2006 ت�سري البيانات اإىل اأن 
الن�ساء يف اأوروبا مازلن يح�سلن على اأجور اأقل من الرجال بن�سبة 15 % على الرغم من اأن تعليم 
الن�ساء يكون اأف�سل غالًبا، وفى درا�سة اأخرى اأجرتها يف مار�س 2006 �سركة »كاتال�ست لالأبحاث 
واال�ست�سارات« وجد اأن الن�ساء يف الواليات املتحدة �سينتظرن 70 عاما حتى يت�ساوى عددهن مع 

عدد الرجال يف جمال�س اإدارات اأكرب500 �سركة يف اأمريكا.
لقد بذل الكثري من اجلهود على امل�ستوى الدويل الإن�ساف املراأة، ومت اإبرام العديد من االتفاقيات 
عليها،  احلفاظ  ثم  امل�سروعة  حقوقها  على  للح�سول  والدعم  احلماية  للمراأة  توفر  التي  واملعاهدات 
واالأمثلة هنا عديدة ولعل اأ�سهرها مقررات »بكني« فيما يخ�س و�سول املراأة اإىل مراكز �سنع القرار 
اإىل 30  ت�سل  ن�سائية  بتحديد ح�سة  الذي طالب  عام 1997  للمراأة  العاملي  واملوؤمتر   ،% بن�سبة 50 
% من املجال�س الت�سريعية، اإ�سافة بالطبع اإىل ما يعرف باتفاقية »ال�سيداو« الهادفة اإىل الق�ساء على 
املنعقدة يف  العاملية  االألفية  قمة  بيان  من   )12( املادة  ن�ست  وقد  املراأة،  �سد  التمييز  اأ�سكال  كافة 
االأمم املتحدة بو�سوح على اأن حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني، ودعم وحماية حقوق االإن�سان وحرياته 

االأ�سا�سية، هي عوامل اأ�سا�سية لتحقيق التنمية وال�سالم واالأمن.
بالرغم من كل االتفاقيات واملعاهدات الدولية الداعمة لدور املراأة، فقد اأ�سار االأمني العام لالأمم 
اأقيم حتت �سعار »دور  املراأة يف 8 مار�س 2006 والذي  يوم  ملنا�سبة  اأنان« يف ر�سالته  املتحدة »كويف 
الن�ساء يف اتخاذ القرارات« اإىل اأنه بالرغم من اإحراز بع�س التقدم يف جمال متثيل املراأة عرب العامل فاإن 
االإح�ساءات الدولية تو�سح اأن حجم م�ساركة الن�ساء يف عملية �سنع القرار ال�سيا�سي ما زال اأقل من 
املاأمول، حيث جند اأن متثيل املراأة يف املجال ال�سيا�سي يف منا�سب رفيعة امل�ستوى عرب العامل ال يزال 
اأمنية مل تتحقق بالكامل، واملثري للتاأمل يف هذا اخل�سو�س اأن ذلك الو�سع ينطبق بدقة على االأمم 
املتحدة ذاتها؛ حيث جند اأن الن�ساء ال يتمتعن يف هيكلها التنظيمي ب�سوى حوايل 9% من الوظائف 

االإدارية العليا و21% من وظائف كبار االإداريني بينما ميثلن 48% من �سغار موظفي اخلدمة املدنية.
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واليوم  عام 1893،  والرت�سيح يف  االنتخاب  الن�ساء حق  متنح  دولة  اأول  »نيوزيلندا«  كانت  لقد 
تقود الن�ساء 11 دولة يف العامل، وقد �سهد عام 2006 انتخاب 3 �سيدات من 3 قارات كرئي�سات 
للجمهورية هن »تاريا هالونني« من فنلندا، »الني جون�سون �سريليف« من ليبرييا و«مي�سيل با�سيلية« 
بينما  تاريخها  يف  م�ست�سارة  كاأول  مريكيل«  »اأجنيال  املا�سية  ال�سنة  اأملانيا  اختارت  كما  ت�سيلي،  من 
ر�سح الي�سار الفرن�سي الوزيرة ال�سابقة »�سيجولني روايال » لالنتخابات الرئا�سية لعام 2007، ولكن 
اإذا حولنا النظر اإىل املنا�سب الوزارية �سنجد اأن 7% فقط من اإجمايل الوزراء يف العامل من الن�ساء 
باملجال  باملقارنة   )%14( االجتماعي  املجال  يف  تركزت  قد  الوزارية  حقائبهن  معظم  اأن  ونالحظ 
 ،)%9،3( التنفيذي  واملجال   )%4،3( ال�سيا�سية  وال�سئون   )%1،4( واالقت�سادي   )%9،4( القانوين 
بينما يت�ساوى عدد الن�ساء والرجال يف احلكومات يف ثالث دول فقط هي ت�سيلي واأ�سبانيا وال�سويد، 
اأما بالن�سبة للم�ساركة الربملانية فتمثل املراأة حوايل 14% من اإجمايل االأع�ساء املنتخبني على م�ستوى 
العامل، اأعالها يف »رواندا« حيث ت�سل الن�سبة اإىل حوايل 49%، بينما جندها يف برملانات �سمال اأوروبا 

حوايل 30% وال تتعدى 16% يف الواليات املتحدة.

ثانًيا: املراأة واتخاذ القرار يف �صوء التجارب العربية
مل تفتقد املنطقة العربية لتجارب اأو حماوالت الإ�سراك وم�ساهمة املراأة يف م�ستويات �سنع واتخاذ 
وعقبات  عراقيل  واجهت  قد  اأغلبها  يف  كانت  واإن  العليا،  والتنفيذية  القيادية  املواقع  يف  القرارات 

عديدة.
رجاء«  علي  »�سمية  ال�سيدة  مثل  الرئا�سية  لالنتخابات  للرت�سيح  ال�سيدات  بع�س  تقدمت  فقد 
نائلة  كانت  بينما   ،2005 عام  الرئا�سية  االنتخابات  يف  امل�سريات  ال�سيدات  من  وعدد  اليمن،  يف 
خا�ست  فقد  حنون«  لويزا   « اأما  املا�سية،  اللبنانية  الرئا�سية  لالنتخابات  املر�سحات  اإحدى  معو�س 
بالفعل معركة الرئا�سة اجلزائرية يف عام 2004. وبالن�سبة للتمثيل الربملاين العربي من الن�ساء فترتاوح 
ن�سبته بني 25،5% يف العراق و12% يف �سورية و5% يف لبنان و2% يف م�سر واأقل من ذلك يف دول 
اأخرى مثل ال�سعودية واالإمارات، ولكن برغم ذلك فقد عينت االإمارات وزيرة ثانية يف فرباير 2006 
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ثالث  بينما حتظى  واحدة،  وزيرة  فلديها  قطر  اأما  االقت�ساد،  وزيرة  اإىل  لتن�سم  االجتماعية  لل�سئون 
�سيدات بع�سوية جمل�س وزراء �سلطنة عمان. 

وتعود جتربة م�سر الربملانية اإىل خم�سني عاًما م�ست، حيث جنحت املراأة يف دخول الربملان يف عام 
1957. وتن�س مواد الد�ستور امل�سري على امل�ساواة بني الرجل واملراأة يف كافة املجاالت ال�سيا�سية 
واالجتماعية واالقت�سادية، وكذلك يف �سغل املنا�سب العامة اإىل جانب اإلزام الدولة ب�سمان التوفيق 
ال�سكان يف  اإجمايل عدد  الن�ساء حوايل 50% من  املراأة االأ�سرية وعملها، حيث متثل  بني واجبات 
م�سر، بينما ميثلن اأقل من ربع قوة العمل، وي�سل دخل املراأة مقارنة بدخل الرجل وفًقا ملوؤ�سر الدخل 
عام  املتحدة  لالأمم  االإمنائي  الربنامج  اأ�سدره  الذي  النوعي  التمييز  موؤ�سر  فرعى داخل  موؤ�سر  -وهو 
ا  �سنويًّ اأمريكي  دوالر  األفى  حوايل  اإىل  االأفراد-  لدى  ال�سرائية  للقدرة  وفًقا  يقا�س  والذي   2004
ا، ذلك يف الوقت الذي جتد  للمراأة بينما ي�سل دخل الرجل اإىل اأكرث من خم�سة اآالف دوالر �سنويًّ
فيه املراأة نف�سها يف كثري من االأحيان م�سئولة ب�سورة رئي�سية عن اإعالة اأ�سرتها من خالل عملها يف 
القطاعني الر�سمي وغري الر�سمي، دون اأن يرتجم ذلك يف دور اأكرب لها يف اتخاذ ما يخ�س اأ�سرتها 

من قرارات. 
والظهور ظروف  النجاح  ت�ساعدها على  ا�ستثنائية  العربي ظاهرة  املجتمع  الن�سائية« يف  و«النخبة 
ثقافية وعائلية ومادية واجتماعية ا�ستثنائية ال تتوافر للقاعدة العري�سة من الن�ساء، فالثقافة ال�سائدة يف 
عاملنا العربي توؤمن باأن املراأة ال ت�ستطيع اأن تعي�س دون دعم الرجل على جميع امل�ستويات النف�سية 
واملادية، كما اأن الواقع الثقايف كله يكر�س هذا املفهوم وير�سخه يف الذهن، �سواء من خالل القنوات 
لها  لي�س  الفتاة  اأن  االأطفال جند  ق�س�س  معظم  احلياتية، وحتى يف  اليومية  املمار�سات  اأم  الر�سمية 
املقرتنة  ال�سورة  بجمال  يت�سم  مبت�سم، خجول  لطيف،  االأحوال خملوق  فهي يف جميع  فاعل  دور 
بال�سعف وعدم القدرة على االبتكار اأو املبادرة بل تنتظر يف ا�ست�سالم ظهور بطل الق�سة، املتمثل يف 
الفتى الذكي وال�سجاع الإنقاذها من املاأزق اأو امل�سكلة، وال يختلف االأمر كثرًيا على م�ستوى االإدراك 

ال�سعبي واملمار�سات اليومية.
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وتقدم العادات والتقاليد اأحيانًا روؤية مغلوطة للتعاليم الدينية بخ�سو�س املراأة ير�سخ املجتمع لها، 
وبذلك يتوا�سل الظلم الذي ظل جاثًما على املراأة لقرون عديدة، فاملوروث االجتماعي يف كثري من 
الدول مازال مقد�ًسا ودعاوى التحديث مل ينتج عنها تبدل جوهري يف دور املراأة، الأن التغيري مل 
ي�ستطع التخل�س من بع�س املفاهيم املوروثة. وبالرغم من اأن قوانني االأحوال ال�سخ�سية وكثرًيا من 
القوانني املتعلقة باملراأة العربية قد تطورت اإىل حد كبري، ورمبا وفرت حماية قانونية �سكلية حلقوق املراأة 
اأر�س الواقع مل تتطور العقلية جتاه املراأة مقارنة بفل�سفة القانون، بل رمبا كان القانون عائًقا  فاإنه على 
و�سلطة واقعية ال ير�ساها النا�س الأنها تفر�س بالقوة �سمن �سياقات ال تعرب عن روؤية ال�سريحة االأو�سع 

يف املجتمع ومل ميهد له مبا يوؤدى اإىل االقتناع به وتطبيقه طوًعا.
اأحيانًا كمو�سوع منف�سل يحدث  اأن احلديث عن ق�سايا املراأة العربية يبدو  واالأخطر من ذلك 
يف مكان اآخر وينظر اإليه الرجال مبنطق امل�ساهدة، اإ�سافة اإىل اأن االإعالم يقدم املراأة غالًبا يف �سورة 
اأن ال�سلم  مغلوطة قد يعك�س فيها حتالف الفقه االنتقائي مع التقاليد االجتماعية ال�سارمة، خا�سة 
االجتماعي املكر�س يف دول العامل االأقل تقدًما يقوم على قاعدة التفاوت يف احلقوق والواجبات 
اإىل جانب  اأ�سا�س االعتقاد الديني واملركز االجتماعي واالأ�سل،  اأفراد املجتمع، على  بني خمتلف 
اأن الكثري من الت�سريعات قد متت �سياغتها يف �سياق جمتمعي كانت املراأة فيه مهم�سة ومغيبة؛ مما 

انعك�س -اإىل حد كبري- على تف�سريات تلك الت�سريعات من جانب القائمني على التنفيذ.
وبطبيعة احلال فهناك ن�ساء قد و�سلن اإىل بع�س املنا�سب املرموقة يف العامل العربي، ولكنهن يف 
الغالب مل ي�سلن اإىل ذلك بروافع اجتماعية حتتية وحقيقية، بل برغبات �سيا�سية عليا، وقرارات من 
“فوق«، اأي لي�س من خالل عمل �سيا�سي ناجت عن انتخابات �سعبية، وحتى يف حالة م�ساندة الرجال 
للن�ساء للو�سول للمنا�سب القيادية، يحدث ذلك يف معظم االأحوال رغبة يف اإعطاء �سورة التح�سر 

واالنتماء للقيم العاملية.
وي�ساف اإىل ما �سبق اأن اأ�سوات الن�ساء يف كثري من االأحيان ال تذهب لبنات جن�سهن، وال ميكن 
تف�سري ذلك باأن املراأة تنتخب االأ�سلح يف برناجمه بغ�س النظر عن جن�سه، فال ميكن الزعم باأننا قد 
و�سلنا اإىل هذه الدرجة من الن�سج االنتخابي والوعي ال�سيا�سي، واإمنا ال�سبب االأكرث ترجيًحا اإما اأنهن 
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مقيدات بتوجهات »اأولياء اأمورهن« اأو اأنهن يقفن فعاًل �سد ق�سية املراأة يف ظل منع احلديث عن املراأة 
اإال وفق �سقف حمدد.

وحدها،  املراأة  تخ�س  ال  ق�سية   ال�سيا�سية  امل�ساركة  �سعف  اأن  اإىل  االإ�سارة  يجب  ولالإن�ساف 
ويرجع ذلك الأ�سباب عديدة اأهمها مرياث جتارب امل�ساركة ال�سيا�سية ال�سابقة، التي تبدو يف كثري 
من االأحيان يف نظر البع�س غري جمدية، واأفقدت الناخب الثقة يف خمرج العملية ال�سيا�سية، كما اأن 
بع�س املمار�سات ال�سلبية ال يتم مواجهتها ب�سجاعة، بحيث اأ�سبح يف بع�س االأماكن  هناك ما ي�سبه 
االتفاق ال�سمني على اأن االأ�سوات لها ثمن ال ميت ب�سلة اإىل االأهداف القومية اأو خطط التقدم 
العملية  امل�ساركة يف  اأهمية  ال�سعارات حول  واأن  املر�سحني  اأو  االأحزاب  برامج  وم�سمون  اأو جودة 
اأ�سبح يف  اأن ال�سوت االنتخابي  الواقع، لدرجة  اأر�س  االنتخابية فقدت معناها بعدم تطبيقها على 
بع�س احلاالت �سلعة تباع، اإما مقابل فائدة مادية مبا�سرة، اأو مقابل القيام بواجب ذي �سبغة دينية 
نحو جماعات معينة، كما اأن ال�سعور العام باالغرتاب وعدم القدرة على التاأثري يف �سنع ال�سيا�سات 

العامة هو االآخر �سمن املناخ ال�سيا�سي العربي العام.
ا اإىل حد كبري، وخا�سة على  ًـّ واخلال�سة اأن اإ�سهام املراأة العربية يف العملية ال�سيا�سية ما زال هام�سي
م�ستوى القاعدة، باالإ�سافة اإىل اأن دورها االقت�سادي الفاعل وو�سولها ب�سكل متكافئ اإىل امل�ستويات 
العليا من �سناعة القرار ما زال بطيًئا، وال يعنى ذلك بطبيعة احلال االإقالل من قيمة اجلهود املبذولة 
من جانب جهات حكومية وغري حكومية لتاأهيل ودعم املراأة يف جميع املجاالت، ولكن لالأ�سف، فاإن 
ذلك مل ي�سفر بعد عن اأي تغيري جذري يف النظرة اإىل دور املراأة العربية، كما اأن عدم التن�سيق بني 

املنظمات االأهلية املعنية ب�سئون املراأة بال�سكل املطلوب يوؤدي اأحيانًا اإىل اإهدار اجلهود املبذولة.

ـًا: املراأة واتخاذ القرار يف �صوء التجربة امل�صرية ثالث
بداأت  وقد  النيابي،  التمثيل  جمال  يف  العربية  الدول  كافة  يف  قريناتها  امل�سرية  املراأة  �سبقت 
م�ساركة املراأة امل�سرية يف التمثيل النيابي يف املجال�س الت�سريعية يف منت�سف القرن املا�سي عندما 
دخلت الربملان كنائبة عام 1957، وبالرغم من مرور ما يقرب من ن�سف قرن على دخول اأول نائبة 
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م�سرية اإىل الربملان، مازالت ن�سبة م�ساركة املراأة يف هذا املجال من ال�ساآلة ب�سكل ال يتنا�سب اإطالًقا 
مع مكانة املراأة امل�سرية وما حققته من جناح متثل يف ازدياد ن�سبة متثيلها يف كثري من املجاالت منها 
ال�سلك الدبلوما�سي والهيئات الق�سائية واأ�ساتذة اجلامعات وغريها من املهن املرموقة التي ال تقل من 
متطلبات النجاح بها عما يتطلبه النجاح يف الربملان، بالرغم من كل ذلك فال متثل املراأة يف جمل�س 
ال�سعب امل�سري �سوى اإحدى ع�سرة �سيدة، اأربع منهن دخلن الربملان وح�سلن على ع�سوية املجل�س 
عن طريق التعيني من قبل رئي�س اجلمهورية، والع�سوات ال�سبع االأخريات ح�سلن على الع�سوية عن 
طريق الرت�سيح واالنتخاب، وبذلك مل تتجاوز ن�سبة متثيل املراأة يف الربملان احلايل 2،7%، وهذه الن�سبة 
ال تتنا�سب مطلًقا مع و�سع املراأة امل�سرية يف الوقت احلايل اأمام كفاحها الذي خا�سته خالل حقبة 
طويلة من الزمن، التي بداأت مع اإطاللة القرن املا�سي الإثبات دورها يف م�ساركتها ال�سيا�سية للرجل، 
ا�ستقاللها  على  للح�سول  م�سر  لتاأييد  العامل  ملنا�سدة  الدولية  املوؤمترات  م�ساركتها يف  ذلك  ومثال 
من  لع�سر  الدعوة  فريد  الزعيم حممد  وجه خالله  الذي  عام 1910،  املنعقد يف  بروك�سل  كموؤمتر 

ال�سيدات للح�سور للتعبري عن راأي وم�ساعر املراأة امل�سرية ورغبتها يف حترير اأر�سها.
وعندما �سدر الد�ستور امل�سري بعد ثورة 1919 دون الن�س على منح املراأة امل�سرية حق االنتخاب 
الن�سائية مطالبة  التنظيمات واالحتادات واجلمعيات  تن�سط  وبداأت  الن�ساء  ثار كثري من  والرت�سيح، 
بهذا احلق، وعندما تكرر الو�سع يف ظل الد�ستور عام 1923 تكررت معار�سة املراأة ومل يتوقف االأمر 
على غ�سبها وعدم ح�سولها على هذا احلق، بل اأرادت اأن تثبت ب�سكل اإيجابي جدارتها بهذا احلق، 
باأن وجهت بيانًا ملجل�س النواب وال�سيوخ تعلق فيه على ما ت�سمنه اخلطاب الذي األقي يف اجلل�سة 
االفتتاحية، وتعر�ست بالنقد املدرو�س املبني على اأ�س�س ملا ورد باخلطة من نقاط �سعف، االأمر الذي 
 1925 عام  يف  والن�ساء  الرجال  جملة  طالبت  اإذ  الن�سائية،  االحتادات  مع  للتعاطف  ال�سحف  دعا 

بامل�ساواة بني املراأة والرجل يف احلقوق ال�سيا�سية وا�ستمر كفاح املراأة منذ ذلك الوقت وحتى االآن.

املراأة امل�صرية يف الربملان
مع بداية القرن الع�سرين، تطلعت املراأة امل�سرية اإىل امل�ساركة ال�سيا�سية مع الرجل، وا�ستمر اهتمامها 
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بالربملان، لذلك كن يرتددن كثرًيا على جمل�س النواب، ويح�سرن جل�ساته، ويتابعن مناق�ساته بكل 
عام  االأول  االنعقاد  لدور  اخلتامية  اجلل�سة  بالن�ساء يف  مق�سورات  ثالث  امتالأت  وقد  واإمعان،  دقة 
1924، وبالطبع مل يقنع ذلك املراأة وطرح �سوؤال يف هذه االآونة »متى يتي�سر لنا اأن نرى املراأة امل�سرية 
يف جمل�س النواب لي�س كزائرة اأو متفرجة اأو �سحفية بل كاأحد االأع�ساء ...؟«. ويف هذه الفرتات 
كان لن�سال املراأة للو�سول اإىل الربملان كنائبة وت�سجيع وموؤازرة ال�سحافة لها يف ذلك الطريق اأثر يف 
دفع بع�س ال�سيا�سيني اإىل االقتناع بحقوقهن ال�سيا�سية، وو�سل االأمر اإىل حماوالت بع�س النواب يف 
جمل�سي النواب وال�سيوخ ال�ست�سدار ت�سريع يعرتف ويقر بحقوقهن ال�سيا�سية وعلى فرتات تتقارب، 
وكانت اأوىل هذه املحاوالت املهمة ما تقدم به النائب زهري �سربي نائب الدرب االأحمر يف مار�س عام 

1944 اإىل جمل�س النواب، وبعد مناق�سات �ساخنة يف مايو 1944 رف�س م�سروع القانون. 
ويف جمل�س ال�سيوخ امل�سري جرت ثالث حماوالت، االأوىل كانت يف االقرتاح الذي تقدم به 
ال�سيخ حممد علي علوبة با�سا يف دي�سمرب 1946 وت�سمن تعدياًل يف قانون االنتخاب ملنح املراأة حق 
االنتخاب، والثانية كانت يف االقرتاح الذي تقدم به ال�سيخ اأحمد رمزي بك يف يناير 1947 ويت�سمن 
تعدياًل يف قانون االنتخاب ب�سرط القراءة والكتابة فيمن ي�سارك يف االنتخابات مبا يف ذلك الن�ساء، 
للم�ساواة  مار�س 1947  العرابي يف  ال�سيخ علي زكي  به  تقدم  الذي  الثالثة يف االقرتاح  واملحاولة 
يف احلقوق املدنية وال�سيا�سية بني الرجل واملراأة. وعندما قررت ثورة يوليو اإعداد د�ستور جديد فقد 
كلفت جلنة احلريات واحلقوق والواجبات مبناق�سة وو�سع ن�سو�س خا�سة مبنح املراأة حقوقها ال�سيا�سية. 
وت�سمن الد�ستور الذي �سدر عام 1956 حق املراأة يف الرت�سيح باالإ�سافة اإىل االنتخاب، وبداأت املراأة 
امل�سرية خطواتها االأوىل ملمار�سة حقوقها ال�سيا�سية انتخابًا وتر�سيًحا وخا�ست اأول انتخابات برملانية 

عام 1957، وقد جنحت اثنتان منهن لالن�سمام للربملان )جمل�س االأمة حينئذ(. 
لقد دخلت املراأة امل�سرية الربملان عام 1957 يف اأول انتخاب بعد د�ستور 1956 الذي ح�سلت 
فيه على حقوقها االنتخابية -حق الت�سويت والرت�سيح لالنتخاب- وكان اأول من ان�سم للربملان من 
تناف�ستا يف دوائر  اللتني  اأمينة �سكري  راوية عطية، واالأ�ستاذة  الن�ساء يف هذه االنتخابات االأ�ستاذة 
عامة مع الرجال، وتواىل بعد ذلك دخول املراأة الربملان؛ فكانت ن�سبة م�ساركة املراأة يف اأول جمل�س 
عام 1957 هي 0،57% ثم ازدادت ن�سبة م�ساركة املراأة يف املجل�س يف دور االنعقاد العادي االأول 
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عام 1960 لي�سل عددهن اإىل خم�س ع�سوات م�سريات واثنتني من �سورية لتبلغ ن�سبة ال�سيدات 
الع�سوات يف املجل�س 1،17%، ويف عام 1964 و�سلت ن�سبة م�ساركة املراأة يف املجل�س اإىل 2،2% من 
اإجمايل االأع�ساء حيث و�سل عددهن اإىل ثماين ع�سوات، ويف عام 1969 ت�ساءل عدد الع�سوات 
)اثنتان  االأع�ساء  اإجمايل  من   %0،8 بن�سبة  ع�سوات  ثالث  اإىل  عددهن  و�سل  حيث  املجل�س  يف 
باالنتخاب والثالثة معينة(. ويف عام 1971 و�سل عدد الع�سوات يف املجل�س اإىل ثماين بن�سبة %2،2 
يف  الع�سوات  عدد  و�سل   1976 عام  ويف  معينة(  وواحدة  منتخبات  )�سبع  االأع�ساء  اإجمايل  من 

املجل�س اإىل �ست ع�سوات بن�سبة 1،3% من االإجمايل )اأربع منهن منتخبات(. 
كان   )35( اإىل  املجل�س  يف  الع�سوات  عدد  و�سل  حيث   1979 عام  يف  كبرية  طفرة  وحدثت 
منهن )33( ع�سوة منتخبة وع�سوتان معينتان، وا�ستمرت هذه الطفرة الف�سل الت�سريعي الرابع عام 
1984 حيث زاد عدد الع�سوات يف املجل�س ومت تعيني ع�سوة واحدة، و)35( ع�سوة منتخبة، وميكن 
اإرجاع هذه الطفرة غري الطبيعية اإىل �سدور القانون رقم 38 ل�سنة 1972، واملعدل بالقانون رقم 21 
ل�سنة 1979، الذي خ�س�س )30( مقعًدا على االأقل للمراأة، ومن َثمَّ حتققت مثل هذه الزيادات يف 
م�ساركة املراأة يف الربملان يف عامي 1979، 1984، ولكن بعد �سدور القانون رقم 188 ل�سنة 86 الذي 
ن�س على اإلغاء تخ�سي�س الـ30 مقعًدا للن�ساء واإلغاء القوائم االحتياطية، انخف�ست ن�سب واأعداد 

م�ساركة املراأة يف الربملان.
اأربع ع�سوات معينات، و)14(  اإىل )18( ع�سوة حيث  الع�سوات  ويف عام 1987 و�سل عدد 
ن�سبة  اأن  ويالحظ  االأع�ساء.  اإجمايل  من   )%3،9( املجل�س  يف  املراأة  ن�سبة  وبلغت  منتخبة،  ع�سوة 
امل�ساركة للمراأة يف عام 1987 كانت مرتفعة بالن�سبة للمعدل العام ـ بخالف عامي 1979 و1984 
ـ حيث ا�ستفادت املراأة من القوائم احلزبية الن�سبية، ولكن ما لبث اأن �سدر القرار بقانون 210 ل�سنة 
90 بتعديل بع�س اأحكام قانون 38 واإلغاء نظام االنتخابات بالقوائم احلزبية، واالأخذ بنظام االنتخاب 
الفردي، والذي اأثر بال�سلب على ن�سب واإعداد الن�ساء يف الربملان ومل يعد هناك فر�سة للمراأة من 
املقاعد املخ�س�سة لها اأو اأن يكون لها مكان يف القوائم احلزبية، واأ�سبح عليها اأن تتناف�س من جديد 

يف الدوائر االنتخابية عامة مع الرجال.
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وقد بلغ عدد الع�سوات يف عام 1990 ع�سر، )7( منتخبات و)3( معينات، وبلغت ن�سبة امل�ساركة 
2،2% من اإجمايل االأع�ساء وقد حر�س رئي�س اجلمهورية على ا�ستخدام حقه بتعيني ع�سرة اأع�ساء 
باملجل�س باإعطاء ن�سيب للمراأة يف حماولة للتغلب على اختالل الن�سبة ل�سالح الرجال، وكذلك يف 

حماولة لال�ستفادة من العنا�سر املتميزة من الن�ساء مع �سمان م�ساركة الفئات املختلفة للمجتمع.
وقد و�سل يف عام 1995، عدد الع�سوات يف الربملان اإىل ت�سع ع�سوات، اأربع معينات وخم�س 
منتخبات، حيث بلغت ن�سبة م�ساركة املراأة )1،9%( من اإجمايل االأع�ساء. ويف عام 2000، بلغ عدد 
الع�سوات   )12( ع�سوة، اأربع معينات وثماين منتخبات، وبلغت ن�سبة امل�ساركة يف املجل�س )%2،6( 

من اإجمايل االأع�ساء. 
ومن كل هذا ميكن مالحظة اأن عدد ع�سوات الربملان منذ دخلته املراأة عام 1957 وحتى االآن 
�سيدة  انح�سرت يف 81  الع�سوية  واأن هذه  الوحدة(  اأثناء  �سوريتان  اإىل 154 ع�سوة )منهن  و�سل 
فقط، حيث تكرر دخول البع�س من جمل�س الآخر، كما بلغ عدد الع�سوات املعينات منذ دخول 

املراأة الربملان وحتى االآن 22 واملنتخبات 132 ع�سوة.
احلا�سالت  ن�سبة  ارتفاع  ُيالحظ  الربملان  اأع�ساء  لل�سيدات من  العلمية  املوؤهالت  وعند فح�س 
على دبلوم املعلمات واملوؤهالت املتو�سطة يف بدء االأمر، اإال اأن املجال�س التالية �سهدت تزايد عدد 
كما  والدكتوراه.  املاج�ستري  على  احلا�سالت  عدد  تزايد يف  مع  جامعية  موؤهالت  على  احلا�سالت 
يذكر اأن املجل�س مل ي�سم يوما اأية امراأة اأمية، ويح�سب للمراأة امل�سرية ح�سولها على من�سب ح�سا�س 
مثل وكيل جمل�س ال�سعب. وقد تنوع ن�ساط وم�ساركات املراأة داخل املجل�س بني م�سائل االأمومة 
اخلارجية  بال�سيا�سة  تتعلق  وم�سائل  اأن�سطة  م�ساركتها  �سملت  كما  االجتماعية  واخلدمة  والطفولة 

والت�سريع والتنمية كما تولت بع�س العنا�سر الن�سائية رئا�سة بع�س اللجان النوعية.
ويظهر من �سجالت املجل�س اأن املراأة �ساهمت يف مناق�سة بيان احلكومة واخلطة واملوازنة واالأ�سئلة 
وطلبات االإحاطة لدرجة اأن من بينهن من تقدمن مب�سروعات قوانني مت االأخذ بها، كذلك �ساركت 

املراأة امل�سرية يف االحتاد الربملاين الدويل. 
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املراأة يف جمل�س ال�صورى
�ساركت املراأة يف جمل�س ال�سورى منذ اإن�سائه عام 1980، حيث بلغت ن�سبة م�ساركة املراأة يف 
عام 1980 )3،3%( من اإجمايل 210 ع�سوا، ويف عام 1983 بلغت نف�س ن�سبة امل�ساركة للمراأة يف 
عام 1980 حيث بلغت )3،3%( من اإجمايل االأع�ساء، ويف عام 1986 بلغ عددهن )5( ع�سوات 
بن�سبة )2،3%( من اإجمايل االأع�ساء، ويف عام 1989 بلغ عددهن )11( ع�سوة بن�سبة )4،3%( من 
اإجمايل 258 ع�سوا، ويف عام 1992 بلغ عددهن )12( ع�سوة بن�سبة )4،6%( من اإجمايل االأع�ساء، 
ولوحظ يف عام 1995 زيادة عدد الع�سوات حيث بلغن )15( ع�سوة من اإجمايل 264 ع�سوا، بن�سبة 
)5،7%( من اإجمايل االأع�ساء، ويف عام 1998 بلغ عددهن )15( ع�سوة، بن�سبة )5،7%( من اإجمايل 
االأع�ساء، ويف عام 2001 بلغ عددهن )15( ع�سوة، بن�سبة )5،7%( من اإجمايل االأع�ساء، ويف عام 

2004 بلغ عددهن )18( ع�سوة، بن�سبة )6،97%( من اإجمايل االأع�ساء.
وال �سك يف اأن الف�سل الت�سريعي الذي بداأ عام 1979 وا�ستمر حتى عام 1984 يعد الف�سل 
الذهبي للمراأة، اإذ �سم هذا الف�سل عدد اأربع وثالثني امراأة، وغري خاٍف اأن هذا العدد نتيجة منطقية 
ملا ن�س عليه القانون رقم  31 ل�سنة 1979 ال�سادر بتعديل الفقرة االأوىل من املادة الثالثة من القانون 
رقم 38 ل�سنة 72، وكان مقت�سى هذا التعديل تخ�سي�س ثالثني مقعًدا على االأقل للمراأة. ثم تال 
ذلك تعديالت ت�سريعية اأخرى مل�سايرة الت�سريع ال�سابق، ف�سدر القانون 43 ل�سنة 79 للحكم املحلي، 
فن�س على اأن يتم ت�سكيل املجال�س ال�سعبية املحلية على جميع امل�ستويات، لت�سم عدًدا من االأع�ساء 
اأحدهم على االأقل من الن�ساء...ثم �سدر القانون رقم 114 ل�سنة 83 يف �ساأن جمل�س ال�سعب رفع 

عدد املقاعد املخ�س�سة للمراأة من ثالثني مقعًدا اإىل اإحدى وثالثني.
ومدى  للمراأة،  مقاعد  عدد  حتديد  د�ستورية  مدى  ب�ساأن  جداًل  امل�سرية  ال�ساحة  �سهدت  ولقد 
تعار�س ذلك مع املادة40 من الد�ستور وبداأ الفقه يف مهاجمة واإدانة ذلك الن�س بدعوى اأنه �سدر 
رقم  القانون  املوقف �سدر  لهذا  الق�سور...ونتيجة  بهذا  اإ�سداره  اإىل  اأدى  الذي  االأمر  درا�سة؛  دون 
46 ل�سنة 84، وعدل ن�س املادة 36 من قانون تنظيم االأ�سرة مبا�سرة احلقوق ال�سيا�سية �سغل املقعد 
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املخ�س�س للن�ساء يف الدوائر االنتخابية للحزب احلا�سل على عدد اأكرب من االأ�سوات، وذلك ليتدارك 
ما قيل من عدم د�ستورية احلكم الوارد بالقانون رقم 144 ل�سنة 93 يف �ساأن جمل�س ال�سعب، وذلك 
بالرغم من اأن امل�ساواة املن�سو�س عليها يف املادة 40 من الد�ستور – ال تعني طبًقا الأحكام �سابقة 
اأيا كانت مراكزهم القانونية واإمنا تعني امل�ساواة القانونية املتعلقة  للد�ستورية امل�ساواة الفعلية لالأفراد 
�سلطته  تاأ�س�ست على  القانونية  املحاكم  بها  �سروًطا مو�سوعية حتدد  امل�سرع ميلك  واأن  بطبيعة احلق، 
�سلب  الد�ستور يف  ت�سمن  فقد  ال�سابق  املعنى  على  وتاأ�سي�ًسا  العام.  ال�سالح  ملقت�سيات  التقديرية 
اأ�سرتها  نحو  املراأة  واجبات  بني  التوفيق  الدولة  تكفل  باأن  املادة 11 حكًما  وبالتحديد يف  ن�سو�سه 
وعملها يف جمتمعها ولذلك جند القوانني تت�سمن ن�سو�ًسا متنح حقوًقا للمراأة وال يتمتع بها الرجل، 
كحق املراأة يف احل�سول على اإجازة و�سع مدفوعة االأجر بدعوى امل�ساواة، اإذ اأن امل�ساواة تقت�سي احتاد 
املراكز القانونية، وبناء على ما تقدم فاإن حتديد مقعد للمراأة يف دوائر انتخابية معينة ال يعد اعتداء على 
ما ت�سمنته املادة 40 من الد�ستور وذلك الختالف املراكز القانونية، ولكن قد يثار الت�ساوؤل حول 

تعار�س م�ساألة تخ�سي�س مقاعد معينة للمراأة مع مبداأ تكافوؤ الفر�س.
وقد يثري هذا ت�ساوؤاًل اآخر: اأال يتعار�س ما تنتهجه االأحزاب من موقف جتاه تر�سيح املراأة، مع مبداأ 

تكافوؤ الفر�س؟ 
�ساربًا  الت�سريعي،  املجل�س  يف  وجودها  تقلي�س  عنه  نتج  املراأة  تر�سيح  جتاه  االأحزاب  فموقف 
بعر�س احلائط متثيلها الفعلي لن�سف اأع�ساء املجتمع، ومتجاهاًل دورها احليوي يف احلياة االجتماعية 
ال�سيا�سية، فقبل مناق�سة ما اإذا كان الن�س الذي يحدد عدًدا معيًنا من املقاعد للمراأة يتعار�س مع 
مبداأ تكافوؤ الفر�س من عدمه، ال بد اأن نحدد مدى م�سايرة موقف االأحزاب من االإحجام عن تر�سيح 

املراأة، ب�سورة تتما�سى مع اعتبارها ن�سف املجتمع من هذا املبداإ.
اإن الواقع يك�سف عن اأن املراأة مل تاأخذ حقها يف ممار�سة حقوقها ال�سيا�سية ب�سكل يتنا�سب مع 
مكانتها وعطائها وتاريخها، اإال اإذا وجد ن�س ت�سريعي ي�ساعدها، اأي بقوة القانون ال�سادر بتحديد عدد 

معني ملقاعد املراأة.
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امل�سئول  واعتربها  النائبات،  عدد  الردة يف  هذه  لتربير  املراأة  على  بامل�سئولية  البع�س  األقى  وقد 
اإن�ساء كيان قوي متكامل من القاعدة اإىل القمة،  االأول عن هذا الو�سع، واأن عليها اأن ت�سعى اإىل 
يجمع لفيًفا من ال�سخ�سيات الن�سائية يف املجاالت املختلفة. وذهب راأي اآخر اإىل اأنه لو كانت املراأة 
البع�س  واألقى  النتيجة.  ناخبة الختلفت  اأو ب�سفتها  ال�سيا�سية  اأكرب يف احلياة  ت�سارك بدور  امل�سرية 
ا، ولو كان  االآخر امل�سوؤولية على ق�سور االإعالم جتاه املراأة وحماولة الرتكيز على تفوق الرجل �سيا�سيًّ

ذلك على ح�ساب دور املراأة. 

املراأة واملجل�س القومي
النيابي  التمثيل  ن�سبة  تردي  م�ساألة  معاجلة  يف  للمراأة  القومي  املجل�س  دور  عن  احلديث  قبل 
بتحديد  اأواًل  تبداأ  اأن  االأمور  اأمر من  بد عند معاجلة  اإذ ال  اأ�سباب ذلك؛  بد من ح�سر  للمراأة، ال 
اأ�سبابه وعلى ذلك ميكن ح�سر اأهم االأ�سباب يف: ارتفاع ن�سبة االأمية يف املراأة عن الرجل، وانخفا�س 
الوعي ال�سيا�سي لدى املراأة باملقارنة بالرجل، وق�سور الدور االإعالمي جتاه املراأة، والتحول من نظام 
الن�ساء،  اأعداد من  تر�سيح  االأحزاب عن  الفردي، ونكو�س  االنتخاب  نظام  اإىل  بالقائمة  االنتخاب 
عند  �سعوبات  من  تواجهه  ملا  الفردي  االنتخاب  ظل  يف  نف�سها  تر�سيح  يف  وترددها  املراأة  وتراجع 

الرت�سيح يف ظل هذا النظام. 
اأن نظرة  اإال  ن�ساأة،  للمراأة حديث  القومي  اأن املجل�س  بالرغم من  باأنه  القول  وعلى ذلك ميكننا 
واحدة ملا قام به من �ساأنها اأن تعطي قدًرا كبرًيا من االأمل والثقة يف قدرته على معاجلة تلك االأ�سباب، 
التي تب�سر بارتفاع ماأمول يف التمثيل النيابي للمراأة يف املجال�س الت�سريعية القادمة. واإذا كان املجل�س 
مل يتمكن -خالل الفرتة الوجيزة التي عمل خاللها قبل االنتخابات، والتي مل تتعَد عدة �سهور- 
من دفع اأعداد كبرية من املر�سحات، اإال اأنه جنح جناًحا ملحوًظا يف دفع اأعداد غفرية من الناخبات 
لالإدالء باأ�سواتهن، وذلك من خالل قيامه بدوره لن�سر الوعي ال�سيا�سي لدى املراأة، �سواء من خالل 
اإح�سا�ًسا  اأو االت�سال املبا�سر، االأمر الذي خلق لدى املراأة امل�سرية  اأو الكتيبات  املوؤمترات ال�سعبية 
قوًيا باأهمية �سوتها، ورغبة جاحمة يف توظيف �سوتها باإرادتها املنفردة، وقد ظهر ذلك جلًيا من خالل 
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واأعتقد  م�سبوقة.  غري  ب�سورة  ال�سابقة  االنتخابات  على  املراأة  اإقبال  �سورت  التي  االإعالم  و�سائل 
اأن نتيجة هذه النوعية التي قدمها املجل�س مل تقت�سر فقط على قيام املراأة بدورها كناخبة، ولكنها 
اأك�سبتها م�سداقية لدى باقي اأفراد املجتمع، توؤهلها للمطالبة مبمار�سة حقها يف التمثيل النيابي، بذات 

القدر الذي اأدت به التزامتها كناخبة.
كما ا�ستطاع املجل�س من خالل التن�سيق مع جهات اأخرى )مثل وزارة الثقافة واأجهزة االإعالم 
الرائدات  دور  واإبراز  ا،  ًـّ فكري وتنميتها  املراأة  توعية  �ساأنها  من  التي  الربامج  بع�س  اقرتاح  وغريها( 
ال�سابقات خللق مثل عليا. وقد تنوعت تلك الربامج لتتنا�سب مع جميع ال�سرائح وامل�ستويات العلمية، 
واقرتاح بع�س االأفكار الدرامية التي من �ساأنها معاجلة بع�س املورثات الثقافية اخلاطئة التي ا�ستقرت 

يف وجدان �سرائح كبرية من املجتمع عن ثانوية دور املراأة، وانح�ساره يف دورها داخل املنـزل. 
 

 املراأة امل�صرية والق�صاء
الذكورة كما �سبقت  الق�ساة على �سرط  الق�سائية ب�سدد �سروط تعيني  ال�سلطة  قانون  ين�س  ال 
يف  ق�سى  حيث  الدولة؛  جمل�س  ق�ساء  باكورة  يف  االأول  حكمني:  وجود  هذا  يوؤكد  وما  االإ�سارة، 
اإحدى الق�سايا التي رفعت من فتاة تقدمت بطلب للتعيني يف اإدارة قلم ق�سايا احلكومة بتاريخ عام 
1953 والتي وجد فيها ما يلي: حيث اإنه ال مناحة يف املبادئ العليا للد�ستور التي تق�سي مب�ساواة 
الوظيفة  امل�ساواة عند تطبيقها على  اإن مقت�سى هذه  املراأة والرجل يف احلقوق والواجبات، وحيث 
واالأعمال العامة عدم جواز حرمان املراأة على وجه قطعي من تويل هذه الوظائف واالأعمال، واإال كان 
يف ذلك تعار�س مع مبداأ امل�ساواة، واإخالل بهذا املبداأ اجلوهري من املبادئ العليا للد�ستور، وحيث 
اإن ذلك يقت�سي اأن يرتك لالإدارة �سلطة التقدير فما اإذا كانت املراأة مر�سحة بالن�سبة ملن�سب معني اأو 
بالن�سبة اإىل وظيفة بالذات منذ انتهت بها مدارج التطور اإىل حد ال�سالحية لتويل هذا املن�سب وهذه 
الوظيفة، فاإن راأت االإدارة اأن املراأة قد قطعت هذا ال�سوط وا�ستوفت اأ�سباب ال�سالحية، فاإن لالإدارة 

بل عليها اأن تفتح للمراأة الباب الذي تفتحه للرجل، ودون اإخالل بامل�ساواة فيما بينهما. 
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وقد ظهرت �سالحية املراأة امل�سرية يف الع�سر الذي نحن فيه يف منا�سب واأعمال كثرية وحيث 
اإنه مهما يكن من اأمر ت�سرف االإدارة يف هذه الدعوة، فال ينبغي اأن ي�ستخل�س من هذا الت�سرف اأن 
االإدارة قد اأقرت قاعدة عامة مطلقة تق�سي باأن املراأة امل�سرية ال ت�سلح يف كل زمان لتويل من�سب 

الق�ساء اأو وظائف النيابة العامة واإدارة الق�سايا كقاعدة مطلقة. 
وحول الق�سية التي �سبقت االإ�سارة اإليها جند اأن املحكمة ذاتها ق�ست باأن امل�ساواة تقت�سي عدم 
التفرقة بني امل�سريني وبع�سهم، اإعماال الأن امل�سريني لدى القانون �سواء، واأ�س�ست املحكمة حكمها 
هذا على توافر �سفة اجلن�سية امل�سرية، واأن الد�ستور قد �ساوى بني امل�سريني يف التمتع باحلقوق املدنية 
وال�سيا�سية، وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة، وال متييز بينهم ب�سبب االأ�سل اأو اللغة اأو 
الدين. وقد �سدر هذا احلكم يف عام 1949، وكان يراأ�س حمكمة الق�ساء االإداري والدائرة االأوىل 
ال�سنهوري،  اق  الرزَّ عبد  الدكتور  الوقت  ذلك  الدولة يف  رئي�س جمل�س  من  احلكم  اأ�سدرت  التي 
وانتهى احلكم اإىل اأنه بالرغم من عدم وجود اأي مانع يف الد�ستور وقانون ال�سلطة الق�سائية من تويل 
املراأة وظيفة الق�ساء، كما ال يجوز االحتجاج بالقول بغري ذلك باأحكام ال�سريعة ال�سمحاء، فاإن الفقه 
االإ�سالمي ال مينع من تقلد املراأة منا�سب الق�ساء متى كانت �ساحلة لذلك. وقد جاء يف )البدائع 
للكا�ساين( تعداد �سرائط ال�سالحية لتقليد الق�ساء، ومل يرد من �سمنها �سرط باأن يكون القا�سي 
رجاًل بل ورد العك�س من ذلك اإذ يقول �ساحب البدائع: »واأما الذكورة فلي�ست �سرط التقليد يف 

اجلملة؛ الأن املراأة من اأهل ال�سهادة يف اجلملة«. 
املراأة  ال�سابقني فيما يتعلق بعدم جواز حرمان  ومن هنا، ميكن ر�سد مالحظات على احلكمني 
على وجه مطلق من تويل وظائف الق�ساء واإال كان ذلك متعار�سا مع مبداأ امل�ساواة. وهي اأن الفقه 
االإ�سالمي ال ميانع من تقلد املراأة ملنا�سب الق�ساء متى كانت �ساحلة لذلك بل اأورد �سرًطا نقاًل عن 
االإدارة  نا�سد  احلكم  واأن  الق�ساء،  تويل  �سروط  �سمن  ترد  مل  الذكورة  اأن  يفيد  البدائع،  �ساحب 
ت�سديهم  بقدر  للم�سروعية  يت�سديا  مل  اأنهما  احلكمني  يف  يالحظ  كما  املجتمع،  تطور  تراعي  اأن 

للمالءمة. 
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الق�ساء؟ لعله يكفينا لالإجابة  لتبوء مقعد  ن�سائية م�سرية ت�سلح  وال�سوؤال هو هل هناك عنا�سر 
تلقوا  قد  وال�سابقني  احلاليني  الق�سائية  الهيئات  اأع�ساء  اأن كثرًيا من  نو�سح  اأن  الت�ساوؤل  على هذا 
تعليمهم يف كليات احلقوق على يد اأ�ستاذات من اأكفاإ اأ�ستاذات كليات احلقوق امل�سهود لهن بغزارة 
بل  اللي�سان�س  مرتفعة يف  تقديرات  على  احلا�سالت  احلقوق  اإعداد خريجات  اإىل  باالإ�سافة  العلم، 
اأي�ًسا احلا�سالت على درا�سات عليا من ماج�ستري ودكتوراه، وامل�سهود لهن بالكفاءة يف اجلهات التي 
يعملن بها. ولعل جناح املراأة يف كافة املجاالت التي اقتحمتها هو خري دليل على قدرة وجدية وكفاءة 
املراأة امل�سرية يف اقتحام ال�سعاب بنجاح اإذا ما اأتيحت لها الفر�س. هذا باالإ�سافة اإىل تويل عدد من 
ال�سيدات ملنا�سب ق�سائية يف املجتمع امل�سري ويف كثري من الدول العربية يف فرتات �سابقة وحالية. 
اإليه املراأة امل�سرية من وراء دخولها وتبوئها  وقد يثار ت�ساوؤل حول حقيقة الهدف الذي ت�سعى 
مقعد الق�ساء، وهل هو جمرد التباهي اأمام قريناتها يف الدول العربية باأنها اأ�سبحت على قدم امل�ساواة 
مع الرجال؟ هل ملجرد حتقيق امل�ساواة بينها وبني الرجل؟ هل الطمع يف مزاحمة الرجال على مقعد 
اأن هناك  اأم  باأ�س به؟  ـًا وراء ما ي�سفيه هذا املقعد من �سلطة وو�سع مرموق ودخل ال  الق�ساء �سعي

ـًا اأخرى وراء هذه املطالبة؟  اأ�سباب
حقيقة االأمر اأن املراأة امل�سرية مل تفكر حلظة يف م�ساألة التباهي اأمام قريناتها من الن�ساء يف الدول 
العربية باأنها اأ�سبحت متفوقة عليهن ل�سبب ب�سيط، هو اأن املراأة امل�سرية لها تاريخ طويل يف م�ساألة 
اإثبات الذات تبداأ منذ حوايل قرن من الزمان، عندما وقعت املراأة امل�سرية على املذكرة املقدمة من 
اإىل  امل�سرية  املراأة  ت�سعى  اأن  املت�سور  اأنه من غري  اإىل اخلديوي عبا�س، كما  الزعيم م�سطفى كامل 
اأنه هدف عادل، ولكنه يعد و�سيلة ت�ستطيع من  بالرغم من  حماولة الو�سول للم�ساواة مع الرجل، 
خاللها امل�ساركة يف املنا�سب العامة، خا�سة وقد ا�ست�سعرت اأهمية م�ساركتها، فقد تزايد عدد الق�سايا 
اإىل  دعا  مما  اأمدها،  واإطالة  التقا�سي  اإجراءات  بطء  عليه  ترتب  الذي  االأمر  املحاكم،  اأمام  املنظورة 
ا�ست�سدار قوانني متتالية ملد �سن العمل بالق�ساء من  60 اإىل 64 وبعدها اإىل 66 ثم 68 �سنة، وحيث 
اإن االأعداد التي ا�ستفادت من هذا املد مل تكِف، االأمر الذي دعا النيابة العامة اإىل االجتاه لقبول 
دفعات تكميلية للتعيني يف النيابة من خريجي كليات احلقوق، وبتقدير مقبول ولعله من املنا�سب اأن 

يكون لنا وقفة تاأمل هنا. 
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 رابعا: خريطة الأمل: املناخ املالئم لتمكني املراأة
لن يتحقق هدف و�سول املراأة اإىل مراكز اتخاذ القرار اإال يف ظل بيئة مواتية، تتطلب اإجناز الكثري 
يف جماالت عديدة اأهمها املناخ الثقايف، حيث اإن نقطة البداية الأي اإ�سالح يجب اأن تبداأ باالإ�سالح 
الثقايف القائم على قيم التنوير واحرتام حقوق االإن�سان وجتنب اخلطاب الديني االنتقائي، ونظًرا الأن 
ق�سية املراأة تتعلق يف جوهرها بطبيعة البيئة االجتماعية والثقافية على حد �سواء، فاإن ك�سب االأن�سار 
ا بالنظر اإىل اأهمية الدين يف املنطقة العربية،  ًـّ ذوى الروؤية التنويرية من املوؤ�س�سة الدينية يبدو اأمًرا حيوي
فالتف�سريات التي تقدمها بع�س القيادات الدينية تكون يف كثري من االأحيان اأقوى اأثًرا من القانونني 

املدين واجلنائي. 
ووفًقا لوجهة نظر عامل االقت�ساد الهندي ال�سهري »اأماراتيا �سني« فان الثقافة تتفاعل مع التنمية؛ 
قيم  تدعم  اأن  اأي�سا  با�ستطاعتها  فاإن  والتمييز االجتماعي،  ال�سيا�سي  الطغيان  اأن حتفز  فكما ميكنها 
امل�ساواة واالندماج االجتماعي، ولذلك فان الثقافة ال�سائدة تلعب دوًرا حا�سًما يف التطوير واالإ�سالح. 
وفى هذا ال�سدد يجب اأن يتحمل املثقفون و�سانعو الراأي العام م�سئوليتهم يف ت�سكيل الوعي الثقايف 
الداعم لقيم امل�ساواة واملواطنة واحرتام حقوق االإن�سان، فالدميقراطية وامل�ساواة تبداأان يف املنزل حيث 
القهر العائلي وقمع املراأة  ال ي�ساعدان على خلق املناخ املالئم لالعرتاف مبواطنة املراأة الكاملة، والتي 
الثقايف من خالل  التكوين  �سياغة  تتحقق من خالل  واإمنا  فح�سب،  القانون  بقوة  فر�سها  ال ميكن 

املدر�سة واالإعالم واخلطاب الديني. 
�سواء يف  املبادرة،  على  وقدرتها  الفتاة  دور  ال�سائدة عن  الذهنية  الو�سعية  تغيري  ذلك  ويتطلب 
املناهج التعليمية اأو ق�س�س االأطفال اأو الو�سائل التعليمية، اإىل جانب تب�سيط لغة اخلطاب االإعالمي 
املراأة  ق�سية  عر�س  يتم  اأن  يجب  املواطنني؛ حيث  على جمهور  الق�سايا  به خمتلف  تعر�س  الذي 
ب�سورة تو�سح اأنها تخ�س املجتمع باأ�سره ولي�س قطاًعا م�ستقاًل عنه، يخ�سم ما يح�سل عليه من حقوق 
من ن�سيب القطاعات االأخرى، وهذا الدور التنويري م�سند لالإعالم، الأن قادة الفكر والثقافة كانوا 
دائًما يف طليعة قادة التغيري، وهم القادرون على اال�ستثمار االيجابي للجدل القائم حول االإ�سالح 

وحقوق املراأة.
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من  تتحدد  وهى  م�ساكلها  معاجلة  ن�ستهدف  التي  املراأة  »هوية«  نحدد  اأن  اأي�ًسا  ال�سروري  ومن 
اأم  املجتمع  اأم  الثقافة  اأم  الرجل  االآخر يف مواجهتها، هل هو  خالل وجودها االجتماعي ومن هو 
التاريخ اأم املراأة يف عالقة جدلية بني الذات ونف�سها، اأم جميعهم ولكن يف �سياقات خمتلفة. ويرتبط 
بذلك دور التعليم يف توفري املناخ الثقايف واملعريف الذي يحرتم حرية الفكر وقيم الت�سامح واأهمية 
املعرفة، فالتعليم واالإعالم مًعا ميكنهما خلق املناخ املالئم للقبول املجتمعي لدور فاعل للمراأة، ويدعم 
هذه اجلهود العمل على رفع معدالت التحاق االإناث بكافة املراحل التعليمية من خالل زيادة وعى 
االأ�سرة واملجتمع بذلك، اإىل جانب اأن رفع م�ستوى تعليم الفتيات الذي يدعم فر�سهنَّ يف توظيف 

مميز.
باأهمية  االأوىل  التعليم  مراحل  املدر�سون يف  وبخا�سة  التعليمية  العملية  على  القائمني  اإميان  اإن 
امل�ساواة بني الن�ساء والرجال يف احلقوق االإن�سانية هو اخلطوة االأوىل واحلا�سمة يف خلق املناخ الثقايف 
الإثراء  الثقايف  التنوع  اأهمية  ومدى  االآخر،  الراأي  احرتام  ثقافة  على  الرتكيز  يجب  وهنا  املطلوب، 
املخزون املعريف للمجتمع، ولذلك ي�سبح من ال�سروري تخ�سي�س ميزانيات اأكرب لدعم املوؤ�س�سات 
التعليمية، مع اإعطاء اأولوية ق�سوى لق�سية حمو االأمية بني اجلن�سني على حد �سواء. وباالإ�سافة اإىل 
ال�سرح الوا�سح واملب�سط للتعريفات اخلا�سة بالعديد من املفاهيم امل�ستخدمة يف هذا املجال، وي�ساء 
ـًا اأخرى بغر�س توجيه الراأي العام نحو تبني مواقف متحيزة  ـًا ب�سبب اجلهل، واأحيان ا�ستخدامها اأحيان
االإن�سان«  »التمكني« و«العلمانية« و«حقوق  املفاهيم تعبريات مثل  املراأة، وت�سمل هذه  �سد حقوق 

التي يعتربها الكثريون �سناعة غربية ال تتفق مع ثقافتهم املتوارثة.
ثم  التعليم،  اإتاحة  خالل  من  للمراأة  االقت�سادي  الدعم  فاإن  االقت�سادي،  باملناخ  يتعلق  وفيما 
التدريب املالئم الحتياجات ال�سوق، وتوفري احلماية القانونية والتاأمينية لها، واإيجاد احللول العملية 
امل�ساركة  عملية  يف  الإدماجها  الرئي�سي  ال�سبيل  هو  الر�سمي،  غري  القطاع  يف  الكبرية  مل�ساهمتها 
م�ستقبلها.  على  توؤثر  التي  القرارات  ت�سنع  التي  االأجهزة  متكافئ يف  بتمثيل  واملطالبة  ال�سيا�سية، 
ظروف  من  فيه  ويعانون  االقت�سادي  االأمان  بعدم  والرجل  املراأة  من  كل  به  ي�سعر  الذي  واملجتمع 
اقت�سادية طاحنة، ال يفرز مواطنني مهتمني بال�ساأن العام خارج نطاق م�ساحلهم الفردية ال�سيقة، فهم 

ال ميلكون رفاهية ربط تلك امل�سالح ال�سخ�سية بامل�سالح القومية العليا.
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ويركز مفهوم االأمن االقت�سادي للمراأة، وفًقا ل�سندوق االأمم املتحدة االإمنائي للمراأة )اليونيفم( 
جلميع  ا  ًـّ مرجعي اإطاًرا  متثل  جماالت  اأربعة  على   ،2004 لعام  العربية  املراأة  تقدم  حول  تقريره  يف 
وبناء  ال�ساملة  االقت�سادية  االأطر  االجتماعي يف  النوع  اإدماج  وهي  املجال  هذا  املبذولة يف  اجلهود 
واإتاحة  الفقرية،  املراأة  منظور  من  االقت�سادي  والتحول  العوملة  مع  للتعامل  الدولة  داخل  القدرات 
البيئة التنظيمية والقانونية واملوؤ�س�سية ل�سمان حقوق املراأة املت�ساوية فيما يتعلق بامللكية والو�سول اإىل 
املوارد االقت�سادية واالأ�سول مثل االأر�س والتمويل والرثوة، وتقوية االإمكانيات االقت�سادية للمراأة 

باعتبارها ريادية ومنتجة وعاملة غري ر�سمية، وحتليل امليزانية امل�ستجيبة للنوع االجتماعي.
اإىل  اإ�سافة  البطالة،  معدالت  وارتفاع  االقت�سادي  النمو  يف  تباطوؤ  من  الك�ساد  اإليه  اأدى  ما  اإن 
م�ساركة املراأة ال�سئيلة يف قوة العمل قد نتج عنها زيادة معدل االإعالة، ولذلك فاإن ما �سبق ذكره من 
ا لتح�سني جودة حياة االأ�سرة. كما اأن التوجهات اجلديدة يف ظل نظام اقت�ساد  ًـّ اإجراءات يبدو �سروري
ال�سوق �ستوؤثر على التنظيمات العمالية حيث �سي�سبح حتديد معدالت االأجور وكافة �سروط العمل، 
هو نتيجة للتفاو�س املبا�سر ما بني النقابات العمالية من جانب واأ�سحاب االأعمال من جانب اآخر، 
ولذلك البد من توعية املراأة بهذه امل�ستجدات ورفع م�ساهمتها ومتثيلها يف النقابات، ومن ثمَّ ي�سل 

�سوتها يف عملية �سنع القرار الذي �سيحكم م�ساركتها االقت�سادية.
نف�س  املراأة  باإعطاء  تتعلق  ال  نواجهها  التي  امل�سكلة  فاإن  ال�سيا�سي،  باالإ�سالح  يتعلق  فيما  اأما 
باأ�سره، فال توجد دميقراطية دون م�ساركة  ال�سيا�سي  النظام  باإ�سالح  واإمنا  ال�سيا�سية،  الرجل  حقوق 
جميع االأطراف يف العملية ال�سيا�سية، ولذلك يجب العمل على ن�سر الوعي بحقوق املواطن املدنية، 
و�سرورة احلر�س على ممار�سة حقوقه الد�ستورية، مع البحث عن و�سائل جديدة لزيادة معرفة املراأة 
فر�س  لدعم  )الكوتا(  احل�س�س  نظام  اإىل  واللجوء  واالجتماعية،  واالقت�سادية  القانونية  بحقوقها 
اأدائها- جدارتها بهذه  املراأة -من خالل  الت�سريعي كخطوة مرحلية، حتى تثبت  التمثيل  املراأة يف 
الفر�سة، اآخًذا يف االعتبار اأن الدول التي تاأخذ بنظام احل�س�س ي�سل عددها اإىل اأكرث من 80 دولة 
حول العامل، واأن هذا االإجراء جمرد خطوة مرحلية لتحقيق التوازن، فهو لي�س اأكرث من كونه نوًعا 
اإن »احلياد النوعي« يتطلب ح�سول كل نوع على ن�سف التمثيل  من »احلياد االجتماعي«، حيث 
ا يف خمتلف املجاالت يجب اأن ت�سارك فيها  ًـّ ال�سيا�سي، ولذلك فاإن جهود االإ�سالح الدائرة حالي
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املراأة  الإن�ساف  بالن�سبة  املاأمول  االأثر  االإ�سالحات  تلك  حتدث  فلن  واإال  متكافئ،  بتمثيل  الن�ساء 
وعودة حقوقها اإليها، فاحلقوق الفكرية التي حت�سل عليها املراأة، يجب اأن حت�سم من خالل الت�سريع 

بالنظر اإىل اأن العالقات والثقافات ال�سائدة غري كافية لاللتزام.
وتبدو اأهمية اإ�سالح النظم االنتخابية لدعم فر�س الن�ساء يف الرت�سيح والنجاح، مع اقرتاح ن�س 
قانوين متنح مبوجبه املراأة ن�سبة ال تقل عن 30 % من املقاعد الت�سريعية على خمتلف امل�ستويات مع 
اإلزام االأحزاب اأال تقل   ن�سبة مر�سحيها من الن�ساء عن 25 %، وحتديد ن�سبة مماثلة يف جمال�س اإدارات 
اجلمعيات االأهلية بحكم القانون، وتكوين »لوبي« داعم من اأع�ساء املجال�س الت�سريعية ميكنه م�ساءلة 
القوانني التي حتمي  القائم من  اأو عدم تنفيذ  املراأة  احلكومة يف حالة مترير ت�سريعات ما�سة بحقوق 
حقوق املراأة والتعاون مع منظمات املجتمع املدين التي تعمل على م�ستوى القاعدة ال�سعبية لتحليل 
ما يتم اإجنازه على اأر�س الواقع، ومدى انعكا�سه على وعى االأفراد واإدراكهم ومن َثمَّ حتديد اأن�سب 
و�سائل العمل جل�سر الفجوة بني الت�سريع واملمار�سة، ومع �سرورة توجيه ن�سبة ال تقل عن الثلث من 
اأموال املنح وامل�ساعدات املقدمة يف جمال التنمية الب�سرية لتدريب القائمني على تنفيذ العمليات 

املت�سلة باإجراءات االإ�سالح ال�سيا�سي على اأهمية حماية احلريات وحقوق االأفراد. 
كما ينبغي تدريب العاملني يف االأجهزة االأمنية على اأولوية توفري احلماية اجل�سدية للمراأة يف اأثناء 
االإن�سان  املراأة كجزء من احرتام حقوق  لقيا�س احرتام حقوق  موؤ�سر  االنتخابية، وو�سع  احلمالت 
مع اإن�ساء مر�سد ملتابعة مدى تنفيذ خطوات االإ�سالح املتعلقة باإعادة حقوق املراأة امل�ستحقة اإليها، 
وخلق قاعدة بيانات تخت�س باإح�ساءات املراأة يف جميع املجاالت تو�سح البيانات املف�سلة ح�سب 
بنك  وتاأ�سي�س  العليا،  االإدارة  وظائف  متثيلها يف  ون�سب  املختلفة  املجاالت  وفى  االجتماعي  النوع 
العليا يف خمتلف املجاالت تعدها  للمراكز  املوؤهالت  الن�ساء  بيانات حول  قاعدة  للمعلومات ي�سم 
ملراكز  املر�سحات  اختيار  اإليها عند  الرجوع  ليتم  قوائم متخ�س�سة،  املعنية وفق  والهيئات  الوزارات 
اتخاذ القرار، مع البحث يف اأ�سباب انت�سار �سورة منطية �سلبية عن املوؤ�س�سات الر�سمية اأو احلكومية 
العاملة يف جمال املراأة، الأن تلك االأ�سباب هي ال�سبب يف اأن كثرًيا من اجلهود ال�سادقة املبذولة يف 

هذا املجال ال تلقى الدعم ال�سعبي الالزم لتنفيذ خطط عملها. 
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على  للتعرف  امليدانية  والبحوث  الراأي  وا�ستطالعات  الراأي  قيا�س  بو�سائل  اال�ستعانة  ويتعني 
لتقبل دور  العادي  املواطن  ا�ستعداد  املراأة ومدى  النمطية عن دور  ال�سورة  وراء  الكامنة  االأ�سباب 
اإعالن  اأن  من  العقليات،  بع�س  على  ي�سيطر  الذي  الهاج�س  على  والتغلب  للن�ساء،  فعالية  اأكرث 
البيانات واالأرقام احلقيقية عما يتم اإجنازه يف الواقع الفعلي ي�سر ب�سورتهم اأمام �سانع القرار ويهدد 
ا�ستمرارهم يف مواقعهم، ويف هذا املجال ميكن اللجوء اإىل التعاون مع مراكز اأبحاث م�ستقلة، ميكن 
اأن تقوم بدرا�سات مو�سوعية ت�سخ�س دون رتو�س الو�سع القائم وتقرتح �سبل اخلروج منه، كل يف 

اخت�سا�سه. 
اإننا بحاجة اإىل و�سع خريطة ميكن اأن نطلق عليها ا�سم »خريطة االأمل اأو االإجناز«، تر�سد ما يحدث 
من تقدم يف جمال دعم و�سول املراأة ملراكز �سنع القرار وفًقا للمناطق اجلغرافية اأو القطاعات النوعية، 
ا ملن هم على طريق  ًـّ ا ومعنوي ًـّ اأدبي ا لهوؤالء الذين حققوا اإجناًزا وحافًزا  ًـّ مما ميثل دعًما وتقديًرا معنوي

حتقيق الهدف.
فل�سفة  تعديل  من  ذلك  ي�ستلزم  مبا  التقدم،  ثقافة  اإىل  التحول  اإىل  بحاجة  العربية  واملجتمعات 
القومية،  ثقافتنا  باإحياء  عنايتنا  اإىل جانب  العلمي،  بالبحث  واالهتمام  احلوار،  قيم  وتنمية  التعليم، 
اإطار �سعينا نحو التخل�س من  بالثقافات االأخرى وما حققته من تقدم يف  اأي�سا االهتمام  بنا  يجدر 
فكرة اأن كل ما ياأتينا من اخلارج هو جزء من موؤامرة علينا؛ الأنه اإذا كانت هناك موؤامرة بالفعل فاأخطر 
اأطرافها هو نحن اأنف�سنا عندما نتمرت�س يف خنادق الدفاع عما هو قائم ون�سع ع�سرات اخلطوط احلمراء 

جتنًبا ملناق�سة املو�سوعات التي نعتربها ح�سا�سة.

خام�صا: تطلعات ب�صاأن م�صاركة املراأة يف اتخاذ القرارات
قالت »مارجريت ثات�سر«، رئي�سة الوزراء الربيطانية ال�سابقة ذات مرة »اإذا اأردت �سيئا يقال فكلف 
به رجاًل، اأما اإذا اأردت �سيًئا يتم اإجنازه فاأ�سند م�سئوليته اإىل امراأة«، فالن�ساء بحكم تكوينهن الطبيعي 
يف�سلن التوا�سل على الفردية، والدبلوما�سية على املواجهة، والو�سطية على التطرف مييًنا اأو ي�ساًرا، 
ولذلك عادة ما تكون مبادرات املراأة خارج االإطار النمطي وال تتقيد بخطى الرجال يف تبني �سياغات 
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معتادة، متوقعة ومت�سابهة، بل تهدف اإىل ابتكار احللول وفق اأجندات مف�سلة، الأنها تدرك اأنها اإن مل 
ت�سبح جزًءا من احلل ف�ستظل جزًءا من امل�سكلة.

وعلى الرغم من املعوقات التي ميكن اأن تعرت�س م�سرية متكني املراأة وم�ساركتها فاإن منظومة   
االإ�سالح العربي تتم�سك مببادئ واآفاق وتطلعات من اأجل متكني املراأة من امل�ساركة يف عملية اتخاذ 
ـًا احلديث عن اأهمية متكني املراأة و�سرورة م�ساركتها، واأن  القرارات، وذلك ب�سبب اأنه مل يعد كافي
ينتج عن ذلك القيام بتقييم الواقع، واأ�سباب ف�سل تنفيذ املقرتحات التي طرحت يف حوارات كثرية 
خالل العقود املا�سية، بهدف اإعادة حقوق املراأة اإليها، وو�سعها يف االأماكن التي ميكن اأن ت�ساهم من 

خاللها يف اتخاذ القرار على قدم امل�ساواة مع الرجل. 
ويف الوقت نف�سه يتعني البحث عن مقرتحات وخطط عمل تنفيذية جديدة تعتمد على الدرو�س 
امل�ستفادة يف اأي مكان من العامل ملجابهة التحديات التي تقابل الن�ساء، وميكن اأن تت�سابه يف جوهرها 
تفعيل  املطلوب  ومن  العربية،  املنطقة  يف  املراأة  فيه  تعي�س  الذي  الواقع  مع  احلدة  اختلفت يف  واإن 
االتفاقات الدولية التي تهدف اإىل دعم دور املراأة والق�ساء على كافة اأ�سكال التمييز �سدها وغريها 
من االتفاقات واملعاهدات التي ت�سكل جميعها التزامات دولية لتحقيق امل�ساواة بني املراأة والرجل، 

والبحث عن اأف�سل االآليات لتفعيل االلتزام احلقيقي.
وال يعني جناحنا املاأمول يف هذا امل�سعى اأن نفر�س على الن�ساء القيام باأدوار ال يرغنب يف اأدائها، واإمنا 
جمرد اأن نتيح اأمامهن خمتلف اخليارات يف ظل التمتع باحلماية القانونية واالجتماعية واالقت�سادية 
على قدم امل�ساواة مع الرجال، فاالهتمام املتزايد يف العامل باأ�سره ويف منطقتنا على وجه اخل�سو�س 

بق�سايا املجتمع املدين وحقوق االإن�سان هو يف جوهره اهتمام مبكانة املراأة واإ�سهاماتها. 
يف �سوء ذلك، هناك �سرورة الإعادة النظر يف املوروث الثقايف االجتماعي العربي الذي ينحو اإىل 
ياأتي من الغرب، �سواء  اأهمية التم�سك بالتعا�سد الداخلي يف مواجهة ما  املبالغة يف الرتكيز على 
واالإخالل  املنطقة  هوية  اإىل طم�س  يهدف  باعتباره  املراأة وغريها،  اأم حقوق  باالإ�سالح  يتعلق  فيما 
با�ستقرارها ال�سيا�سي واالجتماعي، وذلك الأن املوروث الثقايف العربي مييل يف عمومه اإىل احلفاظ 
على ما هو قائم ويتوج�س من التغيري، وامل�سكلة احلقيقية اأن مثل هذا النمط من التفكري ال تتبناه 
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فقط النخب احلاكمة، بل ت�سارك فيه اجلماهري با�ست�سالمها لالأفكار التي تن�سرها النخب امل�سيطرة 
التعليم واالإعالم اللذين يكر�سان املفاهيم التي تنـزع للت�سلط البريوقراطي، و�سخ�سنة  من خالل 

اخلالف يف الراأي.
ومن املاأمول فيه تفعيل الن�سو�س الواردة يف الد�ساتري والقوانني عن حقوق املراأة، ومتكينها من 
امل�ساركة يف عملية اتخاذ القرارات برغم الواقع الذي يدل على اأن قوة الُعرف والعادة اأقوى تاأثرًيا 
من الن�سو�س، مما ميثل عقبة اأمام اأي تطور، واالأ�سواأ من ذلك اأن املراأة ذاتها تتكون �سخ�سيتها عرب 
هذه البيئة االجتماعية االأحادية والذكورية، وبالتايل تتقبل الو�سع القائم، وتعترب اأن ح�سولها على 
اأي من حقوقها هو منحة يتف�سل بها االآخرون عليها، اأخذا يف االعتبار ما يتعر�س له االأفراد الذين 
مواجهة  الوطاأة عند  �سديدة  وتقليدية، من �سغوط  وثقافية حمافظة  ودينية  اجتماعية  قيًما  يحملون 
التم�سك  زيادة  على  تنعك�س  هوية  اأزمة  لديهم  يولد  مما  الغربي  بالطابع  تت�سم  التي  احلداثة  مظاهر 

باملوروثات الثقافية كو�سيلة دفاع.
احلقوق،  هذه  باأهمية  واقتناعها  وجتاوبها،  ذاتها  املراأة  باإميان  اإال  للمراأة  احلقوق  اإعادة  تنجح  ولن 
ورغبتها احلقيقية يف تغيري البيئة املحيطة على النحو الذي يجعل الن�ساء فاعالت، لهن نف�س الفر�س 
واالمتيازات املتاحة لغريهن يف املجتمع مع العمل على تغيري الو�سعية الذهنية ال�سائدة خا�سة، واأنه 
يف احلاالت التي ت�سطدم فيها القيم املعا�سرة بالتقاليد، ت�سبح الن�ساء اأنف�سهن منق�سمات حول ما 
يرغنب يف حتقيقه. وال�سوؤال املهم يف هذا املقام: هل هناك بالفعل اقتناع باأن م�ساهمة املراأة يف املجتمع 

�سرورة حيوية اأم اأنها حماولة فقط ال�ستكمال �سورة ح�سارية مل يعد العامل يقبل غريها؟! 
وينبغي اأن تخ�سع م�ساركة املراأة يف عملية �سنع القرارات لقواعد مو�سوعية، حيث اإن املراأة تعترب 
التطور االإن�ساين، ومدى االلتزام بحقوق االإن�سان،  لقيا�س م�ستوى  ا  ا وموؤ�سًرا علميًّ مقيا�ًسا ح�ساريًّ
يف  والرجل  املراأة  بني  الالم�ساواة  حالة  تبقى  اأن  والع�سرين-  احلادي  القرن  يف  -ونحن  يجوز  وال 
عاملنا العربي تطرح باأ�سكال انفعالية ع�سوائية، بدون اأن تتج�سد هذه الفوارق يف حقائق رقمية حتدد 
خ�سائ�سها وحجمها وفًقا ملعايري علمية حمددة، ميكنها قيا�س درجة االلتزام مببادئ حقوق االإن�سان 
ب�سكل رقمي اإح�سائي. وبالرغم من اأن النخبة من الن�ساء قد حققت اإجناًزا يح�سب لها، فاإن االأهم 
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هو اأن تتاح الفر�سة ب�سكل متكافئ اأمام اجلمهور العري�س منهن، الأنه يخ�سى اأن يكون ت�ساعد نربة 
احلديث عن اإعادة حقوق املراأة جمرد بالغة خطابية دون وجود م�سمون على اأر�س الواقع، ولذلك 
ا خللق حالة من الوفاق الوطني حول االأولويات واالتفاق حول  يجب ا�ستثمار اجلدل الدائر حاليًّ
اأن  وخا�سة  واخلالف،  اال�ستقطاب  من  حالة  اإىل  االنزالق  يتم  ال  حتى  املطروحة  املفاهيم  معاين 
الهدف هو اأن يتقبل املجتمع دوًرا فاعاًل للمراأة اإىل جانب الرجل، واأن تتاح لالأفراد فر�س متكافئة 

للعمل وامل�ساركة وفًقا للكفاءة ولي�س النوع. 
اإن االعتقاد ال�سائد باأن م�ساركة املراأة يف اأي حدث عام يعد هدًفا يف حد ذاته، واأنه كلما كانت 
ن�سبة امل�ساركة مرتفعة، اعترب االأمر جناًحا واإجناًزا  ال يكفي، فامل�ساركة مهما ارتفعت ن�سبتها ال تعني 
البنية  اإ�سالح  فاملهم هو  الظاهر فقط،  تعالج  الق�سايا االأ�سا�سية وال  اإذا كانت تبحث يف  اإال  الكثري 
االجتماعية والثقافة الفردية التي تدفع نحو االإ�ساءة للفئات االأ�سعف واإ�ساءة ا�ستغاللها، فكثرًيا مما 
يعد م�سكالت بالن�سبة للمراأة هو يف حقيقة االأمر م�سكالت بالن�سبة لالإن�سان بوجه عام، ويجب اأن 
نتذكر دائما اأن جناح املراأة يف مراكز اتخاذ القرار يقا�س بقدرتها على و�سع ق�سايا جديدة على �سلم 
االأولويات، اإىل جانب تقدمي حلول وروؤى جديدة مل�سكالت وق�سايا قائمة بالفعل، اإ�سافة اإىل اإثارة 

اجلدل العام حول ق�سايا ال يقدر على تناولها الفاعلون االآخرون يف املجتمع.
والتفاوؤل والعمل اجلاد �سروريان لتمكني املراأة؛ الأنه كما تت�سمن االأزمات م�سكالت، فهي اأي�ًسا 
التي ينجم عنها فر�س متاحة للتغيري يجب على املراأة ا�ستغاللها بكفاءة، وبرغم اأن الد�ستور والقوانني 
وتوجه الدول تعترب جميعها عوامل داعمة حلقوق املراأة، فاإنه يف حاالت كثرية ال تتم ترجمة ذلك 
بال�سكل املالئم على اأر�س الواقع، وكما قال رئي�س وزراء ماليزيا ال�سابق »مهاتري حممد« فاإنه بقدر ما 
يحتاج التطوير واالإ�سالح اإىل »هارد وير« -مبعنى البنية االأ�سا�سية الالزمة للتقدم، التي ت�سمل دعم 
اإىل جانب  املناف�سة واالبتكار وتطوير البالد،  تاأخذ على عاتقها التحلي بقيم  الطبقة الو�سطى التي 
اإىل  يحتاجان  فاإنهما  اأخرى-  وموؤ�س�سية  اقت�سادية  يلي ذلك من خطوات  وما  االدخار،  رفع معدل 
الـ«�سوفت وير« -اأو الربامج مبعنى الرتكيبة العقلية والذهنية ال�سائدة، التي تتاأثر بالثقافة وت�سمل نظم 

التعليم واالإعالم-.
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وفى اإطار التفكري يف خلق مثل هذه البيئة املواتية يتعني اأن ي�سبح قيا�س تقدم املراأة من�سوبًا اإىل 
املطلق، ولي�س اإىل ما حققه الرجل، فوفق هذه الروؤية يجب النظر اإىل ما ت�ستحقه املراأة انطالًقا من 
هويتها وذاتيتها واالإمكانيات الكامنة منها، اأي فتح اآفاق تركز ال على ما حرمت منه املراأة مما منح 

للرجل، واإمنا على ما حرمت منه مما كان ميكن اأن تتمتع به.



املـــراأة والإعـــالم

الف�صل الرابـــع





�سهد القرن الع�سرين تطوًرا هائاًل فائق ال�سرعة يف تكنولوجيا االت�سال انعك�س بدوره على و�سائل 
االإعالم واأدى اإىل تغريات كبرية يف �سكلها ودورها وم�سمون الر�سالة التي حتملها وظهرت تقنيات 
االت�سال عن ُبعد، والتي ا�ستخدمت على نطاق وا�سع يف جمال االإعالم بظهور الراديو ثم التلفزيون 
بو�سفهما و�سائل اإعالم جماهريي ا�ستطاعت -خا�سة مع التطور يف نظم االت�ساالت الف�سائية عرب 
االأقمار ال�سناعية يف الن�سف الثاين من القرن الع�سرين- جتاوز حدود املكان ب�سورة مذهلة، وخماطبة 

جموع وا�سعة من اجلماهري يف نف�س الوقت.
وميكن القول اإن تاأثري اأجهزة االإعالم يفوق يف �سمول مداه و�سرعة اال�ستجابة اإليه وتعدد دوائره 
ت�ساحب  املختلفة  وو�سائله  املتعددة  االإعالم  اأجهزة  الأن  ذلك  والتثقيف،  للتعليم  املوازية  االأجهزة 
التلفزيوين  االإر�سال  اليوم خا�سة  اإر�سالها على مدار �ساعات  امل�ساء وميتد  اإىل  ال�سباح  املواطن من 
قرية  اإىل  االأر�سي  الكوكب  اأحالت  والتي  حت�سى،  وال  تعد  ال  التي  والف�سائية  االأر�سية  بقنواته 

�سغرية.
ورغم اأن االعتماد على االأطباق الالقطة اأقل انت�ساًرا من االعتماد علي قنوات التلفزيون االأر�سية؛ 
فاإن اأطباق اال�ستقبال تنت�سر انت�ساًرا �سريًعا يوًما بعد يوم يف م�سر والبالد العربية حتى يف املناطق 

العربية كما  املراأة  »�سورة  بعنوان  باجنيد  الدكتورة ماجدة  التي قدمتها  اخللفية  الورقة  الف�سل على  اعتمد هذا      )4(
تعك�سها االأغاين امل�سورة )الفيديو كليب(«

مقــــدمة )4(



حقوق املراأة ـ خطوات نحو حتقيق الإ�صالح78

ال�سعبية والقرى. وكذلك احلال بالن�سبة ال�ستخدام االإنرتنت حيث ت�سري االإح�ساءات اإيل طفرات 
متالحقة يف اأعداد م�ستخدمي االإنرتنت يف العامل العربي؛ وذلك بالرغم من ن�سبتها ال�سغرى مقارنة 
من  هائلة  قطاعات  اأن  يت�سح  االأمية  انت�سار  ن�سبة  ارتفاع  االعتبار  يف  و�سعنا  ولو  املتقدمة،  بالدول 
اجلماهري العربية تعتمد علي و�سائل االت�سال ال�سمعية والب�سرية -وعلى راأ�سها التلفزيون- اأكرث من 

اعتمادها على الو�سائل املقروءة، كم�سدر رئي�سي للمعلومات والتعلم اإىل جانب الرتفيه. 
تغيري  اإحداث  قادرة علي  و�سيا�سية  واجتماعية  ثقافية  قوة  االإعالمية احلديثة  الو�سائط  وت�سكل 
مهم يف املجتمع، وعلى خلق مواقف وت�سكيل قيم وروؤى جديدة، ملا لها من اأثر كبري على اجلمهور، 
ومن ناحية اأخرى تقوم و�سائل االإعالم برت�سيخ القيم والعادات والتقاليد واالأنظمة وخا�سة املرتبطة 
وثيقة  �سبه  هناك عالقة  اأ�سبحت  املجتمع، حتى  والرجال يف  الن�ساء  اأدوار وعالقات  بالت�سور عن 

متبادلة بني و�سائل االإعالم واملجتمع، مبعنى اأن كليهما يتاأثر باالآخر ويوؤثر فيه.
واالإعالم  املراأة  مو�سوع  تتناول  التي  اللقاءات  و�ستى  والندوات  املوؤمترات  على  عادة  ويطغى 
حديث مفاده اأن و�سائل االإعالم ت�سيء اإىل �سورة املراأة، واأنها ال تعك�س حقيقة اأو�ساعها، وال يقف 
التاأثري ال�سلبي لالإعالم عند حدود �سياغة وتثبيت ون�سر ال�سورة ال�سلبية ال�سائدة عن املراأة لدى 
ال�سلبية  ال�سورة  ير�سخ  اإنه  بل  واالأف�سل؛  االأقوى  اأنهم  ا على  ًـّ واإعالمي ا  ًـّ ثقافي تربوا  الذين  الرجال 
التابعة،  املراأة  ال�سائدة عن  املجتمعية  لالأيديولوجية  يزلن خا�سعات  الالتي ال  الن�ساء  نف�سها لدى 
ال�سلبية  ال�سورة  بهذه  يت�سبعون  الذين  االأطفال  اجلديد من  الن�سء  لدى  االأخطر-  – وهو  واأي�سا 

للمراأة منذ �سغرهم، دون اأن يخامرهم اأدنى �سك يف م�سداقيتها.
وتتجاهل �سيا�سات و�سائل االإعالم اإزاء �سورة املراأة يف املجتمع التطور احلا�سل يف دورها وموقعها 
الرجال  من  لكل  االإعالمية  ال�سورة  بني  كبري  فرق  هناك  اأ�سبح  بحيث  املجتمعية،  اخلريطة  علي 
والن�ساء والواقع االجتماعي املو�سوعي؛ فمن ناحية فاإن احليز املعطى للمراأة يف و�سائل االإعالم ال 
يتنا�سب مع حجمها الفعلي �سواء يف املجتمع اأو يف �سوق العمل، وال مع توزيع الن�ساء يف الطبقات 
االجتماعية وفئات العمر املختلفة واملراكز املهنية. فما زالت �سورة املراأة االأنثى هي ال�سورة الغالبة 
يف اأذهان الرجال والن�ساء والتي تغذيها وتقدمها و�سائل االإعالم ب�سكل م�ستمر، بحيث تقدم املراأة 
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ـًا يف �سورة امل�ستهلكة. وهو االأمر نف�سه الذي توؤكده نتائج البحوث املت�سلة باملراأة واالإعالم اإ�سافة  غالب
اإىل البحوث اخلا�سة بو�سع املراأة االإعالمية يف املوؤ�س�سات القائمة علي االت�سال يف البلدان العربية.

 
املراأة يف الأغاين امل�صورة )الفيديو كليب(

متثل االأغاين امل�سورة اأو ما ت�سمى بـ«الفيديو كليب« اأحد املجاالت املهمة التي ميكن من خاللها 
التعرف على ال�سورة التي تقدمها اأجهزة االإعالم للمراأة. فهناك انت�سار كبري لالأغاين امل�سورة باعتبارها 
نوًعا من اأنواع الفن، ويزيد انت�سارها عندما حتوي اأغنيات جميلة ذات معنى، وعندما ت�ستخدم اأحدث 
فنيات ال�سوت وال�سورة، وبالتايل فاإن تاأثريها يزداد، وذلك على اعتبار اأن التاأثريات ال�سوتية فقط 
التي  ال�سورة  لت�سكيل  م�ساحة  التخيل  تاركة حلا�سة  االأذن  تخاطب حا�سة  وكلمات  مو�سيقي  من 
ال�سوتية  املوؤثرات  فاإن  امل�سورة  االأغاين  حالة  اأما يف  الآخر،  م�ستقبل  من  بال�سرورة  تختلف  �سوف 
تت�سابك مع ال�سورة كموؤثر ب�سري ي�ساعف من تاأثريها. وخا�سة اأن جمهوًرا كبرًيا ي�ستطيع م�ساهدتها 

و�سماعها يف اأماكن خمتلفة وكثرية بف�سل الو�سائل احلديثة يف تكنولوجيا االت�سال.
ومع انت�سار الو�سائل احلديثة يف تكنولوجيا االت�سال اأ�سبح ممكًنا لر�سالة �سوتية ب�سرية من هذا 
املتلقني  نف�سها جمهور عري�س من  اللحظة  ليتلقاها يف  اأو االإنرتنت  التليفزيون  تنتقل عرب  اأن  النوع 
من خمتلف النوعيات، وليتاأثر ذلك اجلمهور مبا يخاطب انفعاالته يف تلك االأغاين امل�سورة. وت�سري 
االإح�ساءات اإىل اأن االأغاين امل�سورة تعد من الر�سائل االأكرث �سيوعا وجاذبية وانت�سارا لدى امل�ستقبلني 
يف العامل العربي، ومن ثم فاإن التاأثري يكون اأكرب يف ت�سكيل الذوق العام، حيث ت�سري نتائج العديد 
من البحوث اإىل اأن التكرار املكثف مل�ساهدة الر�سالة االإعالمية يدفع امل�ساهدين اإيل مزيد من التاأثر 

مب�سمونها، وتقبل ما حتمله من اإمياءات باعتبارها حقائق. 
ويوؤكد العديد من اجلمعيات والروابط الن�سائية -ف�ساًل عن املتخ�س�سني يف النقد االإعالمي- 
خطر الدور الذي يلعبه التدفق الكثيف لتلك االأغاين امل�سورة يف تر�سيخ �سورة منطية �سلبية للمراأة 
حتط من مكانتها ودورها يف املجتمع على نحو يختلف بالطبع عن النموذج احلقيقي للمراأة، باعتبار اأن 
النموذج قد ي�ستهدف تقدمي �سكل، اأو �سلوك، اأو مفهوم يحمل �سمة القدوة، اأما التنميط، فهو يوؤثر 
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�سلًبا علي ال�سورة التي تت�سكل يف االأذهان، والنظر اإىل الب�سر باعتبارهم ن�سخا متجان�سة، متطابقة، 
وهو ما يتعار�س مع الواقع؛ فالن�ساء ل�سن جميعهن حمافظات، اأو متحررات، اأو ناقمات على اأو�ساع 
معينة، ف�ساًل عن اأن هناك من تنتمي اإىل املناطق احل�سرية، اأو اإىل اأقا�سي الريف، اأو اإىل قبائل وع�سائر 

خمتلفة ومتنوعة، بل اإىل مدار�س خمتلفة يف تناول اأمور احلياة ب�سفة عامة.
بني  احلب  عالقة  االأحوال  معظم  يف  يتناول  واحدا  م�سمونا  امل�سورة  االأغاين  غالبية  وتعك�س 
تتناول  اأنها -يف حاالت كثرية-  العالقة �سورة غري واقعية كما  الرجل واملراأة وغالبا ما تتخذ هذه 
�سفات غري واقعية عن املراأة. واالأمر نف�سه ينطبق على كثري من االأعمال الدرامية، حيث ت�سري نتائج 
العديد من البحوث والدرا�سات اإيل اأن غالبية امل�سل�سالت الدرامية التلفزيونية العربية تقدم �سورة 

منطية تقليدية للمراأة. 

املراأة يف ال�صحافة
امل�سورة  واالأغاين  التليفزيونية  االأعمال  عن  ال�سحفي  العمل  طبيعة  اختالف  من  الرغم  على 
ال�سحافة كما  تزال  اأهمية وخطورة، فال  تقل  املراأة ال  ال�سحافة حول �سورة  تقدمه  ما  فاإن  حتديًدا، 
يطلق عليها »�ساحبة اجلاللة« مبا لها من �سطوة على االأفراد واملجتمعات وال�سلطات ال�سيا�سية، وال 
تزال للمادة املكتوبة اأهميتها وخطورتها التي ازدادت يف ال�سنوات االأخرية مع انت�سار ال�سحف على 
االإثارة  اإىل  العديد منها  اجتاه  ال�سابق، ومع  اأكرث خطًرا من  املو�سوعات  الكمي ومع طرق  امل�ستوى 
املراأة على درجة من االأهمية واخلطر  ب�ساأن �سورة  ال�سحافة  حتفيًزا لقرائها. لذلك ي�سبح ما تقدمه 

خ�سو�سا، اأنها حتمل مادة ميكن العودة اإليها وا�سرتجاعها ب�سهولة.
مع ذلك فال يزال االهتمام باملراأة وق�ساياها يحتل مرتبة متاأخرة لدى القائمني بالعملية االت�سالية 
يف جمال ال�سحافة، ويرى العديد من املتخ�س�سني اأن ال�سحافة مل تقم بعد بدورها كاأداة فعالة لتغيري 
االجتاهات لدى املجتمع نحو التعامل مع املراأة وق�ساياها ب�سكل اأكرث ايجابية، بل اإن اأغلب املعاجلات 
ال�سحفية متيل اإيل جت�سيد االأدوار وال�سور النمطية ال�سائدة عن املراأة واملجتمع واملوروثات التقليدية 

حولها. 
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�من املثري اأن النظرة النمطية �التقليدية جتاه املراأة ما زالت ت�سيطر على ر�ؤية القائمني بالعملية 
االت�سالية يف غالبية ال�سحف رغم حد�ث بع�ض التقدم يف هذا املجال، فما زال هناك ق�سور �ا�سح 
من ال�سحف فيما يتعلق بتغطية االأد�ار االإيجابية للمراأة �ما تقدمه من خدمات للمجتمع كمنا�سلة 

�باحثة �موؤلفة �عاملة ع�سرية �م�سئولة. 
ا ال تقل عن م�سئولية ال�سحافة عن تغيري ال�سورة  ًـّ لكن م�سئولية املراأة عن تغيري �سورتها اإعالمي
�خا�سة  خطابها،  تغيري  اإىل  م�سى  �قت  اأي  من  اأكرث  االآن  بحاجة  فاملراأة  املراأة،  عن  تطرحها  التي 
ا، بحيث اأ�سبح ُينظر اإىل  ًـّ خطابها االإعالمي الذي ظل ُيطرح لفرتة طويلة بطريقة غري مقبولة اجتماعي
خطاب املراأة على اأنه ا�ستعداء للرجل الذي هو يف النهاية االأب �االأخ �الز�ج �االبن، �لذلك يجب 
�سياغة خطاب جديد للمراأة يكون مت�سًقا مع الن�سيج االجتماعي ال�سائد، من خالل الرتكيز على 
مفهوم االأ�سرة �ق�ساياها بدال من الرتكيز على ق�سايا املراأة فح�سب، �تغيري اخلطاب التقليدي الذي 
يتحدث عن ق�سايا املراأة فقط �كاأن املراأة منف�سلة عن الرجل اأ� الرجل منف�سل عن املراأة. كما يجب 
بالطريقة التكاملية التي تخاطب املجتمع برمته �تنقي الذاكرة املجتمعية التي  اأن يطرح فكر املراأة 
اأُتخمت متاما بفكرة د�نية املراأة �هو االأمر الذي ميكن جتا�زه من خالل تنا�ل مو�سوع التمكني يف 

��سائل االإعالم بطريقة جديدة يف اإطار خطاب �سامل يتجه اإيل االأ�سرة �ق�ساياها. 
��فًقا لهذا فاإن هناك حاجة اإىل تفعيل بع�ض االإجراءات لت�سحيح �سورة املراأة يف ��سائل االإعالم، 

�يف هذا ال�سدد يقرتح ما يلي: 
�ال�سعي لتن�سيق اجلهود بني االأجهزة االإعالمية �موؤ�س�سات املجتمع املدين من اأجل اإقرار  �•
ميثاق �سرف اإعالمي ينري ال�سبيل اأمام املمار�سني للعمل االإعالمي يف خمتلف جماالته، 
الذي يجب اأن يكر�ض �سورة اإعالمية بديلة عن املراأة �الرجل، تختلف عن ال�سورة النمطية 
النمطية  االأفكار  �سيادة  �سد  اجلهود  تكثيف  ذلك  �يت�سمن  املجتمع،  عنهما يف  ال�سائدة 
حول العالقات بني اجلن�سني، �املعاجلات ال�سطحية التي تقدم خالل �سا�سات التليفزيون 
�القنوات الف�سائية �العربية، �ت�سجيع الدرا�سات التي تتنا�ل حمتويات �اأ�سكال �تاأثريات 
االأغاين امل�سورة التي يجري تاأليفها �تلحينها �غنا�ؤها، من اأجل معرفة التاأثريات ال�سلبية 

�االإيجابية لهذه االأعمال يف اجتاهات الذكور �االإناث من كافة االأعمار. 
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امل�سورة  االأغاين  �سنع  على  القائمني  مع  املفتوحة  �املناق�سات  الند�ات  بعقد  �االهتمام  �•
ال�سور  تاأثري  مدى  يف  ملناق�ستهم  ال�سحافة،  جمال  يف  �العاملني  الدرامية  �االأعمال 
االإعالمية على اجتاهات املراهقني �ال�سباب، من خالل هيمنة ال�سورة على الواقع �على 
�الدرا�سات  البحوث  بنتائج  �تز�يدهم  الواقع،  عن  الفرد  �افرتا�سات  ت�سورات  ت�سكيل 
التي جتريها املعاهد �الكليات �املوؤ�س�سات االأكادميية، �كذلك موؤ�س�سات املجتمع املدين 

�اخلا�سة بر�سد �سورة املراأة �الرجل يف االإعالم. 
املعلنني  لدى  مهني  ميثاق  مفهوم  درا�سة  على  تركز  التي  الدرا�سات  بت�سجيع  �االهتمام  �•
�اجتاهات  قيم  على  �تاأثريه  لالإعالن،  االجتماعية  القيمة  �درا�سة  االإعالن،  �ممار�سي 
االأفراد �املجتمع ملعرفة مدى تر�سيخ االإعالن لل�سورة النمطية �التقليدية، لكل من املراأة 
ا. كما يجب  ًـّ ا اأم �سلبي ًـّ �الرجل �مدى تاأثري ذلك امل�سمون على املجتمع �سواء اأكان اإيجابي
ن�ساط منظمات حماية امل�ستهلك على ق�سايا الغ�ض ال�سناعي �التجاري، بل  اأال يقت�سر 
التي  املهنية،  ال�سوابط  ببع�ض  �املعلنني  االإعالنات  ممار�سي  اإلزام  لت�سمل  اهتماماتها  متتد 

تتعلق مب�سمون ��سكل الر�سائل االإعالنية.
باآليات  �االأخذ  فيها  تعمل  التي  �اخلربات  االإعالمية  املوؤ�س�سات  بناء  تطوير  �العمل على  �•
امل�ستوى  من  بدًءا  املوؤ�س�سات،  هذه  يف  امل�سرية  املراأة  لتمثيل  فيها  املوؤ�س�سي  العمل 
�ك�سر�رة  االإ�سالح  طريق  على  اأ�سيلة  خطوة  يف  الدرجات،  اأعلى  اإىل  ���سواًل  املحلي، 

حتمية للد�لة املعا�سرة.
ر�سائله االإعالمية �حتى ت�سبح  املفاهيم يف  تر�سيخ بع�ض  اأجل  �تكثيف د�ر االإعالم من  �•
ا يف الرتبية لالأبناء، �تغيري جملة املفاهيم  ًـّ مفاهيم مثل امل�سا�اة بني اجلن�سني ركًنا اأ�سا�سي
�املعتقدات الرا�سخة لدى اأبناء الوطن منذ زمن بعيد باأن املراأة خملوق غري قادر على ممار�سة 
الن�ساط ال�سيا�سي، �ذلك على اعتبار ��سائل االإعالم من اأهم ��سائل التن�سئة االجتماعية 

القادرة على اإ�ساعة ر�ح امل�سا�اة �تقبل االآخر. 
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الطالبية  االحتادات  اأ�  املدر�سية  االأن�سطة  اإىل  االن�سمام  على  �ال�سابات  الفتيات  �ت�سجيع  �•
غري  التنظيمات  �يف  �ال�سعبي،  النقابي  العمل  ممار�سة  على  املراأة  �ت�سجيع  باجلامعة، 
احلكومية، �تاأ�سي�ض تكتالت ن�سائية مل�ساندة املبادرة اجلديدة، التي تركز على �سر�رة اأن 
�امل�ستمرة  املنظمة  احلملة  �سكل  املو�سوع  يتخذ  بحيث  جديدة،  جماالت  املراأة  تقتحم 
�املتجددة يف اأ�ساليبها لتحقيق هذا الهدف، �اإي�ساح اأن املمار�سة �الن�ساط ال�سيا�سي للمراأة 
فهم  من  التمكن  لها  يتيح  ذلك  اإن  بل  االأ�سرية،  �مهامها  بواجباتها  قيامها  على  توؤثر  ال 

الق�سايا املحيطة مبجتمعها �بوطنها. 
مثل  ال�سيا�سية  املفاهيم  تف�سر  التي  الربامج  من  املزيد  باإنتاج  االإعالم  ��سائل  �قيام  �•
االإجراءات  عن  املعلومات  �تقدمي  الوطن  يف  املتبع  �النظام  العامل  يف  االنتخابات  نظم 
املتبعة لالن�سمام اإىل النقابات �اجلمعيات االأهلية �االحتادات الطالبية �الربملان �املجال�ض 
ال�سعبية، �بحيث يتم ذلك من خالل قوالب اإعالمية جذابة ذات اإنتاج قادر على جذب 
اهتمام اجلمهور اإىل الر�سالة االإعالمية، �الرتكيز يف الربامج �الر�سائل ال�سيا�سية التليفزيونية 
�االإذاعية �ال�سحفية، على اأن�سطة ت�سجيع املراأة يف الرت�سيح لالنتخابات النقابية �الربملانية، 
�متابعة اأدائهن الربملاين، �اإلقاء ال�سوء على العنا�سر املتميزة �البارزة من ال�سيدات الالئي 
خ�سن العمل ال�سعبي �النيابي �ال�سيا�سي �ذلك على م�ستوى الريف �احل�سر، مع الرتكيز 
اأي�سا على اجلوانب االإن�سانية �االأ�سرية لهوؤالء ال�سيدات الإ�ساعة جو التفا�ؤل اإزاء قدرة املراأة 

على اجلمع بني مهامها كربة منزل �مربية للن�ضء �كرمز �سعبي اأ� نيابي اأ� �سيا�سي. 
برامج  �كذلك  الن�سائية،  املجالت  اإىل  باالإ�سافة  اجلرائد  يف  للمراأة  �سفحات  �تخ�سي�ض  �•
االإذاعة �التليفزيون حيث ي�ساعد ذلك يف حتفيزهن على حت�سني االأداء �يف نف�ض الوقت 
اأن ي�سبحن قد�ة �رمًزا للمراأة امل�سرية بوجه عام، �عمل برامج �تنويهات م�ستمرة �جذابة 
�متجددة تتعلق باأن�سطة املجل�ض القومي للمراأة �خدماته التي يقدمها للمراأة امل�سرية، الأن 
ذلك من �ساأنه اأن ينمي احل�ض الوطني ��سعور املراأة باأنها طرف يف عملية التنمية، �الرتكيز 
على اأهمية د�ر الدراما يف توعية اجتاه الفرد بوجه عام للعمل ال�سيا�سي �خا�سة املراأة، نظرا 
ملا للدراما من جماهريية كبرية ت�ساهم يف م�ساهدة اأكرب عدد من امل�ساهدين لهذه النوعية 

من االأ�سكال التليفزيونية. 
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ميثل  �بحيث  املجتمع،  ن�ساء  قبل  من  بها  لالقتداء  الناجحة  الن�سائية  النماذج  �تقدمي  �•
ذلك بداية الطريق ال�سحيح نحو ت�سجيع املراأة على تبني ال�سلوكيات التي ُت�سهم �ُتعزز 
�االإمكانيات  القدرات  بالرتكيز على  االإعالم  ��سائل  �قيام  �بقوة،  املجال  لهذا  دخولهن 
اأن  على  �التاأكيد  املجتمع،  �ن�ساء  فتيات  من  الكثري  يف  تتوافر  التي  �االإبداعية  املعرفية 
املجال متاح اأمام اجلميع للقيام بجميع االأد�ار �سواء اأكان بالن�سبة للرجال اأم الن�ساء، مما 
يعد اإ�سافة حقيقية للر�سيد االجتماعي �الثقايف �ال�سيا�سي للرتكيبة املجتمعية، �اأن يقوم 
امل�ساركة  �خا�سة  املجتمع  يف  املراأة  انخراط  تدعم  كيفية  �اأ�ساليب  طرق  بتقدمي  االإعالم 
ال�سيا�سية �احلزبية؛ مما يوؤ�س�ض ملالمح الطريق ال�سحيح نحو تعديل �تغيري �تبديل الكثري 

من ميول �اجتاهات �قناعات املراأة للدخول يف هذا املجال �بكثافة غري متوقعة.

 



تعليم وتدريب �ملـــر�أة

الف�صل اخلام�س





يعترب مدخل اال�ستثمار يف تعليم الفتيات من اأهم املداخل التي تقطع بالو�سول اإىل نتائج جمزية 
يف جمال االإ�سالح �يف تطوير فر�ض التنمية ال�ساملة يف العديد من املجاالت �االأ�سعدة من اأهمها 
التنمية  تقرير  �سخ�ض  �قد  العربي،  العامل  يف  �التعليمي  �الثقايف  �االقت�سادي  ال�سيا�سي  املجال 
االإن�سانية العربية ال�سادر عن �سند�ق االأمم املتحدة لالإمناء    ��سع املراأة �الفتاة يف املنطقة العربية 

كاأحد اأهم نواق�ض التنمية ال�ساملة. 
منذ  الطفلة  تربية  تت�سكل  لذلك  امل�ستقبل،  اأم  اأنها  على  الطفولة  منذ  للفتاة  ينظر  املجتمع  اإن 
اهتمامه  املجتمع  ركز  �لذا  اأ�سرة،  تكوين  كيفية  �تتعلم  املنـزل  الإدارة  تعد  باعتبارها  االأ�ىل  الن�ساأة 
يف تن�سئة الفتاة على االلتزام �االأخالق �توجيهها لل�سلوك امل�ستقيم �احرتام االآخرين، اإىل جانب 
لت�سب  اعتداء  اأ�  الفتاة الأي حتر�ض  تعر�ض  زيادة احلماية �احلر�ض على عدم  االأ�سرة على  حر�ض 

باأخالق حميدة. 
�يف املا�سي كانت املراأة تعد من ال�سغر لتكون حاملة للرتاث الفكري �الديني �اللغوي �الثقايف 
الطبخ  اأعمال  علي  الفتيات  بتدريب  �االهتمام  الأطفالها.  القراآن  حتفيظ  م�سئولية  تتحمل  فكانت 

)5(   اعتمد هذا الف�سل على االأ�راق اخللفية لكل من: الدكتورة َمَلك زعلوك بعنوان »تعليم البنات مدخل التنمية 
ال�ساملة لالإ�سالح«، �الدكتورة زينب ب�سري بعنوان »تقاليدنا الثقافية تلعب د�ًرا مهًما مع االإناث«، �االأ�ستاذة اآمال 

طلعت م�سطفى بعنوان »التدريب �التعليم«، �الدكتورة اإميان القفا�ض بعنوان »نحو �سالم �رخاء املراأة«.

مقــــدمة )5(
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�التطريز �اخلياطة حتى كيفية عمل األعاب ب�سيطة يف الريف مثل عمل العرائ�ض من خامات ب�سيطة، 
باالإ�سافة اإىل م�ساعدة �الدتها يف �سئون املنزل حتى رعاية اأخوتها ال�سغار، مع االلتزام الدائم بالتعاليم 
الدينية، فكان االهتمام يف الريف باأمور املنزل اأكرث من التعليم االأكادميي، حيث اإنها لن تفكر يف 
العمل بعد اإنهاء الدرا�سة، لذا اأخذت ق�سًطا من التعليم، �نادًرا ما تكمل تعليمها الثانوي اأ� الفني 

حيث اإنها عادة تتز�ج يف �سن مبكر. 
�يختلف هذا االأمر متاما عن الفتاة يف املدينة حيث طموح الفتيات اأقوى بكثري من الفتية؛ ففي 
املنزل عك�ض  داخل  الوقت  بق�ساء  اأكرث  ملتزمة  اإنها  اأطول حيث  لفرتات  املذاكرة  ت�ستطيع  العادة 
اأ� ليقف مع زمالئهم  الريا�سة املختلفة  ليزا�لوا االأن�سطة  الوقت  النز�ل معظم  الفتية الذين يود�ن 
�يكون حما�سهم �ن�ساطهم الريا�سي اأكرث بكثري يف معظم االأحيان عن الدرا�سة االأكادميية، لذا جند 

ن�سبة االأ�ائل يف البنات اأكرث منها يف االأ�الد.

تعليم الفتيات يف املنطقة العربية
حققت املنطقة العربية قفزات مهمة يف ن�سب االلتحاق باملدار�ض بني عامي 2001 � 2005 اإذ 
ا اإذ ��سلت  ارتفعت ن�سب االلتحاق من 81% اإىل 87% �متثل ن�سب التقدم من اأعلى املعدالت عامليًّ
اإىل 1،4%. �لكن مع كل هذا التقدم ال زالت هناك م�ساكل عدة تخيم على املنطقة. فالفجوة النوعية 
يف املنطقة يف عام 2005 كانت 14% بالن�سبة للمرحلة االبتدائية �16% يف املرحلة الثانوية �هي من 
اأعلى الن�سب يف العامل، اأما عن حجم االأطفال خارج التعليم فهو كبري، اإذ ��سل اإىل 24،3% �يخ�ض 
البنني 20،8% من هذه الن�سبة �البنات 27،9%. �هناك د�ل ت�سهد انخفا�ًسا، يف ن�سب التحاق البنات 
مثل جيبوتي �اليمن �ال�سودان �د�ل اأخرى تعاين من فجوة بارزة مثل اململكة العربية ال�سعودية، 
��سلطنة عمان، �توجد بلدان لديها فجوات يف بع�ض املناطق اجلغرافية داخل الوطن الواحد مثل 
م�سر �تون�ض �املغرب، �تعاين جميع البلدان العربية بدرجات متفا�تة من بع�ض امل�ساكل اخلا�سة 
بجودة التعليم �التح�سيل �انت�سار املدار�ض الطاردة للفتيات، كما اأن هناك م�سكالت اأخرى خا�سة 
بالتمييز يف املعاملة بني االإناث �الذكور؛ مما يوؤثر على التح�سيل �النجاح �امل�ساركة يف احلياة االأ�سرية 

�العامة فيما بعد. 
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�ميكن تلخي�ض اأهم اأ�سباب عدم التحاق البنات يف اجلد�ل التايل:

�تبني  الب�سرية  بالتنمية  البنات  تعليم  عالقة  حول  الد�لية  البحوث  من  العديد  اأجري  �لقد 
راقي  تعليم  الفتيات يف  التحاق  ن�سب  االإن�سان �ارتفاع  اأن هناك عالقة موجبة بني احرتام حقوق 
النوعية. كما اأن هناك عالقات موجبة اأي�ًسا بني تعليم البنات، �انخفا�ض ن�سب االأمرا�ض �الوفيات 
لدى االأطفال كما يقلل من ن�سب �فيات االأمهات. �تبني اأي�سا اأن اال�ستثمار يف تعليم الفتيات يتميز 
بفاعلية عالية؛ حيث اإن اأداء الفتيات التح�سيلي جيد �بقاءهم يف التعليم يكون اأحيانًا اأف�سل من 
البنني، كما اأن تعليم الفتيات يدعم تعليم االأجيال املقبلة �يعظم من د�ر املراأة يف احلفاظ على البيئة 

�املوارد الطبيعية. 
اأثناء  املتحدة  اأعلنت االأمم  العاملي  امل�ستوى  الفتيات على  تعليم  العدالة يف  اإطار غياب      �يف 
املوؤمتر العاملي للتعليم للجميع يف عام 2000 يف داكار عن مبادرة تعليم البنات مل�ساعدة الد�ل على 
االأمم  منظمات  من  منظمة   13 املبادرة  �ت�سم  البنات،  �خا�سة  الطفل  حقوق  جتاه  التزامها  حتقيق 
املتحدة بريادة منظمة اليوني�سف. �تتلخ�ض اأهداف املبادرة يف الق�ساء على الفجوة النوعية بني البنني 
�البنات  البنني  بني  امل�سا�اة  �حتقيق  علم 2005  بحلول  �الثانوية  االبتدائية  املرحلتني  �البنات يف 
بحلول عام 2015، �التاأكيد على االرتقاء بالتعليم ��سمان امل�سا�اة بني البنني �البنات يف االلتحاق 

�التح�سيل الدرا�سي. 

اأ�صباب خا�صة بالطلباأ�صباب خا�صة بالعر�س

• بعد امل�سافة
• مدار�ض طاردة

• غياب املعلمات
•  غياب اال�سرتاتيجيات الداعمة 

�امل�ساندة لتعليم البنات

• الفقر/ اأ�سباب اقت�سادية
• عدم االقتناع مبرد�د التعليم

• اأ�سباب اجتماعية �ثقافية
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النموذج امل�صري يف تعليم البنات
للطفولة  القومي  املجل�ض  البنات من خالل  لتعليم  امل�سرية  املبادرة  الوطنية  املبادرات  اأهم  من 
اأ�ل د�لة  بداأت يف عام 2000، �كانت م�سر  اآخرين �قد  املتحدة ��سركاء  االأمم  �االأمومة مب�ساركة 
على امل�ستوى العاملي يف تبني هذه املبادرة، ���سع منوذج د�يل اأ�سادت به املنظمات الد�لية �البلدان 
االأخرى التي نهجت نف�ض النهج فيما بعد، مثل تركيا �بلدان عديدة يف القارة االآ�سيوية، �كذلك 
يف القارة االأفريقية، �اأي�سا بلدان عربية بداأت خطوات مهمة يف هذا االجتاه مثل اليمن �ال�سودان 

�جيبوتي. 
�من خالل االأ�سلوب العلمي الذي اتبعته املبادرة امل�سرية مت الرتكيز على اأكرث املناطق حرمانًا. 
املبادرة  الريف امل�سري. �ت�ساهم  املناطق تهمي�ًسا يف  اأكرث  اإىل  اأن ت�سل  املبادرة  �من ثم ا�ستطاعت 
بر�ؤيتها ال�ساملة �ال�سراكات الوا�سعة النطاق باأن�سطة �برامج تكافح الفقر يف هذه املناطق من اأبرزها 
امل�ستقبل  يف  املحر�مة  املجتمعات  لهذه  الدخل  الإدرار  �سبل  نحو  التوجه  مع  املدر�سية،  التغذية 

القريب.
�هدفت مبادرة تعليم الفتيات يف م�سر اإىل تقليل الفجوة النوعية، �بالفعل فقد جنحت اإذ تقل�ست 
الفجوة من 15% يف عام 1990 اإىل اأقل من 2% يف الوقت الراهن. �بالو�سول اإىل امل�سا�اة يف الكم 
اأي يف عدد امللتحقات يف التعليم تعترب م�سر االآن م�ستعدة ملواجهة التحدي الثاين اخلا�ض بتحقيق 
امل�سا�اة يف املعاملة مما يكر�ض االعتزاز بالذات لدى الفتيات كقوة �سيا�سية �اقت�سادية فاعلة �ركيزة 

اأ�سا�سية لتفعيل املمار�سات الدميقراطية على امل�ستوى القومي. 
التنفيذ  ثم  �التخطيط  الر�ؤية  بداية مراحل  منذ  الفتيات يف م�سر  تعليم  مبادرة  اعتمدت  �لقد 
على امل�ساركة املجتمعية �التعبئة اجلماهريية يف املحافظات ال�سبع من خالل هياكل تطوعية �اأخرى 
ا الذي لعبته الفرق املحلية التطوعية  م�ساندة، �ميكن الإ�سارة على �جه اخل�سو�ض اإىل الد�ر املهم جدًّ
يف كل حمافظة التي قامت بالد�ر االأعظم يف الر�ؤية لتخطيط املبادرة �يف  متابعة التنفيذ، �هناك اأي�سا 
التنفيذ �املتابعة،  الر�ؤية �التخطيط �كذلك يف  اأي�ًسا يف  عدد من اجلمعيات االأهلية التي �ساركت 
�اأخرًيا �لي�ض اآخًرا فقد اأن�سئت جلان تعليم على م�ستوى كل جنع الإدارة املدر�سة �الربامج االأخرى 

املكملة للمبادرة. 
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�قامت الفرق املحلية التي ت�سكلت من خالل �ر�ض عمل تخطيطية ب�سكل تطوعي، بو�سع اأ�س�ض 
الر�ؤية للمبادرة، ثم بنيت قدرات هذه الفرق على م�ستوى املحافظات على التخطيط من خالل �ر�ض 
تدريبية مكنتها من ��سع خطط �ا�سحة ترجمت �مثلت احتياجاتها على اأر�ض الواقع. �كان املجل�ض 
القومي �ال�سركاء من هيئات االأمم املتحدة هم همزة الو�سل بني الر�ؤى املجتمعية �ال�سلطات العليا 
اأ�سفر عن  مما  التخطيط  اإىل �زارة  ال�سيء(  اإذ قدمت اخلطط )بعد جتويدها بع�ض  املخططة �املنفذة. 
اإيجاد عن�سر خا�ض بتعليم الفتيات يف اخلطة اخلم�سية للد�لة بتمويل قومي مهم �يعترب هذا املدخل 
للتخطيط من اأجنح املداخل للتنمية الب�سرية ال�ساملة، �لتمكني املواطنني من ممار�سة م�سئوليتهم نحو 

جمتمعاتهم �الإعالء �ساأن الدميقراطية. 
�ارتكزت املبادرة على فريق قومي �ا�سع منذ البداية ت�سكل من عدة �زارات بلغ عددها نحو 
18 �زارة معنية �قام املجل�ض القومي بالتن�سيق بينها، كما ا�سرتك يف هذا الفريق القومي جمعيات 
اأهلية، ثم تو�سعت ال�سراكات لت�سم لي�ض فقط القطاع االأهلي �لكن اأي�سا القطاع اخلا�ض، �قد اأ�سفر 
هذا النهج عن اإيجاد اآلية للتن�سيق بني القطاعات لي�ض فقط لرت�سيد اجلهود �لكن اأي�ًسا للو�سول اإىل 
اأعلى فائدة �قيمة من اال�ستثمار القومي حول الق�سية. �هذه االآلية التي متت بنجاح يف م�سر تتطلب 
املزيد من االهتمام �الدعم �اال�ستمرارية �متثل االأ�سلوب االأمثل لتنا�ل الق�سايا التنموية �الو�سول 

اإىل اأهداف االألفية، حيث اإنها اأهداف مت�سابكة نحو حقوق اإن�سانية ال تتجزاأ. 
بداأت يف  املجتمع، �هي مدار�ض  بنموذج مدار�ض  الفتيات يف م�سر  تعليم  مبادرة  التزمت  لقد 
م�سر عام 1992 �اأثبتت جناحها على امل�ستوى القومي �العاملي؛ مما جعلها من اأهم النماذج الد�لية 
للمدار�ض ال�سديقة للفتيات. �اهتم هذا النموذج بتو�سيل هذه اخلدمة املدر�سية للمجتمعات الفقرية 
املعلنة  التعليمية  التكاليف  �التحرر من جميع  التامة  باملجانية  التزمت  بالقرب من م�سكنهم، كما 
التعليم متثلت يف  التزمت مبعايري رفيعة اجلودة يف  منها �اخلفية �االأهم من كل ذلك فهي مدار�ض 
التعلم الن�سط املتبع، �الذي اأ�ىل اهتماًما �ا�سًحا للعنا�سر االآتية: م�ساركة املتعلم، �الفاعلية الذاتية 
�التمكني، م�ساركة املجتمع املحلي، اإعادة النظر �حتديد اأهداف التعلم )املهارات �االجتاهات(، اأد�ار 
التقييم  اأ�سلوب املعلم يف  املعلم امل�ستحدثة �الفعالة داخل الف�سل، تطور م�سادر املنهج الدرا�سي، 
التعليمي، االعتماد على  الن�سق  اأ�سلوب املعلم يف حتقيق االن�سباط �بناء املواطنة داخل  �التقومي، 

اجلودة ال�ساملة يف اإدارة املدر�سة �خلق قيادات ر�سيدة �م�ستنرية.   
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اجلمعية امل�صرية حلماية الأطفال
تاأ�س�ست اجلمعية امل�سرية العامة حلماية االأطفال باالإ�سكندرية �سنة 1987 بهدف حتقيق م�ستوى 
�العدالة  العطاء  مبداإ  من  انطالًقا  اخلا�سة  االحتياجات  ذ�  الطفل  �بخا�سًة  �الطفل  للمراأة  اأف�سل 
�امل�ساركة �التميز يف تقدمي اخلدمات من خالل اأن�سطتها االإنتاجية �التدريبية �اخلدمية �التثقيفية، 
كما تتطلع اجلمعية اإىل التطوير �التو�سع يف خمتلف االأن�سطة مبا يتالءم مع احتياجات املجتمع املتغرية 
التعليم  جمال  يف  �خا�سًة  بها  �االهتمام  للمراأة  اأف�سل  م�ستوى  حتقيق  على  اجلمعية  حر�ض  �من 
�التدريب �رفع امل�ستوى االقت�سادي للمراأة. �قد قامت اجلمعية بتنفيذ م�سر�ع حمو اأمية املراأة �سنة 
اإىل حمو  امل�سر�ع  �يهدف  االإجناب،  �سن  املراأة يف  هي  امل�ستهدفة  �الفئة  املطار  عزبة  مبنطقة   1996
االأمية االأبجدية �التوعية يف املجاالت املختلفة الثقافية ال�سحية �البيئية عال�ة على تدريب االإناث 
على ال�سناعات �احلرف املنـزلية. �قد ا�ستفاد من امل�سر�ع 800 �سيدة مبنطقة عزبة املطار �هي من 
�قد  املنخف�ض.  �املعي�سي  �االقت�سادي  التعليمي  امل�ستوى  مالحمها  اأهم  �من  الع�سوائية  املناطق 
�ال�سيا�سة  �الكتابة  القراءة  يت�سمن  �الثاين  االأ�ل  للم�ستوى  االأمية  ملحو  برناجًما  امل�سر�ع  ت�سمن 
تنظيم  �برنامج  الدينية  �الثقافة  العامة  �الثقافة  ال�سحية  بالتوعية  خا�ًسا  �برناجًما  العامة،  �الثقافة 
ا �م�سابقات ريا�سية، �برناجًما للتدريب التحويلي على  ًـّ االأ�سرة �احلفاظ على البيئة، �ن�ساًطا ريا�سي
�جماالت  املجتمع،  تنمية  يف  �امل�ساهمة  الدخل  زيادة  على  للم�ساعدة  �ال�سناعات  احلرف  بع�ض 
لتنمية املهارات الفنية �احلرفية، حيث مت تدريبهن على االإ�سالحات املنـزلية �الغذائية مثل حفظ 
املاأكوالت �االقت�ساد املنـزيل ��سناعة ال�سابون باأنواعه �االأ�سغال الفنية مثل اأ�سغال االإبرة باخليط 

�احلبال �الكر��سيه �الر�سم على الزجاج ��سباغة االأقم�سة.
�من م�سر�عات اجلمعية اأي�ًسا حماية الرباعم �خا�سًة الطفلة، فقد مت تنفيذ م�سر�ع حماية طفل 
ال�سارع »م�سر�ع حماية الرباعم« عام 1997 �يهدف اإىل حتقيق الرعاية املتكاملة الأطفال ال�سوارع من 
ا  اجلن�سني بواقع 1280 طفل )230 اأنثى – 1050 ذكًرا( �يقدم لالأطفال رعاية �سحية �تدريًبا مهنيًّ
ا �برامج حمو اأمية �تعليم يف ف�سول املدر�سة ال�سديقة. �يتم اإيواء البنات يف  ا �تر�يحيًّ �ن�ساًطا ريا�سيًّ
مركز حماية الرباعم ب�سموحة، �مت اإحلاق جميع البنات بالتعليم العام، التعليم االأ�سا�سي �منهن االآن 
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يف ال�سف الثالث االإعدادي. �تقدم اجلمعية لهن جميًعا اأنواع الرعاية املتمثلة يف االإيواء �الرعاية 
ال�سحية �التعليمية �الثقافية �الرت�يحية. 

�لزيادة االهتمام بالطفلة، تقوم اجلمعية اأي�سا برعاية االأطفال جمهويل الن�سب �االأيتام من الذكور 
�االإناث، ابتداًء من ال�سهر االأ�ل للميالد، �يتم تقدمي الرعاية الكاملة لهم من اإيواء �تغذية اإىل اآخره 
بدار االأمل لالأيتام، �التي مت تاأ�سي�سها يف مار�ض 2002 لهذا الغر�ض، لت�سع 150 طفاًل من الذكور 
الدار لرعاية  اأن يكون بهذه  اأمام االأمن املركزي �قد حر�ست اجلمعية  �االإناث �تقع بطريق املطار 

هوؤالء االأطفال كادر من العاملني ذ�ي املوؤهالت العليا �اخلربة الفائقة يف هذا املجال. 
�قامت اجلمعية باال�سرتاك مع رابطة املراأة العربية باالإ�سكندرية بعقد  موؤمتر عن تعظيم مكا�سب 
اخل�سخ�سة �م�ستقبل العمالة الن�سائية يف الوطن العربي يف 1998/12/10، �لقد ناق�ض املوؤمتر حما�ر 
تتعلق باخل�سخ�سة �العمالة الن�سائية، �التجربة امل�سرية يف اخل�سخ�سة �مكا�سب العمالة الن�سائية، 
اإىل امللكية الفردية �اأ��ساع العاملني يف م�سر  �التحول من ملكية الد�لة للم�سر�عات االقت�سادية 
ظل  يف  الن�سائية  للعمالة  �القانوين  االجتماعي  �املنظور  العاملة،  املراأة  ��سع  اإىل  خا�سة  اإ�سارة  مع 
اخل�سخ�سة، �تعظيم د�ر املراأة �تفجري طاقات القوى العاملة الن�سائية يف ظل اخل�سخ�سة، �التنمية 
االجتماعية من املنظور االإ�سالمي، �اإ�سكاليات العمالة الن�سائية يف ظل اخل�سخ�سة �الثورة ال�سناعية 

... اإىل اآخره.
�قد اأكد املوؤمتر على اأهمية م�ساركة املراأة يف م�سرية التنمية االقت�سادية �االجتماعية، �اأهمية د�ر 
املنظمات غري احلكومية يف اإعداد �سيدات اأعمال ناجحات، �تبادل التجارب �اخلربات االقت�سادية 
بني ن�ساء الد�ل العربية �االأجنبية يف ظل اخل�سخ�سة، �الو�سول اإىل حلول خالقة �عملية لتاأكيد 
التنمية  ربط  نحو  العاملية  االجتاهات  مع  املوؤمتر  هذا  �يتم�سى  للمراأة،  بالن�سبة  اخل�سخ�سة  مكا�سب 

االقت�سادية الب�سرية بالتنمية االجتماعية. 
�على جانب اآخر مت تنفيذ »م�سر�ع رفع امل�ستوى ال�سحي �التعليمي للن�ساء بع�سوائيات حي �سرق 
االإ�سكندرية �سنة 2004 مبناطق جانيوتي �ال�ساحلية �عزبة القلعة، �ي�سمل امل�سر�ع حمو اأمية الن�ساء 
امل�ستفيدات  على  د�ري  ك�سف  �اإجراء  �سحية  بطاقات  �ا�ستخراج  �الثقافية  ال�سحية  التوعية  مع 



حقوق املراأة ـ خطوات نحو حتقيق الإ�صالح94

�تدريبهن على بع�ض ال�سناعات التي متكنهن من رفع م�ستواهن االقت�سادي. �قد مت حمو اأمية 510 
�سيدات �فتيات يف �سن االإجناب من �سن 14– 45، �مت تدريبهن على مهارات حرفية لتمكنهن من 
زيادة دخلهن، �تدريب 150 من اأبناء امل�ستهدفات -�خا�سًة االأ�سر التي تعولها �سيدات- على بع�ض 
االأعمال �املهارات املطلوبة ل�سوق العمل لزيادة الدخل، �مت توفري 112 فر�سة عمل لهن يف جمال 
جلي�سات االأطفال �امل�سنني �املر�سى �كذا احلياكة �التطريز �اأعمال ال�سكرتارية �الكمبيوتر. كما 
مت حت�سني �رفع القدرة املوؤ�س�سية للجمعيات الواقعة يف نطاق عمل امل�سر�ع بكفاءة عالية لال�ستمرار 

يف خدمة املجتمع.
�يوؤكد الد�ستور امل�سري اأن الد�لة تكفل م�ساركة املراأة يف كافة املناحي ال�سيا�سية �االقت�سادية 
�االجتماعية، �كفالة الد�لة هنا تعني اأن الد�لة ت�سمن تفعيل هذه امل�ساركة، �تتخذ كل االإجراءات 
ا. �قد اأكدت القيادة ال�سيا�سية امل�سرية �سر�رة متكني املراأة. �حتى  الالزمة، حتى ت�سارك املراأة اإيجابيًّ

يتحقق هذا، هناك اإجراءات طويلة املدى �اأخرى ق�سرية املدى نحتاجها  لتفعيل م�ساركة املراأة.
�تت�سمن االإجراءات طويلة �متو�سطة املدى تعليم املراأة يف كل حمافظات م�سر �الق�ساء على 
ظاهرة الت�سرب من املدار�ض �حمو اأمية املراأة �توعيتها بحقوقها ��اجباتها ��سر�رة م�ساركتها يف كافة 
جماالت احلياة. �ت�ستمل هذه االإجراءات اأي�ًسا على تثقيف املجتمع ككل ب�سر�رة دمج املراأة دجًما 
ا يف عملية التنمية، لي�ض فقط الأن هذا حق اإن�ساين للمراأة ��اجب عليها كمواطنة م�سرية، �لكن  ًـّ كلي
اأي�ًسا الأننا كبلد ناٍم ي�سبو لتحقيق التناف�سية العاملية ال ميكن اأن نتحمل رفاهية اأن ننمو بجهود ن�سف 
موؤ�س�سات  اأ�سا�سي على  يتعرث يف خطى موء�دة.  �هناك د�ر  الن�سف االأخر  بينما  جمتمعنا فقط، 
التثقيف املختلفة �كذلك املجتمعات املحلية �اجلمعيات  التعليم �على االإعالم يف م�سر �جهات 

االأهلية لتغيري الثقافة التي تهم�ض املراأة.
اأما االإجراءات ق�سرية املدى �الفورية فتكمن يف توفري برامج تدريبية للمراأة العاملة �غري العاملة 
ت�ساعدها على حت�سني قدرات العمل �قابليتها للت�سغيل اأ� الإقامة امل�سر�عات ال�سغرية. هذه الربامج 
التنمية االقت�سادية مل�سر.  ا للمراأة لو�سعها على طريق امل�ساهمة يف  التدريبية �التحويلية مهمة جدًّ
�بالتوازي مع هذه الربامج يجب اأن تتوىل جهات خمتلفة -�سواء حكومية اأ� اأهلية- مهمة تخفيف 
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د�ر  توفري  بهذا  �نعنى  �طنها.  جتاه  بواجبها  القيام  ت�ستطيع  املراأة حتى  على  االأ�سرية  الرعاية  عبء 
احل�سانة �ريا�ض االأطفال يف كافة اأحياء �حمافظات م�سر حتى تطمئن املراأة �االأ�سرة على اأن االأبناء 
يف اأيد اأمينة. كذلك توفري خدمات الرعاية يف املنازل من جهات موثوق بها حتى ال يكون عبء رعاية 
املنزل كله على املراأة العاملة. �يقع �سمن هذا اأي�ًسا االإكثار من ال�سركات التي تنتج االأطعمة املجهزة 
ال�سحية �التاأمني  الرعاية  برامج  للمراأة، �توفري  الوجبات  اإعداد  ب�سعر منا�سب �التي تخت�سر �قت 
ال�سحي لالأطفال حتى يتي�سر للمراأة احل�سول على الرعاية ال�سحية الأبنائها يف �قت منا�سب. �كل 
هذه اخلدمات، �التي انتفعت بها فعاًل الكثريات من الن�ساء، اإذا ما امتدت �ستتيح ملزيد من الن�ساء 

امل�ساركة الفعالة يف التنمية.
�من �سمن االإجراءات املطلوبة اأي�ًسا متكني املراأة من الرتقي �تويل املنا�سب املختلفة يف جهات 
عملها �ذلك من خالل التدريب الذي يعو�سها عما فاتها اأثناء اإجازات الو�سع �رعاية االأطفال التي 
تقدمها ملجتمعها. اإن هذا التدريب يعرب باملراأة الفجوة املعرفية �املهارية التي ن�ساأت بينها �بني زميلها 
الذي مل ينقطع عن العمل �يوؤهلها للرتقية املن�سودة �حتمل مزيد من امل�سئوليات يف جمال عملها. 
�من املهم اأي�ًسا التو�سع �تعميم جتربة مراكز تكافوؤ الفر�ض يف جهات العمل املختلفة.  �تقوم هذه 
ممار�ستها حلقوقها  من  �تتاأكد  تتقلدها  التي  �املراكز  املوؤ�س�سة  العاملة يف  املراأة  اأ��ساع  مبتابعة  املراكز 

��اجباتها كع�سو عامل يف املوؤ�س�سة، �تتلقى �سكا�ى التمييز، يف حالة حد�ثها.



 



�ملــر�أة و�الجتــار بالب�شــر

الف�صل ال�صاد�س





يعترب االجتار بالب�سر ال�سورة احلديثة للعبودية يف عامل اليوم، الأنه ينتهك اأ�سا�ًسا حق االإن�سان يف 
احلياة �احلرية �التحرر من العبودية بجميع اأ�سكالها. �ينـزع هذا النوع من االجتار االأطفال من اآبائهم 
ا من  اأن يكون حرًّ بيئة حممية، �احلق يف  ين�ساأ يف  اأن  للطفل يف  الطبيعي  �اأ�سرهم، �ينتهك احلق 
جميع اأ�سكال اإ�ساءة املعاملة، �يجعل اال�ستغالل �سحايا االجتار بالب�سر معر�سني ملطالب �تهديدات 

املتاجرين بهم، �ي�سهم بو�سائل متعددة يف انهيار الهياكل االجتماعية. 
�ت�سمح االأرباح من االجتار بالب�سر لهذه املمار�سة بالتاأ�سل يف جمتمع معني، ي�ستغل مراًرا كم�سدر 
جاهز لل�سحايا. �ميكن خلطر حتول ال�سخ�ض اإىل �سحية لالجتار بالب�سر اأن يحمل جمموعات معر�سة 
للخطر كاالأطفال �ال�سابات على االختفاء؛ مما يوؤدي اإىل اآثار �سيئة على ذهابهم اإىل املدار�ض اأ� بنيان 
الإعادة  تعر�سهم  من  �يزيد  ال�سحايا  مل�ستقبل  االقت�سادية  الفر�ض  التعليم  فقدان  �يقل�ض  اأ�سرهم. 
اأنف�سهم  جمتمعاتهم  اإىل  العودة  على  القادر�ن  ال�سحايا  يجد  ما  �كثرًيا  امل�ستقبل.  يف  بهم  االجتار 
مو�سومني بالعار اأ� منبوذين. �قد ي�ستغرق التعايف من ال�سدمة �االأمل -اإذا ما حدث بالفعل- احلياة 

بكاملها.

)6(   اعتمد هذا الف�سل على االأ�راق اخللفية التي قدمتها كل من: الدكتورة علية البنداري �االأ�ستاذة راميا راماناثان 
بعنوان »االجتار باملراأة«، �الدكتور حممد مطر بعنوان »االجتار يف املراأة: االإطار الد�يل �حتديات مكافحة امل�سكلة يف 

بلدان ال�سرق االأ��سط«.

مقــــدمة )6(
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تعريف الجتار بالب�صر
تلك  العبودية، هي  كلمة  ي�سمعون  النا�ض عندما  العديد من  اإىل ذهن  تتبادر  التي  ال�سورة  اإن 
العبودية التقليدية اخلا�سة بتجارة الرقيق عرب االأطلنطي، التي كانت تتمثل يف �سراء �بيع النا�ض، 
ا يف اأ�ائل القرن التا�سع ع�سر، فقد اأ�سبح  ًـّ ��سحنهم من قارة اإىل قارة، �نظًرا الإنهاء هذه التجارة ر�سمي
الكثري�ن يعترب�نها جزًءا من التاريخ املا�سي �لي�ض احلا�سر املعا�سر، �لكن احلقيقة هي اأن العبودية 
ما زالت م�ستمرة يف �قتنا احلايل؛ حيث يتم اإرغام املاليني من الرجال �الن�ساء �االأطفال يف جميع 
اأنحاء العامل على العي�ض كعبيد. �على الرغم من اأن هذا اال�ستغالل ال يطلق عليه يف الغالب تعبري 
»العبودية« القدمي، اإال اأن الظر�ف هي نف�سها، حيث يتم بيع النا�ض كاالأ�سياء، �اإرغامهم على العمل 

مقابل اأجر زهيد اأ� بد�ن اأجر، ���سعهم حتت رحمة »اأ�سحاب العمل«.
التي  البلدان  معظم  يف  حمظورة  اأنها  حقيقة  من  الرغم  على  موجودة  العبودية  تكون  �بذلك 
متار�ض فيها. فهي حمظورة مبوجب االإعالن العاملي حلقوق االإن�سان لعام 1948 �معاهدة االأمم املتحدة 
التكميلية لعام 1956 ب�ساأن اإلغاء العبودية �جتارة �موؤ�س�سات الرقيق �املمار�سات ال�سبيهة بالعبودية؛ 
فما زال الن�ساء يتم اإخ�ساعهن ق�سًرا يف اأنحاء عديدة من العامل للعمل يف البغاء، كما يتم تهريب 
اأن الرجال يرغمون على العمل كعبيد يف املزارع الربازيلية.  اأفريقيا، كما  االأطفال بني د�ل غرب 
خمتلف  من  النا�ض  على  �توؤثر  خمتلفة  اأ�سكااًل  تتخذ  املعا�سر  مبعناها  العبودية  اإن  القول  خال�سة 

االأعمار �االأجنا�ض �االأنواع.
�يختلف االجتار بالب�سر عن تهريب االأفراد، فالتهريب هو م�ساعدة �سخ�ض ما لكي يعرب احلد�د 
بطريقة غري قانونية نظري مبلغ معني، �يعد  االجتار بالب�سر هو الو�سيلة االأ�سرع �االآخذة يف التزايد التي 

يتم من خاللها اإجبار االأفراد على العبودية. اإنه يوؤثر على كل قارة �على معظم البلدان. 
�يت�سمن هذا النوع من االجتار نقل االأ�سخا�ض عن طريق العنف اأ� اخلداع اأ� االإكراه بغر�ض 
العمل الق�سري اأ� العبودية اأ� املمار�سات التي ت�سبه العبودية. �مع ذلك، فاإنه عند االجتار يف االأطفال 
ال يحتاج االأمر اإىل ممار�سة اأي عنف اأ� خداع اأ� اإكراه �سدهم، فكل ما يتم هو جمرد نقلهم للقيام 
ي�ستخدمون  بهم  يتاجر�ن  من  الأن  عبودية  ذلك  �يعد  االجتار.  من  نوًعا  ي�سكل  ا�ستغاليل  بعمل 
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العنف �التهديدات �اأ�سكال االإكراه االأخرى الإجبار �سحاياهم على العمل �سد اإرادتهم. �ي�سمل 
ذلك التحكم يف حريتهم يف احلركة، �مكان �موعد عملهم �االأجر الذي �سيح�سلون عليه يف حالة 

�جوده.
�يعرف بر�توكول االأمم املتحدة االجتار بالب�سر -�خا�سة الن�ساء- باأنه كافة العمليات التي تت�سمن 
جتنيد اأ� نقل اأ� حتويل اأ� اإيواء اأ� ا�ستالم االأ�سخا�ض عن طريق التهديد اأ� ا�ستخدام القوة اأ� اأي نوع 
من اأنواع االإكراه. اأ� االختطاف اأ� التحايل اأ� اخلداع اأ� اإ�ساءة ا�ستخدام القوة اأ� ا�ستغالل موقف 
�سعف اأ� اإعطاء اأ� تلقي دفعات اأ� فوائد للح�سول على موافقة �سخ�ض يتمتع بال�سيطرة على �سخ�ض 
اآخر بهدف ا�ستغالل الن�ساء اأ� العمالة اأ� اخلدمات الق�سرية اأ� ممار�سات م�سابهة للعبودية اأ� العمل 

باالإكراه اأ� نقل االأع�ساء. 
�يعرف قانون حماية �سحايا االجتار االأ�سكال ال�سارخ لالجتار بالب�سر على اأنها االجتار باجلن�ض، 
�سواء من خالل عمل جن�سي جتاري يتم بالقوة اأم االحتيال اأ� االإكراه اأم الذي يتم فيه اإغواء �سخ�ض 
ملثل هذا العمل مل يبلغ ثماين ع�سرة �سنة من العمر، �كذلك جتنيد اأ� اإيواء اأ� نقل اأ� احل�سول على 
�سخ�ض للعمل اأ� للخدمات عن طريق ا�ستخدام القوة اأ� االحتيال اأ� االإكراه بهدف تعري�سه للعمالة 

االإجبارية اأ� اأعمال ال�سخرة اأ� عبودية الديون اأ� العبودية.
اأ�سكااًل من االجتار  اأ�  بالب�سر  الداخلي  التعريف، متجا�زة االجتار  �ت�سيء د�ل كثرية فهم هذا 
بالعمال يف ت�سريعاتها الوطنية، �تف�سل يف كثري من االأحيان يف التمييز بني االجتار بالب�سر �الهجرة 
غري القانونية. �كثرًيا ما حتذف العمالة االإجبارية من بني تف�سريات هذا التعريف، �هي نوع من االجتار 

بالب�سر ال يتطلب االنتقال.  
�على هذا فاإن الرجال �الن�ساء �االأطفال عر�سة لالجتار يف الب�سر؛ على الرغم من اأن الغالبية هم 
من الن�ساء �االأطفال. �ال�سوؤال املطر�ح هنا هل يتم االجتار يف الب�سر بغر�ض البغاء فقط؟ �االإجابة 
على ذلك تكون بالنفي، �اأن الب�سر يتم االجتار بهم يف حاالت عديدة. على �سبيل املثال، يتم جتنيد 
اأفريقيا يف العديد من االأعمال اال�ستغاللية، �يتم نقلهم بطريقة غري قانونية يف جميع  اأطفال غرب 
للعمل  البا�سيفيكية  اجلزر  بع�ض  اإىل  �الفيتناميات  ال�سينيات  الن�ساء  تهريب  �يتم  املنطقة؛  اأنحاء 
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ل�ساعات طويلة لت�سنيع الب�سائع لل�سوق االأمريكي؛ �يتم تهريب الرجال من املك�سيك، �اإرغامهم 
على العمل يف املزارع يف الواليات املتحدة.

يتم  الد�ل، حيث  اأي�سا �سراء االأطفال �بيعهم، ب�سورة متزايدة، داخل �خارج حد�د  �يجري 
املنازل.  اأ� كخدم يف  املزارع  اأ�  البناء  العمل يف مواقع  اأ�  الت�سول  اأ�  ا�ستغاللهم الأغرا�ض اجلن�ض 
االت�سال  يفقد�ن  ما  ـًا  فغالب اأخرى.  د�لة  اإىل  ي�سلون  عندما  اأكرب  االأطفال  هوؤالء  حمنة  �ت�سبح 
فقرية،  اأ�سرهم  لكون  االأطفال  معظم  �يعمل  بت�سغيلهم.  يقوم  من  رحمة  �ي�سبحون حتت  باأ�سرهم، 
اأي�سا  �الديانة  �اجلن�ض  النوع  ت�سمل  اأ�س�ض  على  التمييز  �يلعب  لبقائهم.  ا  �سر�ريًّ عملهم  �لكون 
الأنهم -مقارنة  �ا�ستغاللهم  االأطفال  ت�سغيل  يتم  ما  �غالًبا  للعمل.  االأطفال  اأ�سباب جلوء  د�ره يف 
بالكبار- اأكرث تاأثًرا باالإغراء، �اأقل تكلفة يف ت�سغيلهم، �ال يحتمل مطالبتهم باأجور اأعلى اأ� ظر�ف 
عمل اأف�سل. �يدعي بع�ض اأ�سحاب االأعمال ز�را اأن االأطفال ينا�سبون ب�سفة خا�سة اأنواًعا معينة 

من العمل، �ذلك ل�سغر اأحجامهم �«اأناملهم الدقيقة«. 

حجم الظاهرة
من  العديد  �هناك  �سريع.  ب�سكل  تتزايد  م�سكلة  �لكنه  جديًدا،  �سيًئا  الب�سر  يف  االجتار  لي�ض 
من  عليها  احل�سول  يتم  التي  ال�سهلة  املكا�سب  مثل  امل�سكلة،  هذه  تزايد  اإىل  اأدت  التي  العوامل 
ا�ستغالل االأفراد؛ �احلرمان املتزايد �التهمي�ض اللذين يتعر�ض لهما الفقراء؛ �التمييز �سد الن�ساء؛ 
�القوانني التي ت�سع قيوًدا على الهجرة؛ �عدم توفر املعلومات ب�ساأن اأخطار االجتار يف الب�سر، �عدم 
�جود العقوبات الكافية �سد من يعملون باالجتار يف الب�سر. �يعد االجتار بالب�سر م�سكلة عاملية توؤثر 
فيهم،  االجتار  يتم  الذين  االأفراد  عدد  معرفة  امل�ستحيل  �من  البلدان.  معظم  �على  قارة  كل  على 
�من ال�سعب احل�سول على االإح�سائيات الأن االجتار يف الب�سر ن�ساط يتم بطريقة �سرية. �يف تقرير 
للحكومة االأمريكية ُن�سر يف عام 2003 يقدر عدد االأفراد الذين يتم االجتار فيهم كل عام يف العامل 
مبا يرتا�ح بني 800 األف - 900 األف على االأقل. �يتم االجتار يف املئات من الن�ساء �االأطفال كل 
عام بنقلهم بطريق غري �سرعي اإىل اململكة املتحدة. �تقدر االأبحاث التي اأجرتها �زارة الداخلية يف 
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اململكة املتحدة يف عام 2000 عدد الن�ساء الالتي مت تهريبهن داخل البالد يف عام �احد بحوايل 
1420 امراأة؛ �قد يكون العدد اأكرب من ذلك؛ الأن البحث كان ي�ستند فقط اإىل احلاالت التي مت 

االإبالغ عنها. 
�ي�سكل االجتار بالب�سر ثالث اأكرب م�سدر للربح يف عامل اجلرمية املنظمة على ال�سعيد الد�يل، بعد 
اإذ تقّدر ح�سيلته ال�سنوية مبليارات الد�الرات. �تعتقد االأمم املتحدة اأن عدد  املخدرات �ال�سالح، 
االأ�سخا�ض الذين يتم تهريبهم كل عام لالجتار بهم ي�سل اإىل 4 ماليني �سخ�ض. �مل تلتفت معظم 
احلكومات اإىل هذا االأمر اإال موؤخًرا، �يف معظم االأحيان لد�اع تتعلق بالقانون �النظام اأكرث منه لد�اع 

تتعلق بحقوق االإن�سان.
�لقد حتولت الواليات املتحدة �الد�ل الغربية اإىل مراكز كربى لالجتار بالب�سر من جانب ع�سابات 
ا ما بني   8 �10 مليار د�الر �فًقا الإح�سائيات �زارة العدل االأمريكية،  اجلرمية املنظمة التي جتني �سنويًّ
�بذلك حتولت تلك التجارة اإىل اأخطبوط يطول كل الد�ل الفقرية �الغنية على حد �سواء، فتقديرات 
املوؤ�س�سات الد�لية ت�سري اإىل اأن هناك ما يقدر بحوايل 800 األف �سخ�ض يتم االجتار فيهم عرب احلد�د 
الواليات  فيهم  مبن  د�لة  كل  حد�د  داخل  اآخرين  ماليني  يف  االجتار  يتم  بينما  عام،  كل  الد�لية 

املتحدة.
�جاء يف تقرير الإدارة الهجرة �اجلمارك االأمريكية اأن التحقيقات اجلارية ب�ساأن االجتار يف الب�سر قد 
ازدادت بن�سبة 400% خالل عام 2005 ��فًقا ملكتب التحقيقات الفيدرايل االأمريكي، فاإن االجتار 
ا يقدر بحوايل 905 مليون د�الر. �هو مرتبط ارتباًطا �ثيًقا بغ�سل االأموال  بالب�سر ينتج دخاًل �سنويًّ
�تهريب املخدرات �تز�ير الوثائق �تهريب االأ�سخا�ض، �قد قفزت قيمة االأ�سول �املمتلكات التي 
ـًا قبل العام  مت اال�ستيالء عليها من مهربي الب�سر �املنظمات التي تتاجر يف الب�سر من ال �سيء تقريب

2003 اإىل ما يقرب من  27 مليون د�الر يف العام 2005. 
بالب�سر، �اأظهر  ا من تفاقم ظاهرة االجتار  اأ�سبح يعاين �سنويًّ اأن العامل املعا�سر  اآخر  �يذكر تقرير 
التقرير اأن 80 باملائة تقريًبا من بني 600،000 �800،000 من الرجال �الن�ساء �االأطفال الذين يتم 
االجتار بهم عرب احلد�د الد�لية كل عام هم من الن�ساء �الفتيات، �اأن من بينهن ما ي�سل اإىل 50 
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اأغلبية �سحايا االجتار بالب�سر عرب الد�ل من االإناث  اأن  باملائة من القا�سرات، �تظهر البيانات اأي�ساً 
اللواتي يتم االجتار بهم الأغرا�ض اال�ستغالل اجلن�سي �التجاري، �اأ��سح التقرير اأن هذه البيانات، 
برتكيزها على االجتار بالب�سر عرب الد�ل، ال ت�سمل ماليني ال�سحايا حول العامل الذين يتم االجتار 

بهم داخل حد�دهم القومية. 
�بيعهن  �نقلهن  �اإكراههن  ادعاءات كاذبة،  با�ستخدام  االأن�سطة  الن�ساء يف هذه  توريط  �يجري 
�اإخ�ساعهن الألوان خمتلفة من اال�ستغالل. �من بني اأ�سكال اال�ستغالل هذه العمل الق�سري، مبا 
�الزيجات  اجلن�سية  ال�سياحة  �سيما  اجلن�سي، ال  �اال�ستغالل  املنازل،  الق�سري يف  العمل  يف ذلك 
االآخر  للبع�ض  تقدم  بينما  به،  �سيقمن  الذي  العمل  طبيعة  ب�ساأن  البع�ض  ت�سليل  �يتم  الق�سرية. 
اأن�ساف حقائق يجربن بعدها على ممار�سة العمل، يف حني ُيبّلغ البع�ض بطبيعة العمل، �لكن د�ن 

االإ�سارة اإىل الظر�ف املحيطة به، ��سط غياب البدائل االقت�سادية االأخرى. 
منها  العديد  يرقى  االإن�سان  حقوق  انتهاكات  من  �ا�سعة  ملجموعة  املهّربات  الن�ساء  �تخ�سع 
اال�ستغالل  لغايات  بهن  ُيّتجر  اللواتي  الن�ساء  تتعر�ض  اإذ  املعاملة.  اإ�ساءة  اأ�  التعذيب  م�ستوى  اإىل 
النف�سية �العاطفية،  اجلن�سي يف كثري من االأحيان لالإ�ساءة اجلن�سية �االغت�ساب لك�سر مقا�متهن 
ملعاقبتهن  �يغت�سنب  منهن  العديدات  ت�سرب  كما  املجال.  هذا  العمل يف  على  اإجبارهن  �بهدف 
التقاط فري��ض عجز  الرغم من خماطر  الزبائن. �على  لرف�سهن معا�سرة  اأ�  الهرب  على حما�لتهن 
اجلن�ض  ممار�سة  لرف�سهن  العقاب  يلقني  الن�ساء  فاإن  باملر�ض،  االإ�سابة  اأ�  )االإيدز(  املكت�سبة  املناعة 
اإىل العنف اجل�سدي، تتعر�ض الن�ساء املهربات الإ�ساءات  د�ن ا�ستعمال ��سائل للوقاية. �باالإ�سافة 
اأخرى، ال �سيما االحتجاز غري القانوين �م�سادرة �ثائقهن الثبوتية، �حتى اال�سرتقاق. �يفاقم من اآثار 
هذه االإ�ساءات ما تلقاه الن�ساء الالتي يّتجر بهن من معاملة على اأيدي املوظفني احلكوميني، الذين 

يعاملوهن على اأنهن جمرمات ال �سحايا.
ذلك  يف  مبا  االإن�سان،  حلقوق  الد�لية  املعاهدات  من  العديد  مبوجب  حمرم  بالن�ساء  االجتار  اإن 
االتفاقية امللحقة باتفاقية الق�ساء على الرق �جتارة الرقيق �املوؤ�س�سات �املمار�سات ال�سبيهة بالعبودية. 
اأ�سكال التمييز �سد املراأة على اأن: »تتخذ الد�ل  �تن�ض اتفاقية االأمم املتحدة للق�ساء على جميع 
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االأطراف جميع التدابري املنا�سبة، مبا فيها ��سع الت�سريعات الالزمة للق�ساء على جميع اأ�سكال االجتار 
االأ��ساع  يف  املنظمة  اجلرمية  ب�ساأن  جديدة  اتفاقية  �ت�ستمل  الدعارة«.  يف  املراأة  �ا�ستغالل   باملراأة، 
االنتقالية، تبنتها اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف نوفمرب/ت�سرين الثاين 2000، على بر�توكول ملنع 

االجتار باالأ�سخا�ض، �خا�سة الن�ساء �االأطفال، �الق�ساء عليه �معاقبة ال�سالعني فيه.

تقرير الجتار بالب�صر لعام 2006
يعد تقرير االجتار بالب�سر Trafficking in Persons Report الذي ت�سدره �زارة اخلارجية االأمريكية 
التقرير العاملي االأكرث �سمولية ب�ساأن اجلهود التي تبذلها احلكومات يف حماربة االأ�سكال ال�سارخة 
لالجتار بالب�سر، �تقوم اخلارجية االأمريكية باإعداد هذا التقرير؛ اعتماًدا على املعلومات الواردة من 
ال�سفارات االأمريكية �من م�سئولني يف حكومات اأجنبية �منظمات غري حكومية �منظمات د�لية، 

اإىل جانب تقارير من�سورة، �رحالت ا�ستطالعية اإىل كل منطقة ... اإىل اآخره.  
اأ�  عبور،  اأ�  م�سدر،  اأنها د�ل  على  التي مت حتديدها  الد�ل  تلك  ال�سنوي  التقرير  هذا  �ي�سمل 
مق�سد نهائي لعدد ذي �ساأن من �سحايا االأ�سكال ال�سارخة لالجتار بالب�سر. �ي�سف طبيعة م�سكلة 
االجتار  �جهود حكومتها يف حماربة  التقرير،  الد�لة يف  �ر�د  �اأ�سباب  د�لة،  بالب�سر يف كل  االجتار 
بالب�سر. �ي�سمل التقرير اأي�سا تقييما ملدى التزام احلكومات باملعايري الدنيا للق�ساء على االجتار بالب�سر 
ح�سب ما مت الن�ض عليه يف قانون حماية �سحايا االجتار بالب�سر، �ي�سف اجلهود التي قامت بها كل 
حكومة لغر�ض تطبيق قوانني حماربة االجتار بالب�سر، �حماية ال�سحايا، �منع عمليات االجتار بالب�سر. 
�ي�سرح التقرير االأ�سا�ض لت�سنيف اأي د�لة اإما يف الفئة 1، اأ� الفئة 2، اأ� يف قائمة املراقبة يف الفئة 2  اأ� 
الفئة 3. �يف حال مت ت�سنيف د�لة ما يف قائمة املراقبة للفئة 2 يحتوي التقرير بيانًا يف�سر هذا الت�سنيف 

با�ستعمال م�سطلحات ا�ستناداً اإىل �سر�ط قانون حماية �سحايا االجتار بالب�سر. 
�ي�سري التقرير اإىل اأن 27 مليون اإن�سان حول العامل، 80% منهم من الن�ساء �االأطفال، يعي�سون 
العمل  منظمة  تقدر  العامل، حيث  يف  �سرعية  غري  جتارة  اأكرب  اأم�ست  التي  الب�سر  جتارة  من خالل 
ا بحوايل 28 مليار د�الر  ًـّ الد�لية )I.L.O( يف اآخر تقرير لها اأرباح ا�ستغالل الن�ساء، �االأطفال جن�سي
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ا، �توؤكد املنظمة اأن 98% من  ًـّ ا، كما تقدر اأرباح العمالة االإجبارية بحوايل 32 مليار د�الر �سنوي ًـّ �سنوي
�سحايا اال�ستغالل التجاري االإجباري للجن�ض هم من الن�ساء �الفتيات، �يتعر�ض حوايل 3 ماليني 
ا لالجتار بهم، بينهم 1،2 مليون طفل، �ينقل ما يرتا�ح بني 45 األًفا �50 األًفا  اإن�سان يف العامل �سنويًّ

ا. ًـّ من ال�سحايا اإىل الواليات املتحدة االأمريكية �سنوي
�يوؤكد اأن جتارة الب�سر تنت�سر يف معظم د�ل العامل اإن مل يكن يف كلها، لكن تختلف من د�لة 
اإىل اأخرى، �ذلك طبًقا لالأ�ساليب امل�ستخدمة يف هذا النوع من التجارة، �اختالف اأنظمة االأمن يف 
هذه البلدان اأدى اإىل ت�سا�ؤلها يف البع�ض، �لكن ازدادت يف البع�ض االأخر، �يف العامل العربي تنت�سر 
اإن معظم  اإدراك املجتمع لها ال يكاد يذكر، بل  املاأ�ساة يف جميع الد�ل العربية تقريًبا، �لكن  هذه 
احلكومات العربية مل تتخذ جهوًدا فعالة ملواجهتها، اأ� حتى ر�سدها، �رمبا كان التقرير الذي ت�سدره 

�زارة اخلارجية االأمريكية هو الو�سيلة املوثقة، �الوحيدة التي ميكن اللجوء اإليها لر�سد هذه املاأ�ساة.

الجتار بالب�صر والت�صريعات الدولية
االأ�ر�بية  االتفاقية  مقدمة  اإىل  النظر  �يكفي  بالب�سر،  االجتار  جترم  عديدة  د�لية  ت�سريعات  ثمة 
االأع�ساء يف جمل�ض  الد�ل  الد�لية جميع  العفو  التي دعت منظمة  بالب�سر)7(  للعمل �سد االجتار 

اأ�ر�با اإىل اتخاذ اخلطوات ال�سر�رية للت�سديق عليها: 
االإن�سان،  حلقوق  العاملي  االإعالن  يف  الواردة  املبادئ  جديد  من  توؤكد  اإذ  العامة،  اجلمعية  »اإن 
�اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة، �العهدين الد�ليني اخلا�سني بحقوق االإن�سان، 
املهينة،  اأ�  الالاإن�سانية  اأ�  القا�سية  العقوبة  اأ�  املعاملة  �سر�ب  �غريه من  التعذيب  مناه�سة  �اتفاقية 
�اتفاقية حقوق الطفل، �االإعالن املتعلق بالق�ساء على العنف �سد املراأة، �اإذ ت�سري اإىل اتفاقية قمع 
االجتار باالأ�سخا�ض �ا�ستغالل بغاء الغري، �اإذ ت�سري اأي�ًسا اإىل قرار اجلمعية العامة 51 / 66 املوؤرخ 
21 كانون االأ�ل/دي�سمرب 1996 ب�ساأن االجتار بالن�ساء �الفتيات، �اإذ تعيد تاأكيد االأحكام املتعلقة 
باالجتار بالن�ساء �الفتيات الناجتة عن املوؤمتر العاملي حلقوق االإن�سان، املعقود يف فيينا يف حزيران/يونيه 
العاملي  �املوؤمتر  للتنمية االجتماعية،  العاملي  القمة  �موؤمتر  �التنمية،  لل�سكان  الد�يل  �املوؤمتر   ،1993

)7( ن�ض االتفاقية يف امللحق الوارد بهذا الكتاب
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الرابع املعني باملراأة، �موؤمتر االأمم املتحدة التا�سع ملنع اجلرمية �معاملة املجرمني، املعقود يف القاهرة يف 
ني�سان/اأبريل �8 اأيار/ مايو 1995«.

كذلك �سدر عن جلنة حقوق االإن�سان املنبثقة من االأمم املتحدة يف جل�ستها العامة يف دي�سمرب 
1997 قرار ا�ستهلته بالتذكري بكافة القرارات ال�سابقة التي اعتمدتها اجلمعية العامة �جلنة حقوق 
االإن�سان ب�ساأن م�سكلة االجتار بالن�ساء �الفتيات، �كذلك باتفاقية حظر االجتار باالأ�سخا�ض �ا�ستغالل 
دعارة الغري، �مبا يت�سل باالجتار بالن�ساء �االأطفال من االأحكام التي اعتمدها املوؤمتر العاملي حلقوق 
االإن�سان، �املوؤمتر الد�يل لل�سكان �التنمية، �موؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية، �املوؤمتر العاملي 

الرابع املعني باملراأة، �موؤمتر االأمم املتحدة التا�سع ملنع اجلرمية �معاملة املجرمني. 
�يف هذا ال�سدد ينبغي على املنظمات احلكومية الد�لية �املنظمات غري احلكومية اإيالء االهتمام 
�االأطفال  للن�ساء  املاأ�ى  �توفري  �تعقدها،  هذه  االجتار  م�سكلة  حجم  عن  املعلومات  جمع  مبو�سوع 
املتاجر بهم، �تاأمني عودتهم اإىل بلدانهم االأ�سلية ب�سورة طوعية، مع احلاجة اإىل تنا�ل تاأثري العوملة 
على م�سكلة االجتار بالن�ساء �الفتيات، حيث يزداد القلق اإزاء تزايد عدد الن�ساء �الطفالت �ال�سبيان 
من البلدان النامية �من بع�ض البلدان التي متر اقت�ساداتها مبرحلة انتقالية، اللواتي يجري االجتار بهن 
فينقلن اإىل البلدان املتقدمة النمو، �كذلك يف داخل املناطق �الد�ل �فيما بينها، �هناك قلق كذلك 
اإزاء ازدياد اأن�سطة التنظيمات االإجرامية عرب الوطنية التي جتني اأرباًحا من االجتار بالن�ساء �االأطفال 
على ال�سعيد الد�يل، د�ن مراعاة للظر�ف اخلطرية �الالاإن�سانية، �يف انتهاك �سارخ للقوانني املحلية 
�املعايري الد�لية، �اإزاء تزايد ا�ستخدام تكنولوجيات املعلومات احلديثة، مبا يف ذلك �سبكة االإنرتنت، 
�ال�سياحة  الز�اج،  يف  بالن�ساء  �االجتار  بهم،  اجلن�سي  �الولع  االإباحي،  �الت�سوير  البغاء  الأغرا�ض 

اجلن�سية. 
�لذلك ينبغي حث احلكومات على اتخاذ تدابري منا�سبة للت�سدي للعوامل اجلذرية، مبا يف ذلك 
اجلن�ض  اأ�سكال  ��سائر  البغاء،  الأغرا�ض  �الفتيات  بالن�ساء  االجتار  ت�سجع  التي  اخلارجية،  العوامل 
طرق  بجملة  بالن�ساء  االجتار  على  للق�ساء  �ذلك  الق�سري،  �العمل  الق�سرية،  �الزيجات  التجاري 
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اجلناة  �معاقبة  �الفتيات  الن�ساء  حلقوق  اأف�سل  حماية  توفري  بغية  القائمة  الت�سريعات  تعزيز  منها 
اإىل اتخاذ اخلطوات الالزمة ل�سمان احرتام  بتطبيق تدابري جنائية �مدنية؛ �دعوة تلك احلكومات 
جميع حقوق االإن�سان �احلريات االأ�سا�سية ل�سحايا االجتار، مبا يف ذلك اتخاذ خطوات تكفل جلميع 
الت�سريعات املتعلقة مبكافحة االجتار اأن تكون ح�سا�سة لنوع اجلن�ض �اأن توفر احلماية حلقوق االإن�سان 
للن�ساء �الفتيات ��سد االنتهاكات التي ترتكب �سد الن�ساء �الفتيات؛ �مطالبة احلكومات بتجرمي 
االجتار بالن�ساء �الفتيات بجميع اأ�سكاله، �اإدانة �معاقبة كل املجرمني ال�سالعني يف ذلك، مبن فيهم 
اأجنبي، مع �سمان عدم معاقبة �سحايا تلك  بلد  اأم يف  بلدهم  ارتكبوا جرميتهم يف  الو�سطاء، �سواء 
املمار�سات؛ �ت�سجيع احلكومات على اأن تقوم، بالتعا�ن مع املنظمات غري احلكومية، ب�سن حمالت 
اتخاذ  من  الن�ساء  لتمكني  الهجرة  حالة  يف  القائمة  �احلقوق  �احلد�د  الفر�ض  تو�سيح  ت�ستهدف 
قرارات �اعية �احليلولة د�ن �قوعهن �سحايا لالجتار؛ �دعوة احلكومات املعنية اإىل تخ�سي�ض املوارد 
لتوفري برامج �ساملة تهدف اإىل مدا�اة �اإعادة تاأهيل �سحايا االجتار داخل املجتمع، مبا يف ذلك عن 
طريق التدريب الوظيفي، �امل�ساعدة القانونية، �الرعاية ال�سحية، �اتخاذ تدابري للتعا�ن مع املنظمات 

غري احلكومية من اأجل تقدمي الرعاية االجتماعية �الطبية �النف�سية لل�سحايا.

حماية املراأة من الجتار
تعد املنظمة الد�لية ملناه�سة العبودية، التي اأن�سئت يف اململكة املتحدة عام 1839، اأقدم املنظمات 
الد�لية التي تعمل ب�سكل كامل �سد الرق �ما يرتبط به من انتهاكات، �سواء على امل�ستوى املحلي 
�القومي �الد�يل، يف اإطار �سعيها من اأجل اإزالة نظام العبودية من جميع اأنحاء العامل، �ذلك من 
خالل حث حكومات الد�ل التي يوجد فيها عبودية على تطوير �تطبيق االإجراءات الكفيلة بو�سع 
حد لها، �اإقناع احلكومات �الوكاالت احلكومية بجعل العبودية ق�سية ذات اأ�لوية، �دعم البحوث 
العبودية حتى يت�سنى حتديد االإجراءات الالزمة للق�ساء عليها، �العمل  انت�سار  التي جترى لر�سد 
ـًا اإىل جنب مع املنظمات املحلية لرفع درجة الوعي العام بالعبودية، �تعريف اجلمهور باحلقائق  جنب

املتعلقة بالعبودية، �تنظيم احلمالت الرامية للق�ساء عليها. 
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�يعمل ن�سطاء املنظمة مع املنظمات امل�ساركة من جميع اأنحاء العامل على جمع املعلومات املتعلقة 
باالإكراه،  بال�سخرة، �الز�اج  العمل  التقليدية،  العبودية  اإىل  اإ�سافة  التي ت�سمل  بالق�سايا االأ�سا�سية 
�اأ�سواأ اأ�سكال ت�سغيل االأطفال، �االجتار يف الب�سر. ثم تتويل املنظمة ن�سر هذه املعلومات، �العمل من 
خالل الهيئات الد�لية على تنمية القوانني التي حتمى اأ�لئك الذين يتعر�سون لال�ستغالل ب�سبب 

هذه املمار�سات. 
 ،Reporter   ت�سدر املنظمة اإىل جانب ذلك تقارير عمل �مواد تعليمية �جملة ف�سلية  ا�سمها�
لتوعية اجلمهور ��سناع ال�سيا�سات على حد �سواء بق�سايا العبودية يف جميع اأنحاء العامل. كما تعمل 
املنظمة على اإقناع احلكومات الوطنية �االأمم املتحدة �االحتاد االأ�ر�بي ب�سر�رة تبني ال�سيا�سات التي 
من �ساأنها امل�ساعدة على اإزالة كافة اأ�سكال العبودية. �يعود تاريخ  ما حتويه مكتبة املنظمة من كتب 
ال�سحري �ميكر�فيلم �اأفالم فيديو �ق�سا�سات �سحفية،  الفانو�ض  �تقارير ��سحف ��سور ��سرائح 
على  م�ستمر  ب�سكل  املنظمة  �تعمل  هذه.  اأيامنا  �حتى  العبودية  مكافحة  االأ�ىل حلركة  االأيام  اإىل 
توفري التمويل الأن�سطتها مع اجلمهور �اجلمعيات اخلريية �املوؤ�س�سات �احلكومات �االحتاد االأ�ر�بي 

�الهيئات االأخرى.
فعلى  حقيقي.  تغيري  يف  العبودية  ملناه�سة  الد�لية  املنظمة  به  تقوم  الذي  العمل  اأ�سهم  �لقد 
مدار القرن االأخري �ساركت املنظمة يف العديد من احلمالت الناجحة، مثل تلك التي ا�ستهدفت 
�قف اإ�ساءة معاملة عمال املطاط يف الكونغو البلجيكية، �ا�ستخدام االأطفال كرقيق يف هوجن كوجن. 
اأدخلت  اإجرائه،  املنظمة يف  النيجر، �الذي �ساركت  للعبودية يف  القومي االأ�ل  امل�سح  اأعقاب  �يف 
احلكومة يف �سهر مايو/اأيار 2003 قانونا جديدا �سد العبودية يت�سمن اأحكاًما بال�سجن ملدة 30 �سنة 
للمخالفني. �يف خالل �ستة اأ�سهر مت حترير  ما يزيد على 200 من العبيد. �بعد �سنوات من ال�سغط 
اأ�سدرت  نيبال،  املحلية يف  املنظمات  مع  بالتعا�ن  العبودية  ملناه�سة  الد�لية  املنظمة  مار�سته  الذي 

احلكومة قانونًا يعترب العمل العبودي اأمًرا غري قانوين. 
كذلك فقد جنحت احلملة التي نظمتها املنظمة الد�لية ملناه�سة العبودية يف حربها �سد االجتار يف 
الب�سر يف رفع م�ستوى الوعي لدى �سناع القرار �لدى اجلمهور، مما اأدى اإىل تزايد العمل على ��سع 
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حد لتجارة الرقيق يف الع�سر احلديث. �بداأت املنظمة يف عام 2000 -بالتعا�ن مع �سركاء حمليني يف 
�ست من د�ل غرب اأفريقيا- برناجًما جديًدا لوقف االجتار يف االأطفال املهربني عرب احلد�د، مما اأدى 

اإىل تكوين اأ�ل �سبكة من نوعها يف املنطقة ملكافحة االجتار يف االأطفال. 
�يف عام 2001، اأ�س�ض اأمني املنظمة الدكتور كيفن بيلز منظمة جديدة يف الواليات املتحدة با�سم 
منظمة »حرر�ا العبيد« �هي منظمة د�لية �سقيقة ملنظمة مناه�سة العبودية. �من خالل هذه العالقة، 
املنظمتان كل  �تعمل  للعبودية.  نهاية  ��سع  اأكرب يف  تاأثري  اإحداث  اأجل  من  مًعا  املنظمتان  عملت 
م�ستقلة عن االأخرى، اإال اأنهما حتتفظان بر�ابط �ثيقة بينهما من حيث اال�سرتاك يف اأهداف �مبادئ 

عمل مت�سابهة، �اتباع اأ�ساليب م�سرتكة يف العمل �سد كافة اأ�سكال العبودية.
�تعتمد كلتا املنظمتني يف عملها على املبادئ االأ�سا�سية التي توؤكد اأن جلميع النا�ض احلق يف اأن 
يكونوا اأحراًرا من كل �سور العبودية، �اأن يكونوا قادرين على تاأكيد هذا احلق. كما ت�سرتك املنظمتان 
يف مبداأ احرتام كرامة االإن�سان �تقبل م�ساركة اجلميع يف الن�سال من اأجل الق�ساء على العبودية 
مهما كانت اختالفاتهم الفكرية، �الت�سليم باأن كل من يتم ا�ستغاللهم من خالل العبودية يجب اأن 

تتاح لهم الفر�سة لتحقيق كل اآمالهم.
�قد تعا�نت الوكالة االأمريكية للتنمية الد�لية �حكومة ر�مانيا يف �سياغة دليل تدريب اإقليمي 
�سرطة  الأفراد  اإعداده خ�سي�ًسا  �مت  بالب�سر،  االجتار  مكافحة  املمار�سات« يف جمال  »اأف�سل  يت�سمن 
ا من قبل  ًـّ احلد�د ��حدات ال�سرطة املتخ�س�سة �االأجهزة الق�سائية، �قد مت اإقرار هذا الدليل ر�سمي
مكتب االأمم املتحدة ملكافحة املخدرات �اجلرمية �سمن اجتماع لكبار امل�سئولني االإقليميني يف اأجهزة 
تنفيذ القانون يف فيينا خالل �سهر دي�سمرب 2003، كما مت اعتماد خطة التدريب االإقليمية ملكافحة 
االجتار بالب�سر �التهريب من قبل د�ل جنوب �سرقي اأ�ر�با، �هي األبانيا �البو�سنة �الهر�سك �بلغاريا 
��سلوفينيا  �ر�مانيا  �مولدافيا  مقد�نيا  �جمهورية  االأ�سود  �اجلبل  ��سربيا  �املجر  �اليونان  �كر�اتيا 
�تركيا �اأ�كرانيا، اإىل جانب بعثة االأمم املتحدة يف كو�سوفو. �من املنتظر اأن ت�سبح هذه الوثيقة اأهم 

برنامج تدريبـي متطور يف العامل الأجهزة تنفيذ القانون العاملة يف جمال مكافحة االجتار بالب�سر.
ا مبنطقة  �يت�سمن هذا الدليل موجًزا �ساماًل للت�سريعات �القوانني �دليل عنا�ين ات�ساالت خا�سًّ
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االجتار  الأ�ساليب  ا�ستعرا�ًسا  فيت�سمن  املمار�سات  باأف�سل  اخلا�ض  الق�سم  اأما  اأ�ر�با،  �سرقي  جنوب 
ذكية  �اأ�ساليب  للتحقيق  متخ�س�سة  �طرًقا  الد�يل  للتعا�ن  عملية  �مقرتحات  �التهريب،  بالب�سر 

الإيقاف �اإحباط عمليات التهريب �االجتار بالب�سر، �هي �ساحلة للتطبيق يف كل اأنحاء العامل.
�قد قامت املنظمة الد�لية للهجرة �الوكالة االأمريكية للتنمية الد�لية �احلكومة الرتكية بتنفيذ 
اأنقرة. �يتبنى  م�سر�ع ملكافحة االجتار بالب�سر، �ذلك مببادرة من مكتب املنظمة الد�لية للهجرة يف 
امل�سر�ع مقاربة �ساملة ملكافحة االجتار بالب�سر �تكثيف تقدمي ممار�سي االجتار بالب�سر للمحاكمة، �توفري 
احلماية ملن يتعر�سون لال�ستغالل �سمن هذه املمار�سة، �منع االجتار بالب�سر من خالل التوعية العامة 
�التدخل الفعلي من قبل االأجهزة املعنية، �يت�سمن امل�سر�ع -الذي تبلغ تكلفته نحو �ستمائة األف 
د�الر اأمريكي- مبالغ لتمويل تكلفة خط هاتفي �ساخن، كما تت�سمن املطبوعات التي يتم تقدميها 
حلاملي اجلوازات -عند عبورهم نقاط الهجرة �اجلوازات- تنبيها لوجود هذه اخلدمة التليفونية التي 
ميكنهم اال�ستفادة منها، �هو عبارة عن خط هاتفي �ساخن خم�س�ض للتجا�ب مع احلاالت الطارئة، 
�قد �ساعد هذا اخلط بالفعل على تقدمي امل�ساعدة ال�سريعة الالزمة الإنقاذ �ستني من �سحايا االجتار 
بالب�سر، كما �ساعد املنظمة الد�لية للهجرة على اإعادة اأكرث من مائتي امراأة تعر�سن للتهريب �االجتار 

بالب�سر اإىل اأ�طانهن االأ�سلية. 
�مت كذلك ت�سميم ثالثة مقررات درا�سية �سمن مقررات الد�رات التدريبية، ف�ساًل عن منهج 
�تدريب  لتوعية  �هو خم�س�ض  القانون،  تنفيذ  اأجهزة  يف  للعاملني  �اآخر  الع�سكريني  للقادة  خا�ض 

العاملني يف مكافحة االجتار بالب�سر. 
التخطيط  مراحل  يف  تزال  ال  بها  ال�سبيهة  االأخرى  املبادرات  من  �العديد  املبادرات  هذه  اإن 
عن  الناجمني  البارزين  التهديدين  جتاهل  ممكًنا  يعد  د�ل خمتلفة، حيث مل  املختلفة يف  �التنفيذ 
ا يدّر ماليني الد�الرات على ممار�سي اجلرمية  ممار�سة االجتار بالب�سر؛ فهو يعترب من ناحية م�سر�ًعا جتاريًّ
قوة  �يعزز  احلكومات  ا�ستقرار  بزعزعة  يهدد  بالب�سر  االجتار  فاإن  اأخري  ناحية  �من  ا،  �سنويًّ املنظمة 
ال�سبكات االإجرامية التي تعار�ض �سيا�سات هذه احلكومات، �من ثم فاإن اأي م�ساعدة اأ� رعاية ملثل 

هذه املوؤ�س�سات االإجرامية هو يف الواقع متويل �دعم لتهديد اأمني لال�ستقرار الد�يل. 
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�ملــر�أة و�ل�شــــالم

الف�صل ال�صابع





الب�سر  فاإن  االإن�سانية  احلياة  يف  عنف  �جود  �رغم  التاريخ  عرب  الب�سر  يرا�د  حلًما  ال�سالم  ظل 
يوا�سلون ال�سعي الد�ؤ�ب من اأجل ال�سالم. �خالل تلك امل�سرية املمتدة منذ مطلع التاريخ قامت 
املجتمعات الب�سرية بت�سكيل جمموعات بذاتها من بني اأبنائها تتوىل مهام القتال �احلرب. كما اأنه 
لي�ض م�سادفة اأن يحر�ض كل جمتمع عرب التاريخ على اأن يعلن اأن على راأ�ض اأهداف مقاتليه كفالة 
اأمن �حماية اأبنائه من املدنيني. �لي�ست م�سادفة اأن ت�سري االإح�ساءات اإىل اأن اأعداد �سحايا احلر�ب 
من القتلى �اجلرحى �املعاقني املدنيني عرب التاريخ تفوق كثرًيا اأعداد نظرائهم من املقاتلني، �اأن ن�سبة 
ال�سحايا املدنيني تتزايد كلما تطورت اأد�ات القتال، حيث ال جمال اأبًدا للمقارنة بني �سحايا القتال 

بالو�سائل البدائية �ن�سبة ال�سحايا نتيجة اإلقاء اأ�ل قنبلة ذرية على هري��سيما مثال.
املواجهة بني اجليو�ض،  قا�سرة على  اأن احلر�ب مل تعد  الع�سر احلديث  املوؤملة يف  �من احلقائق 
�تلحق  املدنيني،  حياه  لتم�ض  ذلك  تتعدى  اأ�سبحت  بل  امل�سلحة؛  القوات  بني  املعارك  �ا�ستعال 
ال�سرر باملدن �املنازل �املدار�ض �املزارع �امل�سانع، �ما ي�سع املراأة �غريها من املدنيني يف خط النار 

مبا�سرة، �يعر�سهم للقتل ��سوء املعاملة �اال�ستغالل.

مقــــدمة )8(

)8(    اعتمد هذا الف�سل على االأ�راق اخللفية التي قدمها كل من: ال�سفري علي ماهر بعنوان »املراأة �ال�سالم �د�ر معهد 
�االأ�ستاذة  ال�سالم«،  عمليات  �سرعيات يف  كم�ساركات  »املراأة  بعنوان  اخلويل  عزة  �الدكتورة  ال�سالم«  درا�سات 

تريفني جو�سوامي بعنوان »املراأة �ال�سراع«.
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�كان ال�سالم يعرف فيما م�سي بنقي�سه؛ اأي باعتباره نقي�ض احلرب، بحيث يعترب جمرد غياب 
اأية  اأنه ال توجد  ال�سالم تعددت لدرجة  اأن تعريفات  اإال  ال�سالم،  توافر  الفعلية دليال على  احلرب 
داللة حمددة للم�سطلح يف حد ذاته، حيث ال�سالم عند البع�ض جمرد “ال�سكون الظاهر“ اأ� “عدم 
ممار�سة اأي فعل عد�اين حتت اأية ظر�ف كانت“، اأ� “تقبل الواقع كما هو د�ن اأية حما�لة لتغيريه 
اإىل االأف�سل“ اأ� حتى “تف�سيل اال�ست�سالم للعد�ان على حتمل اأعباء مواجهته“ ... اإىل اآخر تلك 

الفئة من التعريفات �التي تبعد كثرًيا عن مفهوم ال�سالم كما ينبغي اأن يكون. 
�نظًرا الأهمية ال�سالم للب�سر، فقد تعاظم اجتاه ينظر لل�سالم لي�ض على اأنه حالة يجد فيها الب�سر 
من  اإحداثها  يف  الب�سر  ي�سارك  م�ستمرة  عملية  باعتباره  �اإمنا  اإزاءها،  �سلبيني  �يكونون  فيها  اأنف�سهم 
�الت�سامح  التفاهم  قيم  تندرج حتتها  التي  »الثقافة«  هذه  ال�سالم«،  بـ«ثقافة  ي�سمى  ما  غر�ض  خالل 
�االنفتاح �احرتام االآخر ��جهة نظره �لو اختلفت مع �جهة النظر االأخرى؛ مما يفتح املجال للحوار 
�العمل امل�سرتك بنية �سادقة حلل اأي خالف اأ� نزاع اأ� تعار�ض يف امل�سالح �املواقف باأ�سلوب �سلمي 

ي�سمن لكل ذي حق حقه، بعيًدا عن العنف �املواجهة �احلرب.
اإن »ثقافة ال�سالم« ال تنتمي للي�سار اأ� لليمني كما اأنها لي�ست من ال�سرق اأ� من الغرب، لكنها 
كل  ق�سية  فهي  فح�سب،  اخلرباء  اأ�  ال�سيا�سيني  اأ�  الدار�سني  تعني  �ال  جمعاء،  االإن�سانية  تخ�ض 
اإن�سان، اإذ اإنها تعترب حاجة ملحة للمجتمع الد�يل �للعالقات بني الد�ل �ال�سعوب، مثلما هي حاجة 
االأ�سرة على  اأفراد  بني  بل  الد�لة،  االأفراد داخل  العالقات بني  الواحد �يف  املجتمع  ملحة داخل 

اأ�سا�ض اأنها االأ�سلوب االأمثل الإذابة اخلالفات �التناق�سات �جتنب العنف. 

املراأة و�صنع ثقافة ال�صالم
�النزاعات،  احلر�ب  �يالت  يعاين من  اأ�ل من  الأنها  بال�سالم،  احلاملني  مقدمة  املراأة يف  كانت 
باعتبارها االأم التي توؤثر احلرب مبا�سرة على اأ�سرتها �متزق اأ��سالها، �باعتبارها الز�جة التي تخطف 
اأبيها  تاأتي احلرب على  بالن�سبة لها، �باعتبارها االبنة التي قد  العائل م�سدر االأمان  احلرب ز�جها 
اأن طبيعة �فطرة املراأة تقوم يف اأغلب االأحيان على  فت�سرق منها حنان االأبوة �فرحة الطفولة. كما 
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احلب �العطف �احلنان، مما يهيئها لوظيفة االأمومة، �من ثم فاإنها بطبعها م�ساملة ت�سعى لب�سط ال�سالم 
يف البيت �االأ�سرة؛ كما اأن من �ظائف املراأة -�خا�سة عندما تتقدم يف العمر، �يف العديد من البلدان 
االأفريقية- القيام مبهمة ف�ض النزاعات التي تن�سب بني اأفراد االأ�سرة اأ� العائلة �اأحيانا القبيلة، �يف 
ال�سلطة  القبائل، حيث تكون لها  اأ� العمدة لدى بع�ض  ال�سلطان  املراأة من�سب  تتبواأ  بع�ض البالد 

العليا يف ف�ض النزاعات �ن�سر ال�سالم.  
ا مل�ساركتها اجلدية يف �سنعه، بالطبع  ًـّ لهذا كله فاإن اقتناع املراأة بثقافة ال�سالم يعد �سرطا اأ�سا�سي
ال ينبغي اأن يقف االأمر عند حد�د االقتناع العقلي فح�سب، �لكن يجب اأن ميتد هذا االقتناع اإىل 
امل�ساركة الفعلية �التي تتطلب تدريبا على مهارات ف�ض النزاعات �ال�سعي لت�سييق �سقة اخلالفات، 
كما اأن مثل هذا التدريب يتطلب توافر ثقافة مواتية لتلك الدعوة، �نعني بالثقافة يف هذا ال�سياق 
التي  االأطر  باعتبارها  ال�سلوكية،  �املعايري  �القيم  االإن�سانية  التجارب  ح�سيلة  اأي  االأرحب،  معناها 

ت�سكل ثقافة اأي �سعب من ال�سعوب.
�نظًرا الأن الن�ساء هن االأكرث تعر�ًسا لويالت احلر�ب، فقد اأ�سبح من ال�سر�ري اأن يت�سدرن مع 
اأطفالهن ال�سفوف االأ�ىل للدفاع عن ال�سالم، �اأن يلعنب اأد�اًرا اأ�سا�سية يف عمليات ال�سالم �اإدارة 
معاناة  اأن  اإىل   1995 عام  املتحدة  االأمم  عن  ال�سادرة  العمل  خطة  اأ�سارت  �لقد  املنازعات.  �حل 
الفتيات �الن�ساء من ال�سراعات امل�سلحة تكون م�ساعفة؛ نظرا ملكانتهن املتدنية يف املجتمع ب�سبب 
من  عليه  يرتتب  �ما  الق�سري،  التهجري  عمليات  خا�ض  ب�سكل  له  يتعر�سن  ما  بني  �من  اجلن�ض، 
فقدانهن لبيوتهن �ممتلكاتهن، ف�سال عن االختفاء الق�سرى الأقاربهن، �التفكك االأ�سري، �الفقر، 
على  اإجبارهن  من  يتبعه  �ما  لالعتقال  �تعر�سهن  بهن،  �املتاجرة  �االغت�ساب،  للقتل  �التعر�ض 
�بدنية  نف�سية  ا�سطرابات  من  ذلك  ي�سببه كل  �ما  �املعنوي،  البدين  �التعذيب  بال�سخرة،  العمل 
الحقة لل�سدمة post traumatic stress disorder، �حتى اأ�لئك الالتي يتمكنَّ من الفرار يكون 
م�سريهن مع�سكرات الالجئني التي ذكر اإعالن الهاي ال�سادر عن موؤمتر الن�ساء �بناء ال�سالم، »اأن 

الن�ساء �االأطفال ي�سكلن 80% من املاليني الذين ت�سمهم مع�سكرات الالجئني يف العامل«. 
�ميكن لالأ��ساع املعي�سية املرتدية يف مع�سكرات الالجئني، �خا�سة فيما يتعلق ب�سوء التغذية، 
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�ما ينجم عن ذلك من ا�سطرابات عقلية �نف�سية، اأن توؤدي اإىل اإعاقات ت�ستمر طيلة احلياة، �ت�سافر 
عوامل التهجري �احلرب، �نق�ض الوقود �الطعام �االأد�ية، يوؤدي اإىل ارتفاع معدالت الوفاة ب�سورة 
ملحوظة. �جتدر االإ�سارة يف هذا ال�سياق اإىل ما طراأ من تغري على طبيعة ال�سراعات امل�سلحة يف الع�سر 
احلرب  �االأطفال- من  الن�ساء  املت�سررين -�غالبيتهم من  املدنيني  ن�سبة  تزايدت  بحيث  احلديث، 

بدرجة غري م�سبوقة.
من  ن�سالهن  الأن  للن�ساء،  بالن�سبة  ا  ًـّ حتمي اأمًرا  يعد  ال�سالم  �سف  يف  الوقوف  فاإن  كله،  بهذا 
�سحايا  باعتبارهن  الن�ساء  اإىل  النظر  ينبغي  �ال  الب�سرية.  احلياة  علي  باحلفاظ  يرتبط  ال�سالم  اأجل 
فح�سب، بل باعتبارهن اأطراًفا اأ�سا�سية يف عمليات ال�سالم، �لذلك من املهم دعم اإ�سهامات الن�ساء 
يف مفا��سات ال�سالم، �حل ال�سراعات، �عمليات اإعادة بناء ما خربته احلر�ب، �من اأجل حتقيق 

ر�ؤية عاملية جديدة لل�سالم. 
اإن تر�سيخ ثقافة ال�سالم يتطلب ت�سافر �تكامل جهود كافة موؤ�س�سات املجتمع، �لعل املوؤ�س�سة 
التي  �الربامج  اال�سرتاتيجيات  كافة  يتو�سط  فالتعليم  املوؤ�س�سات،  تلك  راأ�ض  على  تاأتي  التعليمية 
تتعامل مع ثقافة ال�سالم، �قد ن�ض االإعالن العاملي حلقوق االإن�سان يف املادة »26« الفقرة الثانية على 
اأن التعليم يجب اأن يوجه اإىل التنمية ال�ساملة ل�سخ�سية االإن�سان �اإىل تقوية احرتامه حلقوق االإن�سان 

�حرياته االأ�سا�سية، �اأن ي�سعى لتطوير التفاهم، �ال�سداقة بني كل ال�سعوب �املجموعات. 
�تواجه برامج التعليم من اأجل ال�سالم العديد من ال�سعوبات �املعوقات التي تعرت�ض م�سارها، 
تتقبل  النظامي ال  التعليم  منظومة  علي  بالية  تقاليد  �سيطرة  الناجتة عن  املعوقات  تلك  مقدمة  �يف 
املجتمع  فئات  بني  ن�سوب خالفات  احتمال  التخوف من  ف�ساًل عن  �ال�سالم،  التعليم  بني  الربط 
حيال مناق�سة ق�سايا النزاع �ال�سالم. �لتحقيق د�ر موؤ�س�سات التعلم فاإنه ينبغي على عدد اآخر من 
املوؤ�س�سات التعا�ن لتحقيق االأهداف، �من بينها املوؤ�س�سات االإعالمية، التي يجب اأن يكون لها د�ر 
اإيجابي يف هذا املجال تتحا�سى فيه اإثارة االأحقاد �ال�سراعات الطائفية �القبلية، �العمل على تدعيم 
قيم ال�سالم، كما ال ميكن يف هذا ال�سدد اإغفال د�ر املوؤ�س�سات الدينية التي ميكن اأن تلعب د�ًرا 
موؤثًرا يف دعم برامج ثقافة ال�سالم. �ال تعني اأهمية هذه املوؤ�س�سات اإغفال االأد�ار الهامة �املتعددة 
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التي ميكن ملنظمات املجتمع املدين الطوعية �ال�سعبية القيام بها، �يف مقدمتها االإنذار املبكر لبدايات 
بز�غ مظاهر النزاع.

�اإن كان هناك توجه يف املا�سي اإىل تهمي�ض د�ر املراأة التي �جدت نف�سها بني القهر �الت�سلط، �بني 
د�ر التابعة �الرا�سخة، فاإن االأمر قد تبدل متاًما بعد اأن احتلت املراأة د�رها يف املجتمع، �اقتحمت د�ر 
التعليم �اكت�سبت خربات �موؤهالت ت�سمح لها بالقيام بد�ر موؤثر �فعال يف جميع املجاالت، �منها 
بطبيعة احلال جمال العمل من اأجل ال�سالم. �للمراأة من القدرات �احل�سا�سيات ما يجعل منها طرفا 
ال غنى عنه يف امل�ساعي ملنع النزاعات من التطور اإىل مواجهات �حر�ب، �لت�سجيع الت�سالح ��قف 

القتال، �للم�ساهمة يف اإعادة بناء ما تدمره احلر�ب �النزاعات. 
لكن مع الت�سليم باأهمية د�ر املراأة يف عملية بناء ال�سالم، فاإن مثل هذا الد�ر ال ميكن اأن ينف�سل 
عن د�ر الرجل اأ� بعيًدا عنه، اأ� مبعنى اأدق فاإنه   ال م�سلحة الإيجاد قنوات متوازية للعمل من اأجل 
املجتمع،  قوى  �تعا�ن كل  �ت�سامن  ائتالف  اإىل  يحتاج  االأمر  اإن  بل  متكاملة،  كانت  �لو  ال�سالم، 
الرجال،  د�ر  مع  يتناغم  الذي  هو  للمراأة  احلقيقي  الفعال  فالد�ر  �ن�ساء؛  رجال  من  اأطرافه  �كل 
اإىل حتقيق  للو�سول  مًعا  �الرجل  املراأة  »امل�ساهمة«، مبعنى م�ساهمة  املنا�سب هو كلمة  التعبري  �لعل 
من  ��سرط  �كاملة،  متكافئة  كم�ساهمة  اإن�سانية،  �فل�سفة  حياة،  �اأ�سلوب  م�سرتك،  كهدف  ال�سالم 

�سر�ط التنمية �التقدم. 

معهد درا�صات ال�صالم
كانت »حركة �سوزان مبارك الد�لية للمراأة من اأجل ال�سالم« التي تاأ�س�ست حديًثا، كاأ�ل   
مبادرة غري حكومية لتفعيل القرار 1325 مبجل�ض االأمن، ذات اأثر بالغ يف هذا ال�ساأن، حيث يقوم 
ن�ساط احلركة على العمل اجلماعي من خالل بناء التحالفات الفاعلة مع ال�سركاء من بناة ال�سالم يف 
العامل، لتحقيقي عدة اأهداف اأهمها تعبئة املوارد �ح�سد اخلربات املختلفة من اأجل خلق كيان قوي 
من بناة ال�سالم �املدافعني عنه، �تاأهيل املراأة للم�ساركة بثقة �كفاءة يف اأن�سطة ال�سالم من خالل 

التدريب �الدعم الفني �ن�سر ثقافة ال�سالم. 
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مكتبة  ت�ست�سيفه  الذي  ال�سالم  درا�سات  معهد  باإن�ساء  احلميدة  امل�ساعي  تلك  ُتوجت  �لقد 
املراأة �ال�سالم، �ليعمل  اأكادميي حلركة  تاأ�سي�ض هذا املعهد ليكون مبثابة رافد  االإ�سكندرية. �قد مت 
اأي�ًسا على توثيق التجارب املختلفة التي ت�سري اإىل اأن للمراأة دائًما قدرة عظيمة على العمل من اأجل 
الدعم  تلقى  �اأن  ُت�سمع  اأن  اأ�سبح من حقها  بحيث  �الثقافية،  اجلغرافية  احلواجز  متجا�زة  ال�سالم 
املن�سف لد�رها يف الدفاع عن ال�سالم، مقابل ما تتحمله من معاناة اإن�سانية �م�سئوليات ج�سيمة يف 

ظل ظر�ف احلرب �ال�سراع.
�ُيعد هذا املعهد االأ�ل من نوعه يف العامل العربي، حيث يكر�ض جهوده لق�سية ال�سالم، �يخ�س�ض 
درا�ساته �اأبحاثه �ن�ساطاته لكل ما يتعلق بال�سالم �مكوناته �معوقاته �عنا�سره املختلفة. �يعترب املعهد 
موؤ�س�سة د�لية غري حكومية م�ستقلة، لي�ض لها انتماءات حزبية اأ� دينية اأ� طائفية، �يعمل على التعا�ن 
مع كل اجلهات امل�سرية �العربية �الد�لية التي تن�سط يف نف�ض جمال عمله، �سواء كانت جامعات 
اأم معاهد اأم موؤ�س�سات اأم جمعيات. �هو يعمل يف اإطار من التناغم مع اأهداف حركة �سوزان مبارك 
الد�لية للمراأة من اأجل ال�سالم، باعتباره املوؤ�س�سة االأكادميية للحركة �اإحدى اأد�ات عملها �لذلك 

فهو يركز ب�سفة خا�سة على ت�سجيع د�ر املراأة �ال�سباب يف بناء ال�سالم �احلفاظ عليه. 
�يحدد النظام االأ�سا�سي بو�سوح اأهداف املعهد، �تتلخ�ض يف الرت�يج لثقافة ال�سالم، �دعم د�ر 
املراأة يف بناء ال�سالم، �ت�سجيع ال�سباب على امل�ساركة �التفاعل مع الربامج �املبادرات املتعلقة بال�سالم، 
�عمل درا�سات تهدف للرت�يج لل�سالم �دعم معرفة الراأي العام بال�سالم �طرق حل النزاعات. �من 
اأجل حتقيق هذه االأهداف يلجاأ املعهد اإيل عدة اأ�ساليب �برامج، لعل اأهمها اإعداد د�رات درا�سية، 
د�رات  �تنظيم  �العربية،  امل�سرية  اجلامعات  خلريجي  بال�سالم  املرتبطة  الق�سايا  عن  مناهج  �حتديد 
تدريبية عن ثقافة ال�سالم �الرت�يج له، �ا�ست�سافة علماء �حما�سرين �باحثني ذ�ي خربة يف جمال 
درا�سات ال�سالم، �تنظيم حما�سرات �ند�ات مب�ساركتهم، �التعا�ن مع املعاهد �الكليات �املوؤ�س�سات 
امل�سرية �االإقليمية �الد�لية العاملة يف جمال درا�سات ال�سالم، �اإ�سدار ن�سرات علمية �بحثية يف 
جمال درا�سات ال�سالم، �دعم الدرا�سات العليا �االأبحاث املتعلقة بدرا�سات ال�سالم. �قد اأثار اإن�ساء 
ا �ا�سًعا، �سواء على م�ستوى منظمة االأمم املتحدة اأم منظمة اليون�سكو التي رحبت  ًـّ املعهد اهتماًما د�لي

بالتعا�ن مع املعهد.
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فل�سطني،  �يف  لبنان  عنيف يف  قتال  اندالع  املعهد  تاأ�سي�ض  االإعالن عن  �اكب  فقد  �لالأ�سف 
ال�سحايا  من  مئات  خاللها  �سقط  اإ�سرائيلية  العتداءات  �الفل�سطيني  اللبناين  ال�سعبان  �تعر�ض 
من املدنيني، مما جعل البع�ض يت�ساءل اأين ال�سالم الذي تتحدثون عنه؟ �ما فائدة درا�سات نظرية 
عن ال�سالم يف الوقت الذي نرى فيه اأ�سلحة الدمار حت�سد الرجال �الن�ساء �االأطفال؟ �هل ي�سح 
التحدث عن ال�سالم �الرت�يج لثقافة ال�سالم يف الوقت الذي تت�ساقط فيه القنابل �ينت�سر العنف 

�ي�ستمر العد�ان على ال�سعوب العربية؟ 
�احلقيقة اأن االأحداث الدموية التي تعر�ض لها �سعب لبنان �مازال يتعر�ض لها �سعب فل�سطني 
�اأن  العنف،  �ينبذ  العد�ان  يعار�ض  من  كل  عزمية  تع�سد  اأن  يجب  املنطقة،  �سعوب  من  �غريهما 
ال�سالم  مع  يكون  �اأن  �العد�ان،  العنف  ��سد  احلرب  �سوته �سد  يرفع  اأن  �اع  حتث كل خمل�ض 
ا، �ال  العادل احلقيقي، الأن ال�سالم يعترب قبل كل �سيء هدًفا �اأ�سلوبًا �فل�سفة حياة، ��سلوًكا ح�ساريًّ
يعني باأي حال من االأحوال اال�ست�سالم، الأن ال�سالم احلقيقي هو الذي ي�ستند اإىل احلق �العدل، 
�ي�سع يف االعتبار حقوق �م�سالح كل االأطراف. كما اأن ال�سالم العادل ال يفر�ض �اإال كان ناق�سا 
ه�سا �سعيفا، �لذلك يجب اأن يحظى مبوافقة كل االأطراف، �حتى ميكن اأن يد�م �ي�ستمر �ي�ساعد 
يف نف�ض الوقت على نبذ اخلالفات �املواجهات، �يوؤدي اإىل بناء عالقة جديدة على اأ�س�ض �سليمة 
ت�سمن حق كل االأطراف، اأما ال�سالم الناق�ض فهو الذي ي�سعى فيه اأي طرف اإىل فر�سه على االآخر 
�بذلك ال يكون �سالًما، �لكن فقط مبثابة هدنة ��قف موؤقت للعنف �القتال، �بذلك يرتك الباب 

مفتوًحا حلر�ب �مواجهات متجددة.
ا ا�ستبعاد ا�ستخدام  ًـّ �ال يعني تف�سيل احللول ال�سلمية لل�سراعات باأي حال اأنه من املمكن عملي
القوة ب�سكل مطلق �حتت كافة الظر�ف، �لكن اأن يكون الهدف الواقعي هو دفع اختيار القوة ليحتل 
ذيل القائمة يف حل ال�سراع، �لكي يتحقق ذلك ينبغي ال�سعي الكت�ساب كافة الو�سائل التي متكن 
�ال�سارع  �املنزل  املدر�سة  اليومية يف  لل�سراعات خالل حياتهم  ال�سلمية  احللول  ممار�سة  من  الب�سر 
�النادي اإىل اآخره. �لذلك فاإنه من الواجب -�حتى عند حد�ث االأحداث الدامية �االعتداءات 
الغا�سمة- اأن يكون هذا �سبب قوي مل�ساعفة اجلهود من اأجل ن�سر ثقافة ال�سالم، �عدم اال�ست�سالم 
لالإحباط الذي توؤدي اإليه حالة احلرب، اأ� يحد ذلك العزمية للعمل من اأجل ال�سالم الذي يرتبط 

باحلياة �االأمل، �هو مفتاح امل�ستقبل من اأجل التنمية �الرقي �التقدم. 





�لطـــفلة

الف�صل الثامن





مقــــدمة )9(

اإذا كانت املراأة هي مناط تركيز برامج االإ�سالح ال�سيا�سي �االجتماعي �الثقايف العربي ب�سكل 
عام، فاإن االهتمام بالطفلة ينبغي اأن يكون عماد االهتمام باحلقوق االإن�سانية للمراأة. �لقد درجت 
التقارير الد�لية املعنية باأ��ساع االأمومة �الطفولة مثل تقارير منظمة اليوني�سيف على درا�سة م�سكالت 
�ق�سايا االأطفال ذكوًرا �اإناًثا. �على الرغم من اأنه ال جمال للتمييز بني اأ��ساع االأطفال من اجلن�سني، 
اإال اأن تخ�سي�ض درا�سة للـطفلة كاأنثى قد يكون مهًما، �قد يعد باكورة لدرا�سات اأكرث �اأكرث تربط بني 
االأنثى كطفلة �االأنثى كاأم، يف �سل�سلة مت�سلة احللقات، مبا يعود مبزيد من العمق �الفهم لق�سايا املراأة 

بوجه عام يف املنطقة العربية.

امل�صكالت التي تواجه الطفلة
)1( ال�صتقبال عند الولدة

تت�سح اإ�ساءة معاملة االأنثى، �التمييز بينها �بني الذكر منذ اأ�ل يوم تخرج فيه اإىل احلياة، �من 
الريفية  املناطق  العربية -�ب�سكل خا�ض  املجتمعات  االأ�سر يف كثري من  بها  ت�ستقبل  التي  الطريقة 

)9(   اعتمد هذا الف�سل على االأ�راق اخللفية التي قدمتها كل من: الدكتورة فاتنة �ساكر بعنوان »من الطفولة يبداأ 
البناء �من الطفلة االأنثى متتد خيوط �سناعة امل�ستقبل«، �الدكتورة  زينب ب�سري بعنوان »تقاليدنا الثقافية تلعب 

د�را مهما مع االإناث«.
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الذي  الذكر  الطفل  املنخف�سة- جميء  االجتماعية  االقت�سادية  امل�ستويات  ذات  �املناطق  �النائية 
اإىل ذلك ذكرت  باالإ�سافة  بال�سمت �احلزن.  ا�ستقبال االأنثى  يتم  بينما  باالأفراح �الغناء،  ي�ستقبل 
الوالدة يف  ت�سرف على عملية  التي  القابلة  اأ�  الطبيب  يتقا�ساه  الذي  االأجر  اأن  الدرا�سات  بع�ض 
حالة �الدة ذكر اأ�سعاف ما ُيدفع يف حالة �الدة اأنثى، كما اأن االحتفال ب�سبوع املولود الذكر يتم 
يف مرا�سم كبرية �تنحر له الذبائح، اأما بالن�سبة لوالدة االأنثى فقد ي�سل االأمر يف بع�ض االأحيان اإىل 
ا اأ� الز�اج باأخرى لكي تاأتي بالذكر، �اأهمية الذكر هنا  ًـّ تهديد الز�جة بالطالق اأ� �قوع الطالق فعلي
اأنه يحمل ا�سم العائلة �يحافظ على �جودها عك�ض االأنثى التي يحمل  –كما يعتقد يف العرف- 

اأبنا�ؤها ا�سم عائلة اأخرى هي عائلة الز�ج.
باإجناز �اإ�سدار  التابع لوزارة الثقافة امل�سرية يف عام 2005  �قد قام املركز القومي لثقافة الطفل 
درا�ستني اعتمدتا على اأ�سلوب حتليل امل�سمون، �من اأهم ما تو�سلت له هاتان الدرا�ستان من نتائج 
حول �سورة االأنثى يف الكتب الدرا�سية �االأدب اأن �سخ�سية االأنثى التي قدمت يف بع�ض الكتب 
الدرا�سية ات�سمت ب�سمات اإيجابية مثل التح�سر �الذكاء �الثقافة �قوة ال�سخ�سية �االعتزاز بالنف�ض 
�ال�سجاعة �التدين �حتمل امل�سئولية �غريها، يف حني انح�سرت االأد�ار التي تلعبها االأنثى يف ال�سعيد 
يف الكتب الدرا�سية يف االأد�ار التقليدية لالأنثى يف العمل داخل االأ�سرة �مل تهتم بالوظائف املختلفة 
التعليم  مرحلة  يف  الدرا�سية  الكتب  موؤلفي  معظم  �كان  العملية.  احلياة  يف  االأنثى  ت�سغلها  التي 
االأنثى  ل�سورة  بالن�سبة  اأما  منحاًزا،  الكتب  مو�سوعات  اختيار  كان  لذلك  الرجال  من  االأ�سا�سي 
يف كتب اأدب االأطفال، فقد حدث تطور تدريجي يف النموذج لالأف�سل؛ فاأ�سبح يعرب عن االأنثى 
باالإيجابية �العقالنية التي تهتم بالعلم �التعليم �العمل �تقد�سه. �احتوت كتب اأدب لالأطفال على 

عدد كبري من القيم االإيجابية حول �سخ�سيات ن�سائية مهمة كبطالت لق�س�ض خمتلفة.

)2(اخلتان
�هو نوع قا�ٍض من �سوء املعاملة للفتيات، �على الرغم من عدم فر�ض اخلتان من جانب االأديان 
ال�سما�ية، �اعرتاف رجال الدين االإ�سالمي بعدم اأهميته باعتباره عادة فرعونية، �لي�ست اإ�سالمية 
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اأفتى �سيخ االأزهر �مفتي الديار امل�سرية بتحرميه،  اإال يف م�سر �ال�سودان. �قد  اإجرائها  بدليل عدم 
من  بالرغم  عليه،   رادعة  عقوبة  �فر�ض  امل�سري  الت�سريع  يف  االإناث  ختان  عادة  جترمي  مت  �كذلك 
االقت�سادية  الطبقات  جميع  يف  االأقل  علي   %65،5 اإىل  ت�سل  قد  بن�سبة  مُيار�ض  زال  ما  فاإنه  ذلك 
�االجتماعية يف الريف �احل�سر يف م�سر، باالإ�سافة اإيل ذلك بينت درا�سة م�سحية اأن حوايل %97 

من الن�ساء املتز�جات يف املجتمع امل�سري من �سن 15-45 عاًما خمتتنات.
القدمية  �التقاليد  �العادات  الثقافية  للمور�ثات  ترجع  ال�سيئة  العادة  اأن هذه  فيها  �مما ال �سك  
�كذلك لتم�سك االأ�سر باإجراء اخلتان حلماية الفتاة من االنحراف كما اأنها تعترب نوًعا من االإ�ساءة 

اجلن�سية لالأنثى بل العنف اجلن�سي الذي يوجه لها بالدرجة االأ�ىل من جانب الوالدين.

)3( العمالة
على الرغم من اأن عمالة االأطفال د�ن ال�سن القانونية نوع من اإ�ساءة املعاملة التي يتعر�ض لها 
كل من الذكور �االإناث اإال اأن �طاأة عمالة االأطفال اأ�سد �اأق�سى بالن�سبة للطفلة. �على الرغم من اأن 
ظاهرة عمالة االأطفال فر�ستها االأزمات االقت�سادية �اأجربت االأ�سرة امل�سرية على اإلقاء اأبنائها ذكوًرا 
�اإناًثا يف �سوق العمل الذي ال يرحم، اإال اأن اجلانب االأ�سواأ للظاهرة يظل من ن�سيب االإناث. �ترجع 
االأ�سباب �راء ذلك لكون االأطفال الذكور يتعلمون حرفة على عك�ض الفتيات الالتي ال يعملن اإال 
كخادمات يف املنازل. �هذا النوع من العمل باالإ�سافة لكونه ال يك�سبهن اأية مهارة يك�سبهن ال�سعور 
بالد�نية �انخفا�ض تقدير الذات. �باالإ�سافة اإىل ما تقدم فاإنه ال ميكن القيام بحمالت التفتي�ض على 
الالتي  الفتيات  على  االجتماعي  التاأمني  فر�ض  ميكن  ال  اأنه  كما  الور�ض،  يف  يحدث  كما  املنازل 

تعملن يف املنازل كما يحدث مع الذكور الذين ميار�سون االأعمال يف الور�ض �امل�سنع.

)4( اإ�صاءة املعاملة
باهتمام  االأنثى على �جه اخل�سو�ض  �الطفلة  ب�سكل عام  الطفل  اإ�ساءة معاملة  يحظى مو�سوع 
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بالغ من قبل خمتلف املنظمات الد�لية �االإقليمية املعنية بالطفولة، �يرجع هذا االهتمام االأكادميي 
�التطبيقي مبو�سوع اإ�ساءة معاملة الطفل للعديد من االأ�سباب الهامة اأهمها ما متثله خمتلف اأ�سكال 
االتفاقيات  �سواء  االأطفال،  اتفاقيات حقوق  على  ��سريح  �ا�سح  �خر�ج  �حتدٍّ  من خرق  االإ�ساءة 
اأ� ميثاق  العربية  الد�ل  العامل �منها  ال�سعيد االأعظم من د�ل  التي �قع عليها �اعتمدها  الد�لية 
حقوق الطفل العربي اأ� قوانني حقوق الطفل. �تتعدد اأ�سكال اإ�ساءة معاملة الطفل التي قد تكون 

بدنية اأ� جن�سية اأ� نف�سية اأ� تتعلق باالإهمال.
بالن�سبة للتعريفات احلديثة الإ�ساءة معاملة االأطفال، ما ت�سمنه تقرير  اأ�سكال التطوير  اأهم  �من 
اليوني�سيف يف عام 1995 من االإ�سارة اإىل الظر�ف ال�سعبة التي يتعر�ض لها االأطفال بو�سفها من 
بني اأ�سكال اإ�ساءة معاملتهم؛ مما يعر�سهم اإيل �سرر �سحي �ج�سمي �نف�سي، �يوؤثر يف قدرتهم على 
ال�سوارع، �م�ساركة  �اأطفال  االأطفال،  الطبيعي �ممار�سة حقوقهم يف جمتمعاتهم �منها عمالة  النمو 

االأطفال يف ال�سراعات �النزاعات امل�سلحة. 

)5(الزواج املبكر
النائية يف عدد من الد�ل العربية االأخرى- ظاهرة  تنت�سر يف الريف امل�سري -�رمبا يف املناطق 
الز�اج املبكر، اأي ز�اج املراهقات قبل بلوغ ال�سن التي يحددها القانون للز�اج، �تقدر بع�ض امل�سادر 
اأن 14% علي االأقل من االإناث يتز�جن قبل بلوغ �ستة ع�سر عاًما �اأن هناك 62 حالة حمل من كل 

1000 حالة حتدث يف �سن 15-19 عاًما. 
�يرتبط بهذا املظهر من مظاهر اإ�ساءة معاملة االأنثى م�سكلة ز�اج القا�سرات امل�سريات من االأثرياء 

العرب كبار ال�سن. �مثل هذه الزيجات ال تزيد عن كونها �سفقات جتارية. 
�قد بينت بع�ض التقارير التي ن�سرت حتى عام 1999 اأن هناك )300( حالة ز�اج ت�سجل يوميا 
يف ال�سهر العقاري لقا�سرات م�سريات من اأثرياء عرب �اأن العدد يرتفع يف ف�سل ال�سيف اإىل )500( 
ا، �اأن مثل هذا الز�اج يرتتب عليه معاناة االأنثى من العديد من امل�سكالت اأهمها حرمانها  ًـّ حالة يومي
ًرا، هذا باالإ�سافة ملا تعانيه نتيجة لعدم �عيها �معرفتها  من اال�ستمتاع بطفولتها �حتملها امل�سئولية مبكِّ
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بكل ما يتعلق برعاية االأبناء �بال�سحة االإجنابية �الثقافة اجلن�سية. �قد اأ�سيف لهذه امل�سكلة جانب 
جديد ظهر يف املجتمع امل�سري حديًثا هو الز�اج العريف الذي توؤكد خمتلف امل�سادر �املراجع علي 

انت�ساره الكبري بني طلبة اجلامعات بل �املدار�ض يف املرحلة الراهنة . 
زادت ن�سبة الفتيات املتعلمات عن ذي قبل �قلت ن�سبة االأمية بل دخلت املراأة جماالت �ظيفية 
خمتلفة منها الطبيبة �املهند�سة، فكان االهتمام يف املا�سي بكليات الرتبية حتى تتخرج الفتاة لتعمل 
يف التدري�ض لكونها منا�سبة الأ�سرتها �اأ�الدها، �لكن مع التقدم احل�ساري ازداد توجه الفتيات اإىل 
جميع جماالت العلم �املعرفة �مع موجة العوملة �االأجهزة احلديثة كاحلا�سب االآيل �االإنرتنت ��جود 
القنوات الف�سائية �ساركت الفتيات يف التقدم احل�ساري. �اأ�سبحت الفتاة قادرة علي العمل بجانب 
رعايتها الأ�سرتها عند الز�اج �قد ك�سفت االإح�سائيات يف م�سر اأن هناك فجوة كبرية �خطرية من 
الذين  الذكور  عدد  ي�سل  الريف حيث  باملدار�ض خا�سة يف  االلتحاق  معدل  �الذكور يف  االإناث 
يذهبون للمدار�ض يف حمافظات ال�سعيد حوايل �سعف عدد االإناث، �من اجلدير بالذكر اأن جمعية 
الرعاية املتكاملة برئا�سة ال�سيدة �سوزان مبارك قامت بتطبيق م�سر�ع مدار�ض الفتيات �مدر�سة الف�سل 
الواحد بالتعا�ن مع منظمة اليون�سيف خالل االأعوام القليلة املا�سية ملحو اأمية الفتيات الالتي مل 
يلتحقن بالتعليم اأ� ت�سربن منه، �هو م�سر�ع حقق نتائج ملمو�سة يف هذا املجال، �اأدى اإىل حمو اأمية 
ن�سبة كبرية من هوؤالء الفتيات، �هذا باالإ�سافة لزيادة ن�سبة الفتيات الالتي مت اإحلاقهن بالتعليم عند 

عمر ال�ساد�سة بعد تنفيذ العديد من امل�سر�عات التعليمية بهذه املحافظات.

الطفلة والقدوة الن�صائية
للمجتمع،  املعنوي  االنهيار  اأ�سباب  اأهم  من  طفولتها  منذ  كينونتها  ��سحق  املراأة  تهمي�ض  يعد 
�عندما تهزم الر�ح املعنوية للمراأة تهزم الر�ح املعنوية للمجتمع كله �تنهار. �املراأة العربية من�سطرة 
بني احتياجات االإ�سالح الفعلي �التقدم احل�ساري مل�ساركتها �بني منظومة فكرية تاأبي اإال اأن تبقيها 
حيث تقف اإن مل ت�سدها للوراء. �تتفاقم امل�سكلة بكون املراأة قد�ة اجليل ال�ساب من الن�ساء. �لعله 
من املنا�سب اأن نطرح يف هذا ال�سياق عدًدا من الت�سا�ؤالت املهمة: ما الر�سائل التي ت�ستقيها فتاة 
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اليوم ��سانعة امل�ستقبل من جتربة هذه القد�ة؟ �هل �ستحثها هذه الر�سائل على خو�ض التجربة يف 
�ستختار  اأنها  اأم  املجتمع،  ق�سايا  اإىل  �االنتماء  العامة  احلياة  العمل يف  امل�ستقبل من خالل  �سناعة 

ـًا لالن�سطار النف�سي الذي راأت اأمها تعي�سه؟  االنكفاء �االكتفاء ببيت فيه ز�ج �اأطفال، تفادي
ا مميًزا على  �اإذا كنا نتوقع من املراأة العربية اأن ت�سمن ملجتمعها يف امل�ستقبل القريب موقًعا ح�ساريًّ
للطفلة  االجتماعية  التن�سئة  عملية  ملقومات  عربية  �طنية    vision ر�ؤية  توجد  فهل  العامل،  خريطة 

العربية؟ �ما �سماتها اأ� دعائمها التي حتتاجها لتحقيق هذه الر�ؤية اأ� التوقع؟

الطفلة وثقافة احلوار
قنوات احلوار  بالتوا�سل، �عندما جتف  اإال  املختلفة حياًة  باأ�سكالها  االإن�سانية  الر�ابط  تنب�ض  ال 
بني من ي�سكلون رابطة اإن�سانية، ب�سرف النظر عن نوعها، يجف التوا�سل بينهم اأي�سا. �اختفاء قيمة 
احلوار من منظومة القيم احلاكمة لعالقاتنا االإن�سانية يحرمنا من تعلم فنونها �بالتايل يجعلنا نخ�سر 
الكثري. �ال ينفي ذلك حقيقة اأنه لي�ض كل ال�سمت مكر�ًها؛ فهناك �سمت ال�سكون �ال�سكينة؛ 
�هناك حلظات �مواقف يكون ال�سمت فيها اأبلغ من اأي كلمات؛ �لكن تبقي حقيقة اأن احلوار هو 

جوهر الوجود االإن�ساين.
لذلك اأ�سبح مو�سوع »احلوار« يت�سدر قائمة مو�سوعات العديد من �ر�ض العمل �املوؤمترات على 
حد �سواء. �لكن قلة من االأ�سر من تعتمده منهًجا يف اأ�ساليب الرتبية �التن�سئة املتبعة يف االأ�سرة. 
االأمر الذي يوؤدي اإيل حالة من ال�سمت �الهر�ب من املواجهة، �ينتهي بالتدريج اإيل موت بطيء 

يف العالقات االإن�سانية.
�خا�سة  للطفولة  التن�سئة  عملية  اأ�سا�سيات  من  ي�سبح  اأن  البد  �ممار�سة  كقيمة  فاحلوار  �لذلك 
لالأنثى. اإن تربية الطفلة يف جو اأ�سري ي�سوده احلوار ال يعلمها فقط فنون احلوار �اإمنا يعزز يف �جدانها 
قيمته كاأ�سلوب للتوا�سل االإن�ساين �احلر�ض على االرتقاء بالعالقات االجتماعية مما يقوي االإح�سا�ض 

باالنتماء �املوؤازرة. 
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�انتهاج اأ�سلوب احلوار مع الطفلة بالذات يعزز لديها االإح�سا�ض باالأهمية كاأنثى �باأنها كائن جدير 
باالحرتام �الثقة. �عندما تنمو �سخ�سية الطفلة مت�سبعة بهذا االإح�سا�ض اجلميل فاإن عملية التن�سئة 

تكون قد جنحت يف بناء القاعدة االأ�سا�سية للتمكني النف�سي لها.  

الطفلة والرتبية العاطفية
للن�ضء.  اجلن�سية  الثقافة  ��سر�رة  اأهمية  حول  مكثف  ب�سكل  ا  ًـّ �تربوي ا  ًـّ اإعالمي النقا�ض  يد�ر 
�لكن يندر االإ�سارة اإىل اأهمية الثقافة العاطفية �الرتبية العاطفية للن�ضء، �التي يجب اأن تبداأ من 

الطفولة �خا�سة لالأنثى.
�بناتهن  »اجلامعيات«  االأمهات  من  جمموعة  على  ال�سعودية  يف  للراأي  ا�ستطالع  اأجري  لقد 
املراهقات �ال�سابات حول ما اإذا كان يد�ر حوار حول العاطفة بني االبنة �اأمها، �ظهر اأن جمرد طرح 
يفتحن  اأن  االأمهات خفن  البنات؛ فكثري من  �ده�سة من  االأمهات  ـًا من  ا�ستهجان اأثار  قد  الفكرة 
�بالطبع  ال�سديقات.  مع  اإال  العاطفة  �سئون  يف  يتحا�رن  ال  البنات  �معظم  املو�سوع،  عن  النقا�ض 
»العيب«  »العاطفة« يدخل يف نطاق  اإىل   فالتطرق  ابنته،  العاطفة مع  اأمور  اأن يتكلم االأب يف  يندر 
�املحرمات، مما يغر�ض يف نف�ض الطفلة قدًرا كبرًيا من احلرية اإزاء اأحا�سي�سها �عواطفها �اخلوف من 
اإىل من يتكلم معها يف ماهية  التعبري �االإف�ساح عنها حتى الأقرب االأقربني. �لذلك حتتاج الطفلة 

العاطفة �االأحا�سي�ض �امل�ساعر �كيفية التعامل معها.
اإن غياب هذه الثقافة لدى االآباء �من ثم االأبناء يقف �راء الكثري من م�سكالت املراهقة �ال�سباب، 
بل �م�سكالت الكبار اأي�ًسا، �يتفا�ت هذا الواقع من جمتمع الآخر بل �يف املجتمع الواحد. �لكن 
حتى يف املجتمعات العربية »املتفتحة« يظل �اقع ال�سباب مليًئا بامل�ساكل االجتماعية التي تعك�ض 
بد�رها جهاًل بالعاطفة �افتقاًرا للرتبية العاطفية. �لهذا البد اأن يحظى هذا املو�سوع باهتمام خا�ض يف 
الر�ؤية الوطنية ملا يجب اأن تكون عليه عملية التن�سئة االجتماعية لبناء امل�ستقبل. �لت�سحيح املفاهيم 

ا �تعزيز املفاهيم �احلقائق العلمية االإيجابية. ًـّ اخلاطئة �املتوارثة اجتماعي
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 اإن العواطف هي بوابة التعرف على النف�ض الب�سرية �اكت�ساف خباياها، �من خاللها ن�ستطيع 
تكوين ر�ابط اجتماعية طويلة املدى. بالرغم من ذلك فاإننا نقلل من �ساأنها، خوًفا منها �رمبا جهاًل 
بطبيعتها. �عادة ما ن�سف ال�سخ�ض العاطفي باأنه �سعيف، �لهذا نربي الذكور على اأال يعرب�ا عن 
العاطفة. بينما يف احلقيقة اأن العاطفة قوة، �هي يف احلقيقة �سالح ذ� حدين، فقد تكون اإيجابية اأ� 

�سلبية كما يف حالة االبتزاز »العاطفي«.
اأنف�سنا عن خالل  التعبري عن  قادرين على  يجعلنا  معها،  التعامل  كيفية  �معرفة  العاطفة  �فهم 
املبدع  �الوعي  االإبداع  منبع  هي  العاطفة  اأن  كما  �غريها.  �القهر  �احلزن  �الغ�سب  الفرح  م�ساعر 
تنمية  �راء  الدافعة  القوة  الب�سر. �هي  املتبادل بني  احليوية. �هي منطلق االعتماد  املبتكرة  �احلياة 
�تطور الذات �تلعب د�ًرا مهًما يف التخيل �اإثرائه. اإن العاطفة هي الوجه االإن�ساين للعقل، �هما معا 

حار�سا االإميان �معربا االرتقاء بالوعي �االإدراك.
�العاطفة هي اأي�سا م�سدر ال�سراع النف�سي �احلرب النف�سية داخل االإن�سان. لهذا ال�سبب ي�سبح 
العاطفة  حتقق  �لكي  االجتماعية.  التن�سئة  عملية  يف  مهًما  العاطفي  �االن�سباط  التوجيه  مو�سوع 
ا يف احلياة البد من توجيهها بذكاء �مهارة �معرفة، حتى يف حاالت الغ�سب اأ� اخلوف  ًـّ �جوًدا اإيجابي
االن�سباط  على  �القدرة  ال�سرر.  من  الكثري  ت�سبب  قد  توجيه  غري  من  تركت  لو  الأنها   . الغرية  اأ� 
يعني  �هذا  الداخلية.  �القوة  احلقيقية  باحلرية  االإح�سا�ض  االإن�سان  مينح  الذاتي  �التحكم  العاطفي 

القدرة على التمييز �االختيار �حتديد االأ�لويات.
 �تعزز الثقافة العاطفية ال�سائدة االحتياج للتحكم يف االآخرين الأن نظام الرتبية �سواء يف البيت اأ� 
املدر�سة يلغي القدرة الطبيعية يف الطفل على التفكري �التمييز �التحكم �توجيه الذات �حما�سبتها. 
�اأف�سل دليل اأن االإن�سان يف العادة يلقي اللوم على االآخر يف معظم م�ساكله التي تواجهه. كما اأن 
التقليل من �ساأن االآخرين يعترب �سمة بارزة يف معظم التعامالت بني االأفراد. اإن الكثري من النا�ض 
�من  االآخر  �ساأن  من  بالتقليل  �لكن  االأف�سل  اإيل  للو�سول  �االجتهاد  بالعمل  �ساأنه  من  يرفع  ال 

اإجنازاته.
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ابتزاز  �سورة  مري�سة يف  اأهداف  العاطفة يف حتقيق  ا�ستخدام  احتمال  ا�ستبعاد  ذلك  يعني  �ال 
املبالغة يف  با�سم احلب. �تعد  العاطفي  يعيقون منو الطفل  عاطفي، فكثري من االآباء ب�سبب اجلهل 
الغرية با�سم احلب نوًعا اآخر من االبتزاز العاطفي، �كذلك ال�سيطرة �التحكم يف االآخر اأ� ا�ستغالله 
�االإيثار  �الت�سامح  الثقة  مثل  عاطفي  �سعف  اأ�  متيز  نقاط  فيه  ت�سكل  عاطفية  م�سارات  من خالل 

تعك�ض �جًها اآخر لالبتزاز العاطفي.
اإن الثقافة العاطفية ال�سائدة تعزز يف كثري من مناحي التجارب احلياتية التعميم من املا�سي، �ر�ؤية 
احلياة من منظار اأ�سود، �االجتاه اإىل املبالغة �ت�سخيم اأ�جاعنا ال�سغرية، بحيث نتحول اإىل جمتمعات 
�ساكية باكية معظم الوقت، د�ن اإدراك باأن ال�سكوى امل�ستمرة ت�سيب البيئة النف�سية لالأفراد بتلوث 

عاطفي. فالعاطفة طاقة �الطاقة ال�سلبية �سريعة العد�ى �التاأثري.
املظلمة  الغرف  مع  املواجهة  خالل  من  النف�ض  مع  الت�سالح  تنمي  ال�سليمة  العاطفية  �الرتبية 
بداخل االإن�سان، الأن تقبل النف�ض هو مبثابة امل�سباح الذي ي�سيء هذه الغرف. كما اأنها تنمي ثقافة 
امل�ستقبل  التفاعل مع  الت�سامح مع االآخر من خالل تقبل االختالف الذي ي�ساعد االإن�سان على 
ب�سكل �سحي �يحرره من جتارب املا�سي احلزين، �من قيود الغ�سب، �ميلوؤه بطاقة جيدة. �ذلك الأن 

الوعي العاطفي يغلب قيمة احلياء على اخلجل من النف�ض �اخلوف منها.

الطفلة والرتبية الدينية
اإن اأخطر ما ي�سر بحا�سر املراأة امل�سلمة �م�ستقبلها �م�ستقبل جمتمعها هو تن�سئة الطفل -�خا�سة 
الدينية  الرتبية  تعتمد  اأن  �لذلك البد  كاأنثى.  كينونتها  مغلوطة حول  دينية  مفاهيم  على  االأنثى- 
للطفلة االأنثى على علم �معرفة دقيقني بحقيقة النف�ض الب�سرية كما ��سفها اخلالق عز �جل. �يطرح 
ينمي هذه  اأن  لالإن�سان  فيها، �كيف ميكن  اخلري  �نوازع  الب�سرية  للنف�ض  �ساملة  ر�ؤية  الكرمي  القراآن 

النوازع �ي�ستثمرها �يربيها، كي يتكون له الفكر �ال�سمري الذي يجعله خري ممثل ��سفري �قد�ة.
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بع�ض  عليه  ق�ست  امل�سلمة  لالأنثى  االإ�سالمية  ال�سريعة  حققته  ما  اأن  احلزن  اإىل  يدعو  ما  لكن 
يف  االأ�سا�سي  ال�سعف  مرتكز  االأنثى  ترى  التي  ال�سريعة،  لهذه  املتتالية  �التطبيقات  التف�سريات 
االإ�سالم �لي�ض م�سدر قوته - كما كانت ال�سيدة خديجة ر�سي اهلل عنها للر�سول حممد �سلى اهلل 
عليه ��سلم، فقد كان د�رها بالًغا يف تثبيته �هو ي�ستعد لتلقي الوحي، ثم د�ر ال�سيدة فاطمة الزهراء 
االإن�سانية  العبودية �تر�سيخ كينونتها  ال�سحابيات االأ�ليات، ثم حترير االأنثى من  اأبيها، ثم  يف حياة 
�القانونية. �حتى ظهور االإ�سالم �من اأ�ل اخللق منذ اآدم �حواء، مل يرم اهلل حواء بالغواية كما ي�سر 

م املراأة بالغواية.  البع�ض ظلما على ��سْ
�بالرغم من املر�نة �التعددية يف ��سف النف�ض الب�سرية يف القراآن الكرمي بالنف�ض االأمارة بال�سوء، 
االأمارة  »النف�ض  اإطار  االأحيان يف  اأغلب  »عرًفا« يف  املراأة  تو�سع  املطمئنة،  �النف�ض  اللوامة،  �النف�ض 
بال�سوء«. لذلك فهي حتتاج دائًما من �جهة نظر املجتمع �العرف االجتماعي اإىل املراقبة اخلارجية 
الطفلة  �جدان  ينمو  اأن  يف  يكمن  اخلطر  كل  �اخلطر  م�سريها.  تقرير  يف  �التحكم  عليها  �الت�سلط 
�يتبلور حول هذه الر�ؤية املغلوطة �اأن تتقبلها كحقيقة تنطلق منها �سلوكياتها �اأحكامها على ذاتها 

كاأنثى �على كل اأنثى اأخرى.
��جه اآخر من اأ�جه اخلطورة التي تتعر�ض لها الطفلة يف الرتبية الدينية هو الرتكيز يف االأغلب 
املربر،  غري  باجلرم  �االإح�سا�ض  نف�سها،  من  اخلوف  فيها  يعزز  ب�سكل  الرتهيب  مبداأ  على  االأعم 
بالرغم  هذا  بال�سوء.  االأمارة  النف�ض  �سورة  يف  ��سمها  �يوؤكد  كاأنثى،  كينونتها  بد�نية  �االإح�سا�ض 
من تاأكيد القراآن الكرمي؛ �ال�سنة النبوية على مبداأي الرتغيب �الرتهيب، مراعاة للتنوع يف النف�ض 
الب�سرية �يف درجة تطور االإن�سان �ن�سجه �جهاده. �يت�سح ذلك يف القراآن الكرمي؛ حيث اإن هناك 
�ترقيق  الرتغيب  اأ�سلوب  تعتمد  التي  تلك  �هناك  �الوعيد  الرتهيب  اأ�سلوب  تعتمد  التي  االآيات 
امل�سئولية حق  باأن  االإقرار  هو  االختيار  �التعددية يف  التنوع  هذا  من  االأ�سا�سي  �الهدف  امل�ساعر. 
فطري يف النف�ض الب�سرية جتاه اخلالق عز �جل �الر�سول �سلى اهلل عليه ��سلم �النف�ض �االآخر. �من 
اأجل حتقيق هذه امل�سئولية كرم اهلل النف�ض الب�سرية باملعرفة �َمَلكة االإرادة �القدرة على الفاعلية، �هي 

ما يعرف باحلرية يف التقرير �االختيار.
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هذه جمرد اأمثلة حمددة من منظومة العرف االجتماعي التي يتناق�ض الفكر فيها �يتعار�ض مع 
حقيقة الت�سريع ال�سما�ي فيما يخ�ض طبيعة املراأة. اإن تدخل هذا الفكر يف الرتبية الدينية لالأنثى 
مت بداخلها  يوؤدي اإيل ت�سويه يف �عي �اإدراك الطفلة لذاتها �كينونتها كاأنثى. فتنمو الطفلة �قد حجَّ
قدرتها الفطرية على االن�سباط �التحكم الداخلي، معتقدة اأن الرقابة البد اأن تكون خارجة عنها، 
القانون  باأن قواعد  الرقيب اخلارجي. �تنمو �هي غري مدركة  اإىل هذا  اأبًدا  �اأنها كاأنثى حتتاج دائًما 
االأخالقي يف اأكرث �سورها �سمواًل م�سجلة ب�سكل  ما يف اأنف�سنا. �يدلل على ذلك العهد �امليثاق 

الذي اأخذه اهلل علينا �قبلناه.
باأنه ال يوجد طريق �احد يف اجتاه �احد لتحقيق امل�سئولية جتاه  �تنمو الطفلة �هي غري مدركة 
اخلالق، �اإال ما كان هناك جمال لالجتهاد االأكرب )جهاد النف�ض( للرتقي يف درجات النف�ض الب�سرية 
من النف�ض االأمارة بال�سوء اإىل النف�ض اللوامة اإىل النف�ض املطمئنة، �اأي�ًسا ملا كان هناك جمال للرتقي 
عليه  اخلوف  �بدعوى  االإ�سالم  فبا�سم  االإح�سان،  اإىل  االإميان  اإىل  االإ�سالم  الدين:  من  مراتب  يف 
تتحول املراأة امل�سلمة اإيل كيان له �سمات ع�سرية �لكن ب�سخ�سية تعاين كثرًيا من اأعرا�ض انف�سام 

ال�سخ�سية.

اإعداد امراأة امل�صتقبل 
ا مبرحلة اأ�سبه باملخا�ض. �ت�سكل املراأة �ق�ساياها حمورا جوهريا  ًـّ مير العامل العربي �االإ�سالمي حالي
يف هذه املرحلة، مما يجعل عملية املخا�ض �سعبة ��سائكة، خا�سة اأنه يحدث يف ظل متغريات د�لية 
�حملية متباينة �متعددة االأبعاد. �لكن النتائج، �سلًبا �اإيجابًا، تتوقف د�ن �سك على ا�ستجابتنا لكل 
ما يواجهنا من حتديات متعددة االأهداف. لهذا يجب على ا�ستجاباتنا ب�سكل عام اأن تنطلق من ر�ؤية 
لنف�سه،  االإن�سان  الثالثة:  تكرمي اهلل لالإن�سان، �تكرمي  ت�سنيفاته  االإن�سان يف  تعزز تكرمي  م�ستقبلية، 
)�خا�سة  املختلفة  العلوم  ملعطيات  �سمويل  طابع  ذات  تكون  �اأن  االإن�سان،  الأخيه  االإن�سان  �تكرمي 
الع�سبية �االجتماعية �النف�سية( التي تهتم مب�سارات التعلم لدى االإن�سان، �خا�سة عند ��سع برامج 
الرتبية �التعليم للم�ستقبل، �اأن تقوم على مبداأي اأهمية البحث �الدرا�سة العلمية يف ح�سر �حتليل 

�فهم االحتياجات �امل�سكالت القائمة. 
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كما يجب اأن يعتمد التخطيط للم�ستقبل على نتائج هذه الدرا�سات، �اأن يقوم على اال�ستفادة من 
جتارب االآخرين الذين حققوا نه�سة ملمو�سة، �اأن ينفتح على العامل انفتاًحا �اعًيا، مبعنى القدرة على 
اال�ستفادة بكل ما هو اإيجابي يف الثقافة العاملية، �اأن يبنى على النقد الذاتي �مواجهة الواقع، ال�ستدراك 
ا، كي ال يتكرر  ا �نف�سيًّ ا �اقت�ساديًّ م�سببات امل�ساكل املختلفة التي نواجهها يف جمتمعاتنا االآن، اجتماعيًّ
ا:  ق�سرية �متو�سطة �طويلة املدى.  اخلطاأ، �اأن يرتجم يف برامج عملية قابلة للتطبيق يف خطة مرحلية زمنيًّ
كما ينبغي على ا�ستجاباتنا اأن تركز ب�سكل خا�ض على اأهمية �جود ر�ؤية ذات قيم �اأهداف �ا�سحة، 
امل�ستقبل �االعرتاف  بيئة  �التعامل مع معطيات  �االإ�سالح،  التطوير  ا�سرتاتيجيات  تو�سع على �سوئها 
بها؛ الأنه على �سوئها نحدد ال�سمات ال�سخ�سية الالزمة للن�ضء للتعامل معها، �تنمية �سمات �سخ�سية 
الواعي مع  الذكي  التعامل  الن�ضء من  التن�سئة االجتماعية، متكن  �اأخالقية متوازنة من خالل عملية 
معطيات بيئة امل�ستقبل د�ن االإخالل بالقيم الدينية، �غر�ض حب املعرفة يف نفو�ض الن�ضء �تنمية معارف 
�مهارات متكنه  من اال�ستمتاع بعملية اكت�ساب املعرفة �تطبيقها �متكنه من التفاعل النف�سي االإيجابي مع 

ا.  ا �عامليًّ معطيات احلياة حمليًّ
اأ�سا�سية  العربية �جمتمعاتها يرتكز على دعائم  اأن حتقيق م�ستقبل قوي للمراأة  التاأكيد على  �يجب 
ال مفر منها �هي: �جود ر�ؤية م�ستقبلية، �قيم مقبولة �متفق عليها، �اإرادة �طنية ال�ستثمار االإمكانات 
االإبداعية اخلالقة الأبنائها �توجيهها للو�سول اإىل االأهداف املن�سودة. اإن التمكني النف�سي �الذهني مع 

املعرفة اأد�ات ال غنى عنها يف هذه امل�سرية.  

التمكني النف�صي للمراأة
لي�ض من �سك يف اأن الد�ر التقليدي التاريخي الذي قامت به الن�ساء منذ الوجود االإن�ساين علي �جه 
االأر�ض، �الذي يت�سمن ب�سكل اأ�سا�سي اال�سطالع مبهام التن�سئة االجتماعية لالأطفال ما يفر�ض علينا 
اأن نت�ساءل عن مدى التوا�ؤم �التوازن بني ال�ساأن اخلا�ض للمراأة العربية �بني �ساأنها العام، �عن الواقع 

النف�سي- ال�سحي نتيجة لدرجة هذا التوا�ؤم �التوازن.
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�مبراجعة �سريعة ملحا�ر العديد من املوؤمترات الرئي�سية املتعلقة باملراأة؛ جند اأن مفهوم »التمكني« 
من اأجل االإ�سالح يركز باالأ�سا�ض على التمكني ال�سيا�سي �االقت�سادي �االجتماعي، د�ن التمكني 
املراأة  لدى  النف�سي  للتوازن  كثرًيا  االلتفات  د�ن  اأي  النف�سية،  ال�سحة  منظور  من  للمراأة  النف�سي 
الذي يختل ب�سبب ت�سبث البيئة االجتماعية باجتاهات فكرية ��سلوكية متناق�سة مع مفهوم التمكني 
نها  ال�سيا�سي �االقت�سادي �االجتماعي، مما يعوق ممار�سة املراأة حلقها يف املواطنة الكاملة، �من َثمَّ ميكِّ

من القيام �سمن اأن�سطتها بوظيفة التن�سئة االجتماعية علي �جهها االأكمل. 
رمبا يكون االفرتا�ض ال�سمني لعدم الرتكيز �االهتمام بالتمكني النف�سي للمراأة هو ما يراه البع�ض 
ا، �هو راأي ال يدعمه الواقع  ًـّ ا اإىل متكينها نف�سي ًـّ ا يوؤدي تلقائي ًـّ ا �اقت�سادي ًـّ من اأن متكني املراأة �سيا�سي
االجتماعي/النف�سي للمراأة العربية الذي ت�ساغ من خالله الر�ؤية اجلمعية �الذاتية لكينونة املراأة اأ� 

باالأحرى لالأنثى. 
اأنه يك�سف حقيقة  اإىل  ترجع  النف�سية«  »ال�سحة  للمراأة من منظور  النف�سي  التمكني  اأهمية  اإن 
التناق�سات الكبرية التي تعاين منها املراأة العربية التي قد تلعب د�ًرا مهًما �ت�سغل مكانة مرموقة يف 
جمتمعها، بينما تتعر�ض يف ذات الوقت للقهر �الظلم �العد�ان يف اأ�سرتها �يف مناٍح اأَُخر من حياتها 
االجتماعية؛ االأمر الذي يكون له اأبلغ االآثار ال�سلبية على �سحتها النف�سية، كما ينعك�ض اأي�سا على 
جوانب كثرية اأخرى يف عالقة املراأة باملجتمع. �افتقاد املراأة للتمكني النف�سي يكون له اأبلغ �اأخطر 
�اإعدادها لد�ر م�ستقبلي  الطفلة  تن�سئة  بعامة �ب�سكل خا�ض على  التن�سئة االجتماعية  االأثر علي 

فعال م�سارك يف التنمية �االإ�سالح �الدميقراطية �ن�سر ثقافة ال�سالم.
منذ  املراأة  بها  تتمتع  التي  اخلالقة  الداخلية  للقدرات  اإحياء  للمراأة  النف�سي  التمكني  �يعترب 
اخلليقة، �التي تعترب جزًءا من كينونة كل امراأة. هذه القدرات مل توجد لتتحكم اأ� لت�سيطر، �اإمنا 
لتعي�ض يف �سالم مع النف�ض �مع احلياة. �هذه احلالة من ال�سالم تكون مقر�نة بتقدير �احتفاء بالنف�ض 
القوة احلقيقية تكمن يف االإميان �الثقة �الرحمة �التعاطف مع االآخر. �نحن  اأن  �باحلياة معا. كما 
كن�ساء ن�سجل درجات عالية على هذه القيم، على اأ�سا�ض اأنها قيم عاطفية فاملراأة تو�سف بال�سعف 
�قلة احليلة �عدم القدرة على حتمل ال�سدائد. �يقف هذا الت�سور يف تعار�ض تام مع حقيقة »احلمل 
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�الوالدة« التي حبا اهلل بها املراأة �متعها �ميزها بالقوة �بالقدرات الفائقة على التحمل التي تتطلبها 
هذه العملية. 

ا  ًـّ �بالرغم من هذه احلقيقة التي تعي�سها املراأة مراًرا �تكراًرا فاإنها ذاتها قد تكون �سريًكا اأ�سا�سي
يف �سنع امل�سكلة. �ذلك عندما ترى نف�سها من هذا املنظور الزائف، �تت�سرف على اأ�سا�سه؛ �تتفاقم 
امل�سكلة عندما تقوم االأم بتن�سئة الطفلة على تلك املفاهيم املغلوطة، فتتمحور ر�ؤيتها الذهنية حول 
الذهنية  ال�سورة  ي�سكل   ،Stereotype جامد  منط  اإىل  املطاف  نهاية  يف  يتحول  الذي  الت�سور  هذا 
لكل الن�ساء. �هنا ترتكب املراأة االأم �القد�ة اأكرب خطاأ يف حق نف�سها، �حق طفلتها، �اأي�سا يف حق 

امل�ستقبل.
�تقديرها  املعرفة  اأن  حب  كما  للمراأة.  النف�سي  التمكني  اأد�ات  �اأقوي  اأهم  من  املعرفة  �تعد 
�العمل على اكت�سابها ي�سكل قيمة اأ�سا�سية ينبغي  احلر�ض على غر�سها �تعزيزها يف �جدان الطفلة 
مبكافاأتها �التعبري عن تقدير املحيطني بها لها كلما �سدر عنها �سلوك يتفق مع تلك القيمة؛ ��سوف 
�التعرف  االأنثى،  ذات  يف  الكامنة  الداخلية  القدرات  اإحياء  على  املعرفة  اكت�ساب  عملية  ت�ساعد 
�اال�ستمتاع  املعرفة  حب  اعتبار  �ميكن  معا.  جمتمعها  �خدمة  ذاتها  حتقيق  يف  �ا�ستثمارها  عليها، 

بعملية اكت�ساب املعرفة اخلطوة االأ�ىل يف م�سوار االألف ميل.
قدراتها  لتنمية  �املواءمة  االأبعاد  متعددة  املهارات  تنمية  اإيل  طفولتها  منذ  حتتاج  االأنثى  اإن 
�ا�ستعداداتها الفطرية ال�ستخدام املعرفة املكت�سبة، مثل مهارات التفكري �التحليل �التطبيق �املقارنة 
�املناف�سة العادلة. هذه املهارات ت�ساعد الطفلة على اكت�ساف معنى الفرح �ال�سعادة يف عملية التعلم 
املخ كي  من  االأي�سر  باجلانب  الكامنة  امللكات  لتنمية  حتتاج  الطفلة  اأن  مبعنى  املعريف.  �االكت�ساب 

تتوازن �تكمل امللكات اخلا�سة باجلانب االأمين �التي تكون نامية بدرجة عالية لدى املراأة.
�حتتاج االأنثى منذ طفولتها اأي�سا اإىل اكت�ساب قيم داعمة مثل احرتام النف�ض �االآخر، ال�سرب، 
اإىل تعلم تقدير احلياة بحلوها �مرها،  باالإ�سافة  النف�ض �يف الكون،  االإح�سا�ض باجلمال �تقديره يف 

�اعتبار م�ساعب احلياة فر�ًسا جيدة للتعلم �اختبار الذات.



ملـــحق

التفاقية الأوروبية للعمل �صد الجتار يف الب�صر





االإن�سان،  حلقوق  العاملي  االإعالن  يف  الواردة  املبادئ  جديد  من  توؤكد  اإذ  العامة،  اجلمعية  »اإن 
�اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة، �العهدين الد�ليني اخلا�سني بحقوق االإن�سان، 
املهينة،  اأ�  الالاإن�سانية  اأ�  القا�سية  العقوبة  اأ�  املعاملة  �سر�ب  �غريه من  التعذيب  مناه�سة  �اتفاقية 
�اتفاقية حقوق الطفل، �االإعالن املتعلق بالق�ساء على العنف �سد املراأة، �اإذ ت�سري اإىل اتفاقية قمع 
االجتار باالأ�سخا�ض �ا�ستغالل بغاء الغري، �اإذ ت�سري اأي�سا اإىل قرار اجلمعية العامة 51 / 66 املوؤرخ 
21 كانون االأ�ل/دي�سمرب 1996 ب�ساأن االجتار بالن�ساء �الفتيات، �اإذ تعيد تاأكيد االأحكام املتعلقة 
باالجتار بالن�ساء �الفتيات الناجتة عن املوؤمتر العاملي حلقوق االإن�سان، املعقود يف فيينا يف حزيران/يونية 
العاملي  �املوؤمتر  للتنمية االجتماعية،  العاملي  القمة  �موؤمتر  �التنمية،  لل�سكان  الد�يل  �املوؤمتر   ،1993
الرابع املعني باملراأة، �موؤمتر االأمم املتحدة التا�سع ملنع اجلرمية �معاملة املجرمني، املعقود يف القاهرة يف 

ني�سان/اأبريل �8 اأيار/ مايو 1995.
اإذ تالحظ اجلمعية العامة مع القلق تزايد عدد الن�ساء �الفتيات من البلدان النامية �من بع�ض 
تدرك  �اإذ  املتاجرين،  اأيدي  يف  �سحايا  يقعن  الالئي  انتقالية،  مبرحلة  اقت�ساداتها  متر  التي  البلدان 
االإجراءات  اتخاذ مزيد من  اإىل  توؤكد احلاجة  �اإذ  اأي�ًسا من �سحايا م�سكلة االجتار،  ال�سبية هم  اأن 
ا اإزاء م�ستويات االجتار بالن�ساء �الفتيات املثرية للفزع، �اإذ  ًـّ ا �د�لي ًـّ ا �اإقليمي ًـّ املت�سافرة �املطردة �طني
تعرتف مبا تقوم به احلكومات �املنظمات احلكومية الد�لية �املنظمات غري احلكومية من عمل م�ستمر 
البحوث،  �اإجراء  املعلومات،  �ن�سر  الوقائي،  التثقيف  �الفتيات من خالل  بالن�ساء  االجتار  ملكافحة 
ت�سعر  �اإذ  املجتمع،  يف  �اإعادة دجمهن  االجتار  من  الناجيات  لتاأهيل  الربامج  ���سع  املاأ�ى  �توفري 
اأغرا�ض  يف  فيه  هوادة  ال  ب�سكل  احلديثة  املعلومات  تكنولوجيات  ا�ستخدام  تزايد  اإزاء  بالغ  بقلق 
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البغاء �ا�ستغالل االأطفال يف اإنتاج املطبوعات اخلليعة �الولع اجلن�سي باالأطفال، �ال�سياحة اجلن�سية، 
�االجتار بالن�ساء يف الز�اج، �اقتناًعا منها ب�سر�رة الق�ساء على جميع اأ�سكال العنف اجلن�سي �االجتار 
باجلن�ض، مبا يف ذلك البغاء �غريه من اأ�سكال ا�ستغالل اجلن�ض الأغرا�ض جتارية، �اقتناًعا منها اأي�ًسا 
�يتنافيان  �الطفلة  للمراأة  االإن�سان  حلقوق  انتهاًكا  ي�سكالن  باجلن�ض  �االجتار  اجلن�سي  العنف  باأن 
الدنيا  اأن تكفل احلكومات املعامالت االإن�سانية  �اإذ ت�سدد على �سر�رة  مع كرامة االإن�سان �قدره، 
املوحدة لالأ�سخا�ض املعر�سني لالجتار مبا يت�سق �معايري حقوق االإن�سان، فاإنها  حتيط علًما مع التقدير 
ا  ًـّ ا �د�لي ًـّ ا �اإقليمي ًـّ بتقرير االأمني العام عن االجتار بالن�ساء �الفتيات، �ترحب باجلهود املبذ�لة �طني
لتنفيذ تو�سيات املوؤمتر العاملي ملكافحة اال�ستغالل اجلن�سي لالأطفال لالأغرا�ض التجارية، �تطلب اإىل 
احلكومات اأن تتخذ املزيد من االإجراءات يف هذا ال�ساأن، �ترحب اأي�ًسا باالإجراءات التي تتخذها 
احلكومات لتنفيذ اأحكام االجتار بالن�ساء �الفتيات الواردة يف منهاج عمل املوؤمتر العاملي الرابع املعني 
اإىل  االإن�سان، �تطلب  العاملي حلقوق  املوؤمتر  اعتمدهما يف  الذين  فيينا  �اإعالن �برنامج عمل  باملراأة، 
احلكومات، خ�سو�سا بلدان املن�ساأ، �املر�ر العابر �املق�سد، �كذلك املنظمات االإقليمية �الد�لية، اأن 
تتخذ، ح�سب االقت�ساء، اإجراءات فورية لتنفيذ تلك االأحكام اأ� تعزيز اجلهود املبذ�لة لتنفيذها من 
خالل النظر يف الت�سديق على االتفاقيات الد�لية ب�ساأن االجتار باالأ�سخا�ض �الرق �اإنفاذها، �اتخاذ 
التدابري املالئمة للت�سدي للعوامل اجلذرية، مبا فيها العوامل اخلارجية، التي ت�سجع االجتار بالن�ساء 
�الفتيات بغر�ض البغاء �غريه من اأ�سكال ا�ستغالل اجلن�ض لالأغرا�ض التجارية، �الز�اج باالإكراه، 
القائمة  الت�سريعات  تعزيز  مبا يف ذلك عن طريق  بالن�ساء،  الق�ساء على االجتار  اأجل  �ال�سخرة، من 
بغية توفري حماية اأف�سل حلقوق الن�ساء �الفتيات �معاقبة اجلناة من خالل التدابري اجلنائية �املدنية، 
باإنفاذ القوانني بغية  �زيادة التعا�ن �العمل املن�سق من جانب جميع ال�سلطات �املوؤ�س�سات املعنية 
�ساملة  برامج  لتقدمي  املوارد  �تخ�سي�ض  �الد�لية،  �االإقليمية  الوطنية  االجتار  �سبكات  على  الق�ساء 
لعالج �سحايا االجتار �تاأهيلهم يف املجتمع، باأ�ساليب منها التدريب على العمل، �امل�ساعدة القانونية، 
�الرعاية ال�سحية ال�سرية، �اتخاذ تدابري للتعا�ن مع املنظمات غري احلكومية من اأجل توفري الرعاية 
االجتماعية �الطبية �النف�سية ل�سحايا االجتار، ���سع برامج ��سيا�سات تعليمية �تدريبية �النظر يف 
�سن ت�سريعات ت�ستهدف منع ا�ستغالل اجلن�ض الأغرا�ض ال�سياحة �االجتار، مع الرتكيز ب�سفة خا�سة 
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على حماية ال�سابات �االأطفال، �تطلب اإىل احلكومات جترمي االجتار بالن�ساء �الفتيات بجميع اأ�سكاله، 
�اإدانة �معاقبة جميع مرتكبي تلك اجلرائم مبن فيهم الو�سطاء، �سواء كانت مرتكبة يف بلدانهم اأ� يف بلد 
اأجنبي، مع �سمان عدم االإ�سرار ب�سحايا تلك املمار�سات، �معاقبة االأ�سخا�ض املوجودين يف ال�سلطة 
ا على �سحايا االجتار املوجودات حتت ��سايتهم، �حتث  ًـّ الذين يثبت اأنهم مذنبون باالعتداء جن�سي
احلكومات املعنية على تقدمي الدعم �تخ�سي�ض املوارد لربامج تعزيز العمل الوقائي، �ب�سفة خا�سة، 
التثقيف �احلمالت املوجهة لزيادة الوعي بامل�ساألة على ال�سعيدين الوطني �ال�سعبي �لربامج توفري 
�ت�سجع احلكومات  املحتمالت،  ال�سحايا  اأ�  ال�سحايا  مل�ساعدة  املخ�س�سة  الهاتفية  �اخلطوط  املاأ�ى 
على ا�ستحداث طرق للجمع املنتظم للبيانات �على اال�ستكمال امل�ستمر للمعلومات املتعلقة باالجتار 
اأ�سلوب عمل ع�سابات االجتار، �حتث احلكومات على تعزيز  بالن�ساء �الفتيات، مبا يف ذلك حتليل 
�الد�يل  �االإقليمي  الثنائي  التعا�ن  من خالل  �الفتيات  بالن�ساء  االجتار  ملكافحة  الوطنية  براجمها 
اإىل  اأخرى،  مرة  احلكومات،  �تدعو  االعتبار،  يف  املمار�سات  �اأف�سل  املبتكرة  الُنُهج  اآخذة  املطرد، 
اأن تقوم، بدعم من االأمم املتحدة، بو�سع دليل لتدريب املوظفني املكلفني باإنفاذ القوانني �املوظفني 
الطبيني �امل�سئولني الق�سائيني الذين يعاجلون حاالت الن�ساء �الفتيات الالتي تعر�سن لالجتار، اآخذة 
يف االعتبار املواد �البحوث احلالية املتعلقة باالإرهاق الناجم عن ال�سدمات، �اأ�ساليب تقدمي امل�سورة 
�تدعو  ال�سحايا،  بها  تنفردن  التي  باالحتياجات  توعيتهم  بغية  الفوارق بني اجلن�سني،  تراعي  التي 
احلكومات �املجتمع املدين، �ال �سّيما املنظمات غري احلكومية، اإىل القيام بالقدر الذي يتما�سى مع 
حرية التعبري بتعزيز اال�ستعمال املت�سم بامل�سوؤ�لية لتكنولوجيات املعلومات اجلديدة، �خا�سة �سبكة 
االإنرتنت، ملنع االجتار بالن�ساء �الفتيات، �تدعو الد�ل االأطراف يف اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال 
التمييز �سد املراأة �اتفاقية حقوق الطفل اإىل ت�سمني التقارير الوطنية التي تقدمها اإىل جلنة الق�ساء 
على التمييز �سد املراأة �اإىل جلنة حقوق الطفل على التوايل، معلومات �اإح�ساءات عن االجتار بالن�ساء 
�الفتيات، اآخذة التو�سيات العامة للجنة يف االعتبار، �تدعو جلنة حقوق االإن�سان املعنية بالعنف �سد 
املراأة، �اأ�سبابه �نتائجه، �جلنة حقوق االإن�سان املعنية ببيع االأطفال �بغاء االأطفال �ا�ستغالل االأطفال 
يف اإنتاج املطبوعات اخلليعة، �كل من يعملون يف نطاق اأ�سكال الرق املعا�سرة التابع للجنة الفرعية 
الت�سدي، كل يف حد�د  موا�سلة  اإىل  االإن�سان  للجنة حقوق  التابعة  االأقليات  التمييز �حماية  ملنع 
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�اليته، مل�سكلة االجتار بالن�ساء �الفتيات باعتبارها من ال�سواغل ذات االأ�لوية �التو�سية يف تقاريرهم، 
بني  �امل�سا�اة  باملراأة  املعنية  الوكاالت  بني  امل�سرتكة  اللجنة  �ت�سجع  الظواهر،  تلك  ملكافحة  بتدابري 
العاملي  للموؤمتر  املتكاملة  املتابعة  اإجراءات  من  امل�ساألة كجزء  ملعاجلة  موا�سلة جهودها  اإىل  اجلن�سني 
الرابع املعني باملراأة، �قد تنا�لته د�رات كثرية �معنية ب�سئون املراأة مو�سوع االجتار بالن�ساء �الفتيات 
يف اإطار امل�سائل املو�سوعية املتعلقة بالعنف �سد املراأة �حقوق االإن�سان للمراأة، �كذلك يدعو املجل�ض 
االقت�سادي �االجتماعي �جلنة حقوق االإن�سان يف 1998 ب�سر�رة معاجلة االجتار بالن�ساء �الفتيات 
عن طريق النظر اإىل هذا املو�سوع كل خم�ض �سنوات الإعالن برنامج عمل �سمن االحتفال بالذكرى 
ال�سنوية اخلم�سني لالإعالن العاملي حلقوق االإن�سان، كما طلب اإىل االأمني العام اأن يقدم اإىل اجلمعية 
العامة يف د�رتها الثالثة �اخلم�سني تقريًرا عن تنفيذ هذا القرار، �خا�سة تنفيذ االأحكام ذات ال�سلة 
باملراأة �اإعالن �برنامج عمل  الرابع املعني  بالن�ساء �الفتيات من منهاج عمل املوؤمتر العاملي  باالجتار 

فيينا.«






