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ثالثًا: ال�سياق املجتمعي حلال املراأة يف البلدان 

العربية
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متهيد

ال�صياق  ت�صكيل  في  محوري  دور  الثقافية  للبنى 

المجتمعي لحال المراأة في الوطن العربي.

بداية، ت�صكل التاأويلت الدينية مجال لل�صراع في 

مو�صوع مكانة المراأة في المخيلة العامة واأنماط 

ال�صلوك ال�صائدة. ومن ثم يمثل الموروث الديني 

الثقافية  المرجعية  مــحــددات  اأهــم  مــن  واحـــدا 

لل�صياق المجتمعي. 

في  النا�صئ  العربي  الفكري  الإنتاج  ي�صاهم  كما 

الوعي  العربية، في عملية ت�صكيل  النه�صة  حقبة 

مكانة  حيال  العربية  المجتمعات  في  الجمعي 

الخا�ش  الف�صل،  هذا  �صيناق�ش  ثم،  ومن  المراأة. 

المجتمعي  ال�صياق  في  الثقافية  البنى  ب�صريحة 

والإنــتــاج  الديني،  الــمــوروث  اأثــر  ــمــراأة،  ال لحال 

البلدان  في  المراأة  اأو�صاع  على  العربي،  الفكري 

العربية في الوقت الراهن.

من  غرفت  اأخرى  ثقافية  جتليات  وهناك 

اأخرى  مرجعيات  ومن  ال�صابقني،  امل�صدرين 

البنى  فح�ش  يف  اأي�صا  نعتمد  ولذلك  متعددة. 

يف  املوؤثرة  املحاور  من  جمموعة  على  الثقافية، 

والإبداع  ال�صعبية  الثقافة  مثل  وال�صلوك،  الوعي 

الأدبي والفني، والإعلم. 

املوروث الديني التقليدي ينت�سر 

لقيم الرتاتب ويعززها

الن�ض والتاأويل

نقرتب هنا من املرجعية الدينية الإ�صلمية، لنتبني 

كيفية ت�صورها للإن�صان وللمجتمع. وقبل تقدمينا 

ل�صورة املراأة ونظام علقاتها بالرجل كما تبلور يف 

الثقافة  اأن  اإىل  ن�صري  الإ�صلمي،  الثقايف  املنتوج 

الجتماعية الدينية يف التاريخ العربي الإ�صلمي 

يف  بالقدا�صة  املو�صومة  الن�صو�ش  اإىل  حتيل  ل 

اإنها ت�صري اأكرث  الذاكرة اجلماعية للم�صلمني، بل 

من ذلك اإىل التاأويلت التي اأجنزت حول حمتوى 

هذه الن�صو�ش يف �صيغها وجتلياتها املختلفة. كما 

للمحافظة  تر�صيخها  التي مت  التقاليد  اإىل  حتيل 

تقدم  اإنها  واملجتمع.  للأ�صرة  حمدد  نظام  على 

التعقل  اأ�صكال  وخمتلف  والت�صورات  التمثلث 

التي اأنتجت خلل مراحل التاريخ املذكور (اأركون، 

 :1985 (فهمي جدعان،   ،(12:1984 بالفرن�صية، 

.(442

جملة  ت�صمنت  الإ�صلم  ر�صالة  كانت  واإذا 

نظام  ترتيب  م�صاألة  يف  الكربى  القواعد  من 

اأكرث  العامة  القواعد  لهذه  فاإن  واملجتمع،  الكون 

من وجه. ذلك اأن عمليات التاأويل التي يقوم بها 

يح�صل  الذي  التطور  ملقت�صيات  تخ�صع  املتلقى 

وقراءة  الفهم  مناهج  ويح�صل يف  املجتمع،  داخل 

الن�صو�ش.

املعرفة  اأنظمة  تطور  على  بناء  ر،  واملت�صوَّ

والتاأويل كما تبلورت يف الفكر املعا�صر، اأن املنتوج 

د ل يكافئ ب�صورة تامة  النظري املوؤوِّل لن�ش حمدَّ

روح املحتوى املت�صمن يف الن�ش، بل يتحول بفعل 

املعاين  اإنتاج  عملية  يف  امل�صاعدة  التفكري  اآليات 

اإنه  النظرية.  املمار�صة  اأوجه  من  اآخر  وجه  اإىل 

ي�صبح تاأويًل، اأي جهداً يف التعقل والفهم ل ي�صح 

التاأويل  ولأن  الأول.  الن�ش  منزلة  يف  ن�صعه  اأن 

وداخل  التاريخ  تفّكر جتري يف  عبارة عن عملية 

ي�صبح  فاإنه  املتاحة،  املعرفة  وبو�صائل  املجتمع 

جزءاً من نظام الأفكار داخل املجتمع، يعرتيه ما 

يعرتي الأنظمة التاريخية الرمزية يف التاريخ من 

علمات التحول والف�صاد.

الكليات والفروع، يف م�سكالت التاأويل

جند يف ن�ش القراآن الكرمي جمموعة من الآيات 

الإن�صان  اإىل  النظر  يف  متكاملة  لروؤية  دة  املحدِّ

اأن هذه  واملجتمع والطبيعة والتاريخ. ومن املوؤكد 

بروزها  حقبة  يف  التاريخ  مبعيار  �صكلت  الروؤية 

نقطة حتول كربى يف تاريخ املجتمع العربي، حيث 

عملت على نقد وجتاوز كثري من العادات والتقاليد 

الف�صل ال�صاد�ش

البنى الثقافية

 

اإن الثقافة 

الجتماعية الدينية 

يف التاريخ العربي 

الإ�سالمي ل حتيل 

اإىل الن�سو�ض 

املو�سومة بالقدا�سة 

يف الذاكرة اجلماعية 

للم�سلمني، بل اإنها 

ت�سري اأكرث من ذلك 

اإىل التاأويالت التي 

اأجنزت حول حمتوى 

هذه الن�سو�ض يف 

�سيغها وجتلياتها 

املختلفة. كما حتيل 

اإىل التقاليد التي مت 

تر�سيخها للمحافظة 

على نظام حمدد 

لالأ�سرة واملجتمع



تقرير التنمية الإن�شانية العربية  2005 136

بدائلها  وبنت  الإن�صان،  اإن�صانية  ب�صروط  املخلة 

املجتمع  وتطور  املعرفة  تطور  مل�صتويات  املنا�صبة 

يف التاريخ العربي والتاريخ العاملي املواكبنْي لزمن 

تبلورها.

وميكن ت�صخي�ش املعامل الكربى لهذه الروؤية يف 

ال�صور الآتية، على �صبيل التمثيل ل احل�صر: "يا 

اإنا خلقناكم من ذكر واأنثى وجعلناكم  اأيها النا�ش 

اهلل  عند  اأكرمكم  اإن  لتعارفوا،  وقبائل  �صعوبا 

13)؛  (احلجرات،  خبري"  عليم  اهلل  اإن  اأتقاكم، 

"يا اأيها النا�ش اتقوا ربكم الذي خلقكم من نف�ش 
واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالً كثرياً 

على  الأمانة  عر�صنا  "اإنا   (1 (الن�صاء،  ون�صاء" 
يحملنها  اأن  فاأبني  واجلبال  والأر�ش  ال�صماوات 

ظلوما  كان  اإنه  الإن�صان  وحملها  منها،  واأ�صفقن 

جهول" (�صورة الأحزاب، 72).

نقراأ يف هذه ال�صور ما يُ�صتدل به على الطابع 

العام الذي اتخذته الأحكام القراآنية يف مو�صوع 

اأ�صل الإن�صان وطبيعته، وم�صاألة تكافوؤ العلقة بني 

لنظرة  املت�صامي  الطابع  يوؤكد  ما  اجلن�صني. وهو 

مبداأ  على  كذلك  فيها  ونقف  للإن�صان.  القراآن 

متاثل اخللق، ومبداأ م�صاركتهم جميعاً يف احلياة 

بالتوا�صل والتعا�صد فيها بينهم (�صورة احلجرات)، 

ومبداأ امتحان اخلالق ملخلوقاِته، وجراأة الإن�صان، 

املغامرة يف  قبوله مببداأ  املتمثلة يف  واأنثى،  ذكراً 

مواجهته مل�صريه (�صورة الأحزاب).

ال�صور،  هذه  يف  املت�صمنة  العامة  املبادئ  اإن 

الإطار 1-6

فهمي هويدي: الأ�سل يف الإ�سالم هو امل�ساواة

ثمة اأمور ثلثة ينبغي اأن تظل حا�صرة يف وعي الباحث 

با�صتمرار، اإذا ما اأراد اأن يحتفظ بتوازنه ومو�صوعيته يف 

قراءته لو�صع املراأة من املنظور الإ�صلمي. وهذه الأمور 

هي:

اأول: اإن م�صاألة املراأة ينبغي األ تقراأ اأو تدر�ش مبعزل 

عن منطلقات وركائز ر�صالة الإ�صلم التي ت�صفي على كل 

اأن لكل كائن ن�صيبا  املخلوقات حرمًة وح�صانة، وتعترب 

من الحرتام. فكل خملوقات اهلل – طبقاً للن�ش القراآين 

- "اأمم اأمثالكم" (الأنعام، 38)، مبا فيها الدواب والطيور 
والبحر،  الرب  يف  تعي�ش  التي  الكائنات  من  ذلك  وغري 

وهي تتعبد هلل تعاىل (...) ومن بني تلك الكائنات، يعد 

الإن�صان خملوق اهلل املختار وخليفته يف اإعمار الأر�ش. 

وهذه املكانة اخلا�صة يتمتع بها كل اإن�صان، ذكرا كان اأم 

اأنثى، باعتبار اأن حق الكرامة من�صو�ش عليه يف القراآن 

اأو  عرقهم  اأو  جن�صهم  عن  النظر  بغ�ش  اآدم،  بني  لكل 

دياناتهم.

اخلربة  يف  التعاليم  هزمت  التقاليد  اإن  ثانيا: 

الأول  الإ�صلمي  الع�صر  اأن  ذلك  اأخ�ش.  بوجه  العربية 

الكربى  النقلة  �صهد   - التحديد  وجه  على  الرا�صدي   –
يف و�صع املراأة، وحررها من اآثار اجلاهلية التي حقرت 

خل�صا من عار  من �صاأنها، حتى مل ترتدد يف "واأدها" 

تراجعات عدة  �صهدت  اللحقة  احلقبة  ولكن  وجودها. 

على ذلك ال�صعيد، �صمن ما �صهدته الأمة من انتكا�صات 

تاآكلت  اأن  النتيجة  وكانت  الأخرى.  احلياة  اأوجه  يف 

ن�صبية  ب�صورة  ظهرت  حتى  بعد حني،  حينا  مكت�صباتها 

فكرة "الواأد"، مرة اأخرى، يف �صيغة رمزية ولي�صت مادية. 

ال�صعور  تقاليد  الرتدي  املجتمعات يف حقب  فا�صتعادت 

بالعار من وجود املراأة ومن اأي ح�صور متثله، �صواء كان 

اأداء  اأو يف  والعامة  الجتماعية  احلياة  اأن�صطة  ذلك يف 

ال�صلوات وامل�صاجد. 

ثالثا: اأن الأ�صل يف اأحكام الإ�صلم هو امل�صاواة بني 

الرجل واملراأة، اإل ما بيَّنت الن�صو�ش اخت�صا�ش اأحدهما 

الأنوثة،  اأو  بالذكورة  تتعلق  ل  لأ�صباب  فيه،  ومتيزه  به 

والو�صع  الجتماعية  بامل�صئولية  اأ�صا�صا  تتعلق  واإمنا 

الذي  القراآين  الن�ش  دللة  هنا  تخفى  ول  القانوين. 

اأيها  اأن الطرفني ُخلقا من نف�ش واحدة "يا  حتدث عن 

النا�ش اتقوا ربكم الذي خلقكم من نف�ش واحدة، وخلق 

منها زوجها، وبث منهما رجال كثريا ون�صاء" (اأول اآية يف 

�صورة الن�صاء). وقد نقل الرازي عن اأبي م�صلم اأن معنى 

خلق "منها زوجها"، خلق من جن�صها فكان مثلها (حممد 

التي  املهمة  266:1973). لذلك فاحلقيقة  ر�صيد ر�صا، 

ت�صجلها الآية اأن اأ�صل الب�صر زوجان خملوقان من جن�ش 

التف�صري  الآية ح�صب هذا  اأو مادة واحدة. فكاأن  واحد 

والت�صاوي، وت�صرب فكرة  التماثل  اأن تربز فكرة  ابتغت 

التميز واملفا�صلة بني �صقي الإن�صانية (را�صد الغنو�صي، 

9:2000) اإذ يت�صاويان يف الأ�صل. فمن امل�صلم به اأنهما 

باعتبارها  الكرامة  يف  واحلق  احلياة  حق  يت�صاويان يف 

من احلقوق الأ�صا�صية لكل الب�صر يف الإ�صلم. ثم اإنهما 

بع�صهم  واملوؤمنات  "واملوؤمنون  امل�صئولية:  يف  يت�صاويان 

املنكر"  عن  وينهون  باملعروف  ياأمرون  بع�ش،  اأولياء 

(التوبة، 71). 

ال�صرعي  التكليف  يف  يت�صاويان  فاإنهما  ولذلك، 

اأ�صيع  ل  "اإين  ربهم  لهم  فا�صتجاب  الأخروي:  واجلزاء 

بع�ش"  من  بع�صكم  اأنثى،  اأو  ذكر  من  منكم  عامل  عمل 

(اآل عمران، 125)- وعد اهلل املوؤمنني واملوؤمنات "جنات 

جتري من حتتها الأنهار خالدين فيها وم�صاكن طيبة يف 

جنات عدن... " (التوبة، 72)- و"ما كان ملوؤمن ول موؤمنة 

اإذا ق�صى اهلل ور�صوله اأن يكون لهم اخلرية من اأمرهم..." 

حيث  اجلزاء،  يف  اأي�صا  يت�صاويان   -(36 (الأحزاب، 

تتحدث اآيات احلدود عن ال�صارق وال�صارقة (املائدة، 38) 

اأهلية  يف  اأي�صا  يت�صاويان   .(2 (النور،  والزاين  والزانية 

كان  ما  اإذا  منهما،  فكل  املالية.  والتعاقدات  الت�صرفات 

التي  الكاملة،  القانونية  �صخ�صيته  له  ور�صيداً،  عاقل 

تعطيه حق الت�صرف فيما ميلكه ملكا حراً بالبيع والهبة 

والو�صية والإيجار والتوكيل والرهن وال�صراء، وغري ذلك 

اأنه: "للرجال ن�صيب  اإذ القاعدة  من الت�صرفات املالية. 

مما اكت�صبوا، وللن�صاء ن�صيب مما اكت�صنب" (الن�صاء، 32). 

حق  اأي  الإ�صلمي  الت�صريع  يف  الزواج  عقد  يعطي  ول 

للزوج يف اأن يتدخل يف اأمور اأو ت�صرفات زوجته املالية، 

بدعوى اأن له حق القوامة عليها، لأن ذلك احلق �صخ�صي 

للتدخل يف  ذريعة  اأي  يعطيه  ل  فانه  وبالتايل  مايل،  ل 

ت�صرفاتها املالية.

"يا اأيها النا�ض اتقوا 
ربكم الذي خلقكم من 

نف�ض واحدة وخلق 

منها زوجها وبث 

منهما رجاًل كثريًا 

ون�ساء" )الن�ساء، 1( 
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لعر�صه ول  املجال هنا  يت�صع  ويف غريها مما ل 

تف�صيل القول فيه، ت�صمح برتتيب امللمح الكربى 

لنظام اجتماعي ي�صتجيب للأهداف التي ارت�صتها 

على  قائم  عي�ش  اأجل  من  الإ�صلمية،  اجلماعة 

التكامل والتوافق، مع الإقرار والعرتاف بامل�صاواة 

اأن  اإل  واإناثاً.  ذكوراً  الإن�صان،  بني  بني  والنّدية 

�صقناها  التي  النماذج  و�صعوا  الفقهاء  من  كثرياً 

من ال�صور القراآنية يف درجة اأدنى يف �صلم النظر 

اعتنت  اأخرى  �صور  مع  باملقارنة  وذلك  التاأويلي، 

علقة  مو�صوع  يف  جزئية  لتفا�صيل  بالت�صريع 

الرجل باملراأة. وبدلً من تقريب ال�صور الفرعية من 

روح ال�صور التي اعتنت باملبدئي والعام، ا�صتُعملت 

�صور التكافوؤ وامل�صاواة لتربير الرتاتب و�صرعنته.

التقنني الفقهي ي�سرع لعلو مكانة الرجل

الن�صاء،  باأو�صاع  املتعلق  الفقهي  التقنني  يحتل 

كما تبلور يف املذاهب الفقهية الإ�صلمية، مكانة 

امل�صّوغة  الإ�صلمية  الثقافة  يف  ا�صرتاتيجية 

بنت  فقد  والرجال.  الن�صاء  بني  العلقة  ملراتبية 

جهود التقنني الفقهي ما اأ�صفى على نظام املجتمع 

طابعاً م�صروعاً وعد مطابقاً لروح ر�صالة الإ�صلم. 

ال�صلطة  بفعل  املنتوج  هذا  �صرعية  وتر�صخت 

وبحكم  الفقهاء،  بها  يتمتع  كان  التي  املعرفية 

يتم  كان  حيث  ال�صلطة،  دواليب  يف  انخراطهم 

اإليهم ل يف مو�صوع ترتيب ملف الأحوال  اللجوء 

ال�صخ�صية فح�صب، بل يف خمتلف �صوؤون املجتمع 

واحلياة (نائلة ال�صيليني، ورقة خلفية للتقرير).

ميكن القول هنا اإن املنظور الذكوري يف تاريخ 

املجتمعات الإ�صلمية اخرتق مبداأ التكرمي الإلهي 

يتيح  ما  كل  وركب  والرجل)،  (للمراأة  للإن�صان 

اإمكانية تعزيز التمييز والتمايز. بل اإنه اجته ملنح 

هذا الت�صور �صيغة الإطلق. وهكذا اأحلقت اللعنة 

الأبدية بجن�ش الن�صاء، وحررت ع�صرات الأحاديث 

املراأة  �صيطنة  اإىل  الهادف  التاأويل  من  دائرة  يف 

وحتويلها اإىل �صر م�صتطري وفتنة ماحقة. 

ا�صتخدم الفقه الإ�صلمي يف عمليات الت�صريع 

معطيات الكتاب وال�صنة، لكنه ا�صتعمل قبل ذلك 

وبعده ما اعترب اأنه مقت�صيات "املجتمع املتوازن"، 

الذي يتجه للتقنني لأحواله ال�صخ�صية. وقد جاءت 

اأحكام الفقه الإ�صلمي يف مو�صوع املراأة مو�صولة 

هذه  تبلور  اأزمنة  يف  الإ�صلمي  املجتمع  باأو�صاع 

الفقهي  املُنَجز  تركيب  على  العمل  ومت  الأحكام. 

يف تنوعه، بهدف حماية اأخلق الرتاتب وقواعد 

التمييز بني الن�صاء والرجال. 

املتبلورة  الفقهية  التاأويلت  �صاهمت  وقد 

اإن�صاء جملة من  الإ�صلمي يف  الفقه  يف مذاهب 

التمييز بني اجلن�صني. ومت  القواعد املقرة مببداأ 

حتويل حمتوى ال�صور التي تقر بالقوامة والولية 

مبادئ  اإىل  للبنت،  املرياث  ن�صف  ومبداأ  للرجل، 

اأنها لي�صت كذلك، لأن حمتواها  كلية وعامة، مع 

على  اأُ�صقطت  اإنها  بل  فرعية.  ق�صايا  اإىل  ي�صري 

علقة املراأة بالرجل يف خمتلف الأو�صاع وب�صورة 

عامة، بهدف تر�صيخ مبداأ التمييز بني اجلن�صني. 

النبوية،  بال�صنة  الفرعية  ال�صور  تزكية  متت  كما 

املنحولة  الأحاديث  من  كبري  �صجل  وظف  حيث 

اإن�صانية  من  التنقي�ش  بهدف  ال�صند  وال�صعيفة 

املذكور  ال�صتعمال  عمليات  على  وترتب  املراأة. 

والندية  للم�صاواة  الإيجابية  ال�صورة  حتويل 

والتكرمي القراآين للإن�صان، اإىل جملة من الأحكام 

الكامل  بني  التمييز  على  والقائمة  املتناق�صة، 

م  والناق�ش، الأ�صل والفرع، البالغ والقا�صر، املقوَّ

للتقرير)،  خلفية  ورقة  هويدي،  (فهمي  والأعوج 

(عبد الهادي بوطالب، 65-59:2005).

عة  اعتمدت اإ�صرتاتيجية التاأويل الفقهي امل�صرِّ

اأولهما  يتمثل  اثنني:  مبداأين  على  املراأة  لدونية 

بامل�صاواة  الكلية املقرة  القراآنية  الآيات  اإغفال  يف 

الفرعية،  الآيات  لتربير  توظيفها  اأو  والتكرمي، 

ف يف عمليات التقنني  �صمن ِحَجاج الت�صويغ املوظَّ

املقرة بالرتاتب بني اجلن�صني. ويتمثل املبداأ الثاين 

لنمط  املحددة  والي�صر  الت�صامي  روح  تنا�صي  يف 

القول القراآين يف عمومه.

الإ�صلمي  الفقه  يف  الت�صريع  �صرامة  تخفي 

املجتمع  كيان  من  قوتها  ت�صتمد  اأخرى  خلفيات 

العربي الإ�صلمي نف�صه، �صيما واأن الفقهاء قراأوا 

اإىل  باأحكام العرف. ويُعزى ذلك  املن�صو�ش عليه 

انتظام  يقطع  بغريها  الإقرار  باأن  اإح�صا�صهم 

زة للتما�صك الجتماعي  املجتمع عن �صريورته املعزِّ

املطابق يف ت�صورهم لـ "نظام الطبيعة".

دوماً  ومرجحة  حا�صرة  الرجل  اأولوية  كانت 

اأولوية  وهي  باملراأة،  املت�صلة  الفقهية  املباحث  يف 

طابع  عليها  يغلب  للقراآن  بقراءة  نف�صها  نت  ح�صَّ

املناكح  كتب  معطيات  وتك�صف  للرجل.  النحياز 

اأمناط  وخمتلف  والت�صورات  املفاهيم  �صبكة 

ف ملنح الرجل تزكية تَهبُه مكانة اأعلى  احِلجاج املوظَّ

من مكانة املراأة داخل املجتمع. فالرجل هو الأب 

اأو الزوج اأو البن اأو اأي ذكر من ع�صبة املراأة. وقد 

ظل الفقهاء، يف الأغلب الأعم، اأوفياء لهذه النظرة 

املجتمع  جمالت  يف  عديدة  اأحكاما  بنت  التي 

اإمكانية التفكري يف  د  املختلفة، مما �صاعف وعقَّ

 اخرتَق املنظور 

الذكوري يف تاريخ 

املجتمعات الإ�سالمية 

مبداأ التكرمي الإلهي 

لالإن�سان )للمراأة 

والرجل(

�ساهمت التاأويالت 

الفقهية املتبلورة 

يف مذاهب الفقه 

الإ�سالمي يف اإن�ساء 

جملة من القواعد 

املقرة مببداأ التمييز 

بني اجلن�سني

كانت اأولوية الرجل 

حا�سرة ومرجحة 

دومًا يف املباحث 

الفقهية املت�سلة 

باملراأة، وهي اأولوية 

نت نف�سها بقراءة  ح�سَّ

للقراآن يغلب عليها 

طابع النحياز للرجل
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بناء ما ي�صمح بتحقيق التكافوؤ يف علقات الرجال 

ورقة  ال�صيليني،  (نائلة  املجتمع.  داخل  بالن�صاء 

خلفية للتقرير). واإن مل يخل الأمر من تف�صريات 

فقهية م�صتنرية، (اإطار 2-6).

يف  الذكورية  الروؤية  هيمنة  اأن  هذا  يعني  ل 

تكن جتد من  واإعداد مدونات مل  القراآن  تف�صري 

ت�صورات  ت�صورات م�صادة،  بناء  يختلف معها يف 

املعاين  ثراَء  كا�صفًة  التعقل  يف  عمليات  متار�ش 

العلقة  نظام  ترتيب  مو�صوع  يف  اإن�صانية  الأكرث 

بني الرجال والن�صاء يف املجتمع العربي الإ�صلمي. 

تطور  مراحل  بع�ش  ويف  تراثنا  يف  جند  اإننا  بل 

الثقافة الإ�صلمية يف ع�صورنا الو�صطى، جمموعة 

التي تذهب  من الإرها�صات واحلدو�ش واملواقف 

بعيداً يف اجتاه اخرتاق ال�صائد واملهيمن يف ثقافتنا 

الإ�صلمية. فقد انتقد اأبو احل�صن الب�صري تعدد 

التعدد،  مبداأ  ال�صماعيليون  ورف�ش  الزوجات، 

واعترب ابن عربي (560 هـ–638 هـ) املراأة يف بع�ش 

ن�صو�صه كائناً يعلو على ال�صور الدونية املتداولة 

(اإدري�ش   ،(161:2004 الرا�صخي،  (فروزان  عنها 

حمادي، 80-63:2003).

ن�صتطيع اإذن اأن نتحدث عن ن�صو�ش ُمقِاَومٍة 

فوق  الرجال  ت�صع  التي  الذكورية  الروؤية  لهيمنة 

الن�صاء درجات، وعلى  الرغم من اأن هذه الن�صو�ش 

التفاعل  م�صتويات  عن  الك�صف  عتبة  تتجاوز  ل 

والتوتر التي ظلت �صمة ملزمة لثقافتنا الإ�صلمية، 

فاإنها جت�صد م�صروع اإمكانية التجاوز، كما ت�صخ�ش 

م�صروعية الختلف يف الراأي. ويتجه بع�ش دعاة 

والعلماء،  امل�صتنريين  الفقهاء  من  اليوم  الجتهاد 

الذين ل يغفلون �صن التغري والتطور يف املجتمع، 

اإىل بلورة روؤية مت�صامية يف مو�صوع نظرة القراآن 

ملختلف ظواهر املجتمع ومتغريات التاريخ ، (عبد 

ال�صمد الدياملي، 83-79:2000).

تعلق الأدبيات الفقهية اآيات امل�صاواة والتكرمي 

الوا�صحة يف الن�ش القراآين، لت�صتح�صر يف خمتلف 

نقطة  ي�صكل  الذي  الع�صرية  واقع  الت�صريع  �صور 

انطلق امل�صرع، فت�صبح املراأة، اأولً وقبل كل �صيء، 

موؤمتنة على حفظ الن�صل. ونحن نت�صور اأن اجلهود 

ت�صريع  اأغلب ما رتبت من  الفقهية ل تتجاوز يف 

باأمرين  املو�صولة  الن�صبية  املعطيات  من  جملة 

اثنني: خطاب عام ير�صم حدود مبادئ كلية، وتاأويل 

يرى فيما ينجز ما يعتقد اأنه الأقرب اإىل روح ن�ش 

وواقع جمتمع معينني. ويف هذه النتيجة ما يلزمنا 

وخ�صو�صيته،  الفقهي  املنتوج  بن�صبية  بالقتناع 

نف�صها،  املبادئ  اإىل  بال�صتناد  جتاوزه  واإمكانية 

وامل�صالح  املطلق،  الن�ش  املعلنة يف  الكلية  املبادئ 

د.  ال�صاطبي،  (الإمام  املتوخاة  واملقا�صد  املر�صلة 

اأحكام  من  امل�صتنبطة  النماذج  ولعل  ت:68-67). 

تتعلق بالن�صاء امل�صار اإليها تعك�ش يف حقيقة الأمر 

حركة  يف  حتكمت  التي  للأعراف  الفقهاء  وفاء 

جمتمعات كانت تبحث عن ان�صجام ي�صمن التوازن 

و�صط ديناميتها الجتماعية. ولأن دينامية التحول 

اجلارية يف املجتمعات العربية املعا�صرة هي غري 

حركة املجتمعات العربية يف زمن ت�صييد املذاهب 

منا�صبة  تعد  مل  ال�صلف  اجتهادات  فاإن  الفقهية، 

يف  خمتلفة  بوتائر  واجلارية  احلا�صلة  للتحولت 

واقعنا الجتماعي. ومن احلق العمل جمدداً على 

على  والعمل  م�صراعيه  على  الجتهاد  باب  فتح 

لإنتاج  القراآين  الن�ش  روح  ا�صتبطان  من  مزيد 

وتعمل  امل�صاواة،  قيم  اإىل  ت�صتند  فقهية  مدونات 

اللغوية  املرادفة  يتجاوز  ن�صائي  فقه  بلورة  على 

والتاريخية بني الن�صائي والطبيعي (حمل، اإجناب، 

قيم  تعزيز  يف  لي�صاهم  طبخ)  تربية،  ر�صاعة، 

�صاأن  اإىل  على حتويلها  ويعمل  الثقافية  الن�صائية 

عام (عبد ال�صمد الدياملي، 57-51:2000).

لقد منح القراآن الإن�صان (املراأة والرجل) مكانًة 

عليا يف الأر�ش، واإذا كان الفقهاء يف القدمي اأوفياء 

ملقت�صيات اأعرافهم ومتطلبات جمتمعهم، فاإن هذه 

الأعراف واملتطلبات قد اأ�صبحت الآن قا�صرة عن 

ولذلك  وجمتمعنا.  ع�صرنا  حلاجيات  ال�صتجابة 

فاإن النفتاح على القوانني الدولية التي تنزع جميع 

الإطار 2-6

 حممد عبده: يف نقد تعدد الزوجات

تعدد  اأي  العادة،  هذه  اإبطال  جواز  "اأما 
�صرط  فلأن  اأولً  فيه.  ريب  الزوجات، فل 

التعدد هو التحقق من العدل، وهذا ال�صرط 

مفقود حتماً... وثانياً، قد غلب �صوء معاملة 

حقوقهن  من  وحرمانهم  لزوجاتهم  الرجال 

للحاكم  يجوز  ولهذا  والراحة،  النفقة  يف 

دفعاً  التعدد  مينع  اأن  ال�صرع  على  والقائم 

من�صاأ  اأن  ظهر  قد  وثالثاً،  الغالب.  للف�صاد 

اختلف  هو  الأولد  بني  والعداوة  الف�صاد 

على  يرتبى  منهم  واحد  كل  فاإن  اأمهاتهم، 

الأولد  يبلغ  فل  وكراهيته  الآخر  بغ�ش 

اأ�صد  من  منهم  كل  �صار  وقد  اإل  اأ�صدهم 

للحاكم  يجوز  ولهذا   .(...) للآخر  الأعداء 

الزوجات  اأن مينع تعدد  الدين  اأو ل�صاحب 

واجلواري �صيانة للبيوت من الف�صاد". 

امل�صدر: حممد عبده، 94:1980- 95.

الإطار 3-6

عبد الهادي بوطالب: فقه التي�سري

فقه  على  النفتاح  الجتهاد  �صاأن  من 

التي�صري، اأي على العدل والإن�صاف، وعدم 

القت�صار على نقل اأقوال الفقهاء القدامى، 

مع  تتنافى  التي  امل�صتطة  الأقوال  خا�صة 

الإ�صلم اخلرّية. وهذا هو ما يوفر  مبادئ 

علقات  اإ�صلح  حتقق  التي  املقت�صيات 

توجهات  �صمن  امل�صلم،  العامل  يف  الأ�صرة 

بتحقيق  القا�صية  ال�صحيحة  الإ�صلم 

الإن�صاف، والعدل، والرحمة، وامل�صاواة.

امل�صدر: عبد الهادي بوطالب، 2005.

يتجه بع�ض دعاة 

الجتهاد اليوم من 

الفقهاء امل�ستنريين 

والعلماء، الذين ل 

يغفلون �سنن التغري 

والتطور يف املجتمع، 

اإىل بلورة روؤية 

مت�سامية يف مو�سوع 

نظرة القراآن ملختلف 

ظواهر املجتمع 

ومتغريات التاريخ
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اأ�صكال التمييز بني املراأة والرجل ل مي�ش بالعقيدة 

روح  اإىل  الأقرب  القوانني هي  لأن هذه  الدينية، 

التغيريات  اإىل  الأقرب  اأي�صاً  وهي  ن�صو�صه، 

اجلارية يف املجتمعات العربية املعا�صرة.

املراأة العربية يف الأمثال اجلارية

يف دعم اأخالق املفا�سلة بني اجلن�سني

متناق�صة  �صوراً  العربية  ال�صعبية  الثقافة  تبني 

اأطوار  خمتلف  يف  والزوجة  والبنت  املراأة  عن 

اأغلب  و�صط  املتداولة  الأمثال  وت�صكل  احلياة. 

فئات املجتمع العربي يف مو�صوع املراأة يف عمومها 

املراأة نظرة  اإىل  ينظر  الذي  للوعي  قوياً  منوذجاً 

دونية. وذلك ما يك�صف غربة املتداَول من الوعي 

ال�صعبي عن التحولت اجلارية يف قلب املجتمعات 

دون  الن�صاء،  اأو�صاع  اأ�صطرة  تتم  حيث  العربية، 

الأ�صطرة يف  التي حتملها هذه  باملفارقات  عناية 

يف  والفتيات  للن�صاء  الفعلية  بال�صورة  علقاتها 

واقع املجتمع.

تاريخ  يف  املتلحقة  الأجيال  عملت  لقد 

جمتمعنا على تداول واإعادة اإنتاج كثري من الأمثال 

واقعنا.  يف  الن�صاء  لدونية  واملر�صخة  احلافظة 

ومعنى هذا اأن املراأة يف جمتمعنا لي�صت حما�صرة 

بالتاأويلت الفقهية التقليدية واملحافظة فح�صب، 

احلكايات  مبحمول  اأي�صاً  حما�صرة  اإنها  بل 

والأ�صاطري والأقوال التي تر�صم لها مكانة حمددة 

داخل املجتمع.

�صحيح اأن مفردات املاأثور الدارج يف الأمثال 

معطيات  اخلا�صة،  بطريقتها  ت�صتعيد،  املتداولة 

مرجعيات  اإىل  تنتمي  واأقوال  واأ�صاطري  ن�صو�ش 

متداخلة، كما تنتمي اإىل اأزمنة موغلة يف القدم، 

حيث تعرب الأقوال عن اأو�صاع خمتلفة متاماً عن 

متغريات املجتمع يف واقعنا الراهن. اإل اأن طريقة 

انت�صار الأمثال وتداولها، واأ�صكال التبديل والتغيري 

التي تلحق مفرداتها وعباراتها، حتولها اإىل منتوج 

من  اأداة  �صيانة  هدفها  جماعية،  وذاكرة  جمعي 

اأدوات تر�صيخ قيم بعينها داخل املجتمع (�صامية 

ال�صاعاتي، 75:2003- 84).

الأمثال  من  وعينات  لنماذج  املراجع  ويقف 

يف  واأحوالها  املراأة  مو�صوع  يف  املتداولة  العربية 

ثقافتنا ال�صعبية على كثري من ال�صور املتناق�صة، 

تو�صف  التي  الأمثال  بني  نقارن  عندما  وخا�صة 

التي  ال�صور  اأو  الزوجة،  واملراأة  الأم  املراأة  فيها 

املتزوجة.  املتزوجة واملراأة غري  املراأة  بها  تو�صف 

اإل اأن هذه التناق�صات العار�صة ل تغري من الروؤية 

قلنا،  كما  منحازة،  روؤية  وهي  املهيمنة،  العامة 

للرجل وللقيم التي تبناها الرجال وعملوا بو�صائط 

عديدة على اإ�صاعتها داخل املجتمع.

وعندما نتجه لقيا�ش مظاهر ودرجات الدونية، 

الأمثال  يف  لَت  �ُصكِّ كما  العامة  �صماتها  وح�صر 

املتداولة يف جمتمعنا، نقف على معطيات كا�صفة 

عن بع�ش اآليات ال�صراع الجتماعي وقد ترجمت 

يف كلمات وعبارات، بهدف ت�صويغ الدونية والت�صليم 

بها، بل وحتويلها اإىل خا�ّصّيٍة ل تقبل التغري. ولأن 

الأمثال عبارة عن �صجلت حافظة ملاأثور م�صتخل�ش 

من جتارب الب�صر يف التاريخ، ولأنها تنطق اأحياناً 

وال�صيوخ  والأ�صفياء  والأولياء  املجاذيب  بل�صان 

واإيحاء  باإيقاع  الكلمات  وت�صتعمل  والأقطاب، 

ولطائف  الإيجاز  لغة  فيها  ت�صود  حيث  خا�صني، 

البلغة  اأ�صاليب  وخمتلف  والنوادر  الت�صبيهات 

حتقيق  ا�صتعمالها  وراء  من  يُراد  التي  والتبليغ 

التاأثري باأق�صى ما ميكن من النجاعة، فاإن منزلتها 

التي  احلازمة  العبارة  امتياز  متنحها  الوجدانية 

ل ياأتيها الباطل. فتحفظ هذه الأمثال وت�صتعاد، 

ويكون لها ال�صدى الوا�صع، وخا�صة يف املجتمعات 

التي تعاين فيها الن�صاء والبنات من الأمية.

مفردات املنزع الدوين يف الأمثال العربية

عديدة  اأمناط  اليوم  العربي  املجتمع  يف  تتعاي�ش 

والقيم  واملواقف  اللغات  فيها  تتداخل  القيم،  من 

الأمثال  اأن  و�صحيح  وخمتلفة.  مركبة  ب�صورة 

جمتمعنا  من  عديدة  فئات  اأو�صاط  يف  املتداولة 

الن�صاء  اإق�صاء  تنحاز للقيم الذكورية وتعمل على 

اأن  غري  و"ال�صرير"،  "الناق�ش"  طبعهن  بحكم 

الظواهر اجلديدة النا�صئة يف اإطار التحولت التي 

الثاين من القرن  عرفها جمتمعنا خلل الن�صف 

اللحظة، تك�صف مبا ل  املا�صي واإىل حدود هذه 

يدع اأي جمال لل�صك غربة كثري من هذه الأمثال 

فيه  اأثبتت  الذي  هو  الواقع  وهذا  الواقع.  عن 

الن�صاء فعًل ح�صورهن الفاعل يف قلب ديناميات 

التغري الجتماعي اجلارية يف بلدنا (علي اأفرفار، 

.(63-60:1996

مبلمح  لل�صورة  العامة  املعامل  ر�صم  يف  نبداأ 

من  جمموع  اإىل  ذلك  يف  م�صتندين  الإق�صاء، 

اأكرث من قطر عربي (بلدان  الأمثال املتداولة يف 

امل�صرق العربي، م�صر، املغرب العربي). ففي املاأثور 

ال�صعبي مئات الأمثال التي تعلن ب�صيغ عديدة ما 

يقرتب من روح واأد البنات. وتلجاأ الأمثال لتربير 

ت�سكل الأمثال 

املتداولة و�سط اأغلب 

فئات املجتمع العربي 

يف مو�سوع املراأة 

منوذجًا قويًا للوعي 

الذي ينظر اإىل املراأة 

نظرة دونية

املراأة يف املجتمعات 

العربية لي�ست 

حما�سرة بالتاأويالت 

الفقهية التقليدية 

واملحافظة فح�سب، بل 

اإنها حما�سرة اأي�سًا 

مبحمول احلكايات 

والأ�ساطري والأقوال 

التي تر�سم لها مكانة 

حمددة داخل املجتمع



تقرير التنمية الإن�شانية العربية  2005 140

واأخرى  اأخلقية،  حجج  اإىل  الإق�صاء  �صورة 

ت�صتعمل فيها لغة احلكايات والأ�صاطري. كما تلجاأ 

من  الهدف  اأما  نف�صي.  طابع  ذات  مربرات  اإىل 

خمتلف ال�صيغ التي ترد فيها الأمثال فهو اإظهار 

الناق�صة حل�صور  والأخلقية  الجتماعية  املنزلة 

املراأة ووجودها يف املجتمع. وتذهب بع�ش الأمثال 

اإىل ما هو اأبعد من ذلك، حيث تُعترب املراأة ن�صف 

عقل ون�صف دين ون�صف مرياث ون�صف �صهادة. 

وينتج عن كل ما �صبق ر�صم مقا�ش حمدد لكيانها 

البيولوجي واملنزيل، دون مراعاٍة ملبداأ ا�صتقللية 

ذاتها.

العنا�صر  يحدد جممل  ما  الآتية  الأمثلة  ويف 

التف�صريية التي قدمنا.

"�صوت جنية ول �صوت بنية".  •
"يا خملفة البنات يا �صايلة الهم للممات".  •

احلاقدة  �صورة  الأمثال  يف  املراأة  تقابل  ل 

اجل�صدية،  لنزواتها  واخلا�صعة  واخلائنة  واملاكرة 

تلجاأ  لهذا  والطائ�صة.  ال�صيطانة  ترادف  اإنها  بل 

ل  بطريقة  يركب  الذي  الت�صوير  اإىل  الأمثال 

التي  للمبادئ  املناق�صة  ال�صور  بع�ش  �صعورية 

ت�صبح  حيث  الإق�صاء،  ومربرات  مبادئ  تخفيها 

ال�صيطاين  الفعل  قوة  تعادل  لقوة  حاملة  املراأة 

يف جربوته، ويف قدرته على حتطيم من يعرت�ش 

من  املق�صودة  الر�صالة  اأن  نت�صور  ونحن  �صبيله. 

مثل هذه الأمثال هي اإ�صاعة ثقافة الحرتاز من 

مواقف  يولد  بالذات  الأمر  وهذا  الن�صاء.  جن�ش 

م�صادة، مواقف يجري تداولها يف �صور حكايات 

املرني�صي،  (فاطمة  للحفيدات  اجلدات  ترويها 

.(59-40:1983

هو  الأمثال  يف  الرجل  يظل  �صبق،  ما  مقابل 

ل ميكن  الأمان، حيث  مرافئ  بلوغ  نحو  الطريق 

للمراأة ال�صتغناء عنه، �صريطة قبول نظام الرتاتب 

التقليدية،  الديني  املوروث  تاأويلت  تقره  الذي 

ما  الأمر  هذا  ويف  الدارجة.  الأمثال  وتعممه 

"البنت  يدل على احليف الجتماعي. فاإذا كانت 

م�صيبة" فاإن "الزواج �صرتة". ويف خمتلف الأحوال 

ير�صله  الذي  الدعاء  اإ�صاعة  امل�صروع  من  ي�صبح 

"جهنم  والقائل  امراأة  بل�صان  املتحدث  املثال 

"البت  عنفاً  الأكرث  واملثل  اأبوي"،  ول جنة  زوجي 

اإما راجلها اأو قربها". اإل اأن الزواج هنا ل ميكن 

ف�صله عن نظام القيم ونظام املوؤ�ص�صات احلا�صلة 

التمييز  اإقامة  على  حتر�ش  التي  املجتمعات  يف 

بني اجلن�صني من منظور اأبوي، حيث يظل الرجل 

الزوج والأب هو ال�صامن لنظام الرتاتب القائم يف 

املجتمع (خديجة �صبار، 67-49:1998).

النظرة الإيجابية للمراأة

نقائ�ش  وجود  اإىل  هنا  الإ�صارة  تفوتنا  ل  لكن 

للأمثال التي ذكرناها. ففي املاأثور ال�صعبي، ويف 

اأخرى  �صور  حت�صر  الرتاث،  ن�صو�ش  من  كثري 

للمراأة الذكية والبليغة وال�صاحرة، باملعنى الإيجابي 

للكلمة، حيث متار�ش �صهرزاد، يف الأدب ال�صعبي 

التاأثري  على  عجيبة  قدرة  املثال،  �صبيل  على 

باحلكي. كما اأن بع�ش الأحكام والأقوال اجلارية 

املجتمع  ويف  الأ�صرة  يف  ومكانتها  الأم  دور  عن 

تركب لها �صوراً خمتلفة متاماً عن ال�صور ال�صائعة 

يف ثقافتنا ال�صعبية. وميكن فهم ال�صور املتناق�صة 

للمراأة يف الوجدان ال�صعبي باعتبارها تعبرياً عن 

حالت نف�صية متعددة، ول مننحها �صفة املوقف 

النظري الثابت واملغلق. اإنها مواقف تعك�ش حالت 

الأغلب  يف  اأنها  الرغم  على  متقلبة  وت�صورات 

تنحو، كما قلنا، منحى يروم تر�صيخ دونية جن�ش 

الن�صاء (اإبراهيم �صم�ش الدين، 2002).

وهناك اأمثال عديدة تعلي من �صاأن املراأة، اأّماً 

والبنت  الأم  فيها  تذكر  التي  الأمثال  ومن  وبنتاً. 

الأب  من  اأهم  تعد  الأم  حيث  اإيجابية،  ب�صورة 

وم�صدر الرعاية واحلب واحلماية وح�صن املاآل:

"الأم تع�ص�ش والأب يطف�ش".   •
"اللي عنده اأمه ما يتحمل�ش همه".  •

يحبك  من  مات  ال�صما  تقول  اأمه  متوت  "اللي   •
على الأر�ش يا اإن�صان".

نبوي  (حديث  الأمهات"  اأقدام  حتت  "اجلنة   •
�صريف).

البنت تعادل يف بع�ش الأمثال احلياة:  اإن  بل 

"اإللي ما خلّف بنات ما فات".

الإطار 4-6

ال�سيخ حممد الغزايل: النحراف عن تعاليم الدين ب�سان املراأة

دينهم يف  تعاليم  انحرفوا عن  امل�صلمني  اإن 

معاملة الن�صاء و�صاعت بينهم روايات مظلمة 

واأحاديث اإما مو�صوعة اأو قريبة من الو�صع 

الطام�ش  اجلهل  اإىل  امل�صلمة  باملراأة  انتهت 

والغفلة البعيدة عن الدين والدنيا معا. كان 

امل�صجد  اإىل  وذهابها  مع�صية،  املراأة  تعليم 

حمظورا! وكان اطلعها على �صوؤون امل�صلمني 

�صيئا  وم�صتقبلهم  بحا�صرهم  ان�صغالها  اأو 

خلقا  الأنوثة  ازدراء  وكان  ببال!  يخطر  ل 

�صائعا، وال�صطو على حقوقها املادية والأدبية 

هو العرف امل�صتقر! ومنذ ثلث �صنني فقط 

وقف خطيب م�صهور ي�صيح باأ�صى وغ�صب 

ل  فيها  املراأة  كانت  اأياماً  اهلل  رحم  يقول: 

اإىل  اأمها  بطن  من  مرات:  ثلث  اإل  تخرج 

العامل، ومن بيت اأبيها اإىل الزوج، ومن بيت 

زوجها اإىل القرب! قلت: ل بارك اهلل يف هذه 

الأيام، ول اأعادها يف تاريخ اأمتنا، اإنها اأيام 

جاهلية ل اأيام اإ�صلم، اإنها انت�صار لتقاليد 

جائرة، ولي�صت امتدادا لل�صراط امل�صتقيم. 

وتدْحرج الأمة الإ�صلمية اإىل العامل الثالث 

يف ميدان العلم والرتبية والإنتاج يعود كفل 

منه كبري اإىل التقاليد الزائغة.

امل�صدر: عبد احلليم حممد اأبو �صقة، 5:1999.

يف املاأثور ال�سعبي، 

ويف كثري من ن�سو�ض 

الرتاث، حت�سر �سور 

اأخرى للمراأة الذكية 

والبليغة وال�ساحرة، 

باملعنى الإيجابي 

للكلمة

هناك اأمثال عديدة 

تعلي من �ساأن املراأة، 

اأّمًا وبنتا
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الأمثال  من  املتداول  جمال  يف  ننتقل  وهكذا 

يو�صح  مما  اليجاب،  اإىل  ال�صلب  من  ال�صعبية 

تعرفه  الذي  النتقايل  الطور  تناق�صات  بجلء 

املراأة  اإىل  النظر  مو�صوع  يف  العربية  املجتمعات 

واإىل مكانتها يف املجتمع.

املراأة يف الفكر العربي املعا�سر 

نحو ميالد مرجعية جديدة

قبل معاينة �صورة الن�صاء يف الفكر العربي املعا�صر، 

وبناء بع�ش عنا�صر املرجعية النظرية املوؤطرة لها، 

ن�صري اإىل اأن النظر يف و�صع املراأة وواقعها متيز 

بطابعه املت�صل بربط �صوؤال املراأة ب�صوؤال النه�صة 

العربية. ولهذا ال�صبب، �صنكت�صف يف جوانب من 

منتوج هذا الفكر، اأن �صوؤال املراأة �صيتجه للبحث يف 

كيفية التخل�ش من ثقل واأعباء املرجعية التقليدية 

املوروثة يف خمتلف متظهراتها.

ونظراً لت�صاع جمال املو�صوع، نركز على اأبرز 

اللحظات يف تطور ق�صايا املراأة يف الفكر العربي 

املعا�صر، وت�صمل: حلظة اإدراك الفارق، ثم حلظة 

وعي التحول، واأخرياً حلظة املاأ�ص�صة، حتى ميكن 

ر�صد  حتولت الوعي العربي ومفارقاته يف النهاية 

(كمال عبد اللطيف، 13-9:2003).

مراآة  يف  الأخرى  املراأة  الفارق:  اإدراك  حلظة 

الذات

�ش فيها  نق�صد باإدراك الفارق اللحظة التي �صخَّ

للملمح  ال�صانعة  التحول  بدايات  العربي  الفكر 

حيث  العربية،  النه�صة  بع�صر  يعرف  ملا  الكربى 

بة لربامج  املركِّ والنخب  ال�صيا�صية  النخب  اأدركت 

املجتمعات  اأن  والجتماعي  الفكري  الإ�صلح 

لقوتها  �صانعة  حمددة  ب�صمات  تتميز  الأوروبية 

يف  تفكري  كل  اأن  الإدراك  هذا  ويوؤكد  وتقدمها. 

املجتمعات  يف  احلا�صلة  التاأخر  اأو�صاع  جتاوز 

واملقدمات  بالأ�ص�ش  ال�صتعانة  يقت�صي  العربية 

النه�صة  مظاهر  ت�صنع،  فتئت  وما  �صنعت،  التي 

والقوة يف اأوروبا ويف العامل املتقدم. 

امل�صروع  بامتياز،  اللحظة،  هذه  وميثل 

الإ�صلحي لل�صيخ رفاعة رافع الطهطاوي (1801-

ر�صد  يف  ن�صو�صه  بع�ش  �صنعتمد  الذي   (1873

ويتعلق  العربي.  الفكر  يف  اللحظة  هذه  ملمح 

ي "املر�صد الأمني يف تربية البنات  الأمر هنا بنَ�صَّ

باريز"،  تلخي�ش  يف  الإبريز  و"تخلي�ش  والبنني"، 

(رفاعة الطهطاوي، 1834 و 1870).

ال�صجايل. بطابعها  الطهطاوي  كتابة  ات�صمت 

ولأنه يدافع يف م�صروعه النه�صوي عن الإ�صلح 

وعن التمدن، فقد جلاأ يف مو�صوع املراأة اإىل ح�صر 

جمموع الت�صورات التي حتول دون ح�صول التطور 

يف اأحوال الن�صاء، من قبيل رف�ش تعليمهن القراءة 

والكتابة. كما عمل على مواجهة الت�صورات التي 

تل�صق بهن موا�صفات املكر والكيد والدهاء ونق�ش 

العقل، حيث ل تتجاوز وظيفة املراأة يف نظر من 

يوؤمن مبا �صبق، ح�صب عبارة الطهطاوي، "وظيفة 

الوعاء الذي ي�صون الن�صل". 

يلح الطهطاوي يف حلظات مواجهته للخطاب 

على  املراأة  تعليم  مو�صوع  يف  ال�صائد  التقليدي 

بتعداد  يكتفي  ل  وهو  احلياة،  يف  العلم  اأهمية 

اأبعد  اإنه يذهب  بل  املراأة،  التعليم يف حياة  مزايا 

املراأة  التطور، يف واقع  اأفَق  تفتح  بروٍح  من ذلك، 

النظام  يف  ماألوفة  غري  متغريات  على  العربية، 

الجتماعي والثقايف ال�صائدين يف زمنه. فقد ربط 

التعليم واملعرفة مبو�صوع العمل. ذلك اأن التعليم، 

اأن  احلال  اقت�صاء  عند  "للمراأة  يتيح  ت�صوره،  يف 

تتعاطى من الأ�صغال والأعمال ما يتعاطاه الرجل 

واإذا  يليق،  ل  عما  املراأة  ي�صون  فالعمل   (...)

كانت البطالة مذمومة يف حق الرجال فهي مذمة 

الطهطاوي،  (رفاعة  الن�صاء".  حق  يف  عظيمة 

.(210:1973

حت�صر يف ن�صو�ش الطهطاوي املتعلقة بتعليم 

البنات اأ�صئلة الختلط واحلجاب، بحكم اأنها من 

املجتمع  ملمح  من  جوانب  عن  املعربة  الق�صايا 

العربي. وقد جلاأ الطهطاوي وهو يدافع عن تعليم 

املراأة وعملها اإىل التاريخ، واإىل بع�ش مقت�صيات 

ال�صرع الإ�صلمي، حماولً يف �صياق ذلك املواءمة 

الرتاثية،  املرجعية  املتمثل يف  الذاتي  التاريخ  بني 

وبني مكا�صب الأزمنة املعا�صرة يف املعرفة واحلياة. 

على  نف�صها،  وبالطريقة  نف�صه  الوقت  يف  وعمل، 

تاأ�صي�ش ما ي�صمح بالختلط الذي ل يخل بقيم 

ما  كل  رف�ش  على  ال�صديد  حر�صه  مع  احلياء، 

�صاهم وي�صاهم يف حجب الن�صاء عن الواقع، بحكم 

والأمر  البيت.  من  املراأة  يتطلب خروج  العمل  اأن 

ح�صن  على  �صة  املوؤ�صَّ بالثقة  م�صروط  نظره  يف 

القدرة  ينتج عن الرتبية اجلديدة،  الرتبية، حيث 

لتمثل  توؤهلهن  التي  بال�صورة  البنات  اإعداد  على 

عبد  (كمال  متطلباتها  مع  والتكيف  الع�صر  قيم 

اللطيف، ورقة خلفية للتقرير).

اأدركت النخب 

ال�سيا�سية والنخب 

بة لربامج  املركِّ

الإ�سالح الفكري 

والجتماعي اأن 

املجتمعات الأوروبية 

تتميز ب�سمات حمددة 

�سانعة لقوتها 

وتقدمها

جلاأ الطهطاوي وهو 

يدافع عن تعليم املراأة 

وعملها اإىل التاريخ، 

واإىل بع�ض مقت�سيات 

ال�سرع الإ�سالمي، 

حماوًل يف �سياق ذلك، 

املواءمة بني التاريخ 

الذاتي املتمثل يف 

املرجعية الرتاثية، 

وبني مكا�سب الأزمنة 

املعا�سرة يف املعرفة 

واحلياة
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ال�سقف  حما�سرة  بداية  التحول:  وعي  حلظة 

الفقهي املكر�ض للدونية

البوؤرة  �صكلت  قد  الطهطاوي  ن�صو�ش  كانت  اإذا 

املد�صنة للملمح التي عربت عنها اللحظة الأوىل، 

قد  الثانية  احلقبة  ورواد  م�صلحي  ن�صو�ش  فاإن 

باأخرى، جممل  اأو  اآثارهم، بطريقة  ا�صتوعبوا يف 

ُمدركات الفارق التي تبلورت يف اأعمال الطهطاوي، 

امل�صتمدة من مرجعية  الأخرى  املراأة  وهي �صورة 

التاريخ الأوروبي احلديث واملعا�صر. 

كما   ،(1908-1865) اأمني  قا�صم  يرتدد  مل 

يف   ،(1935-1899) احلداد  الطاهر  يرتدد  مل 

التاريخ  جتارب  من  ال�صتفادة  مبداأ  عن  الدفاع 

واملجتمع الأوروبي، مع اإنكار وجود اأي تناف بني 

مبادئ ال�صريعة وقيم احلياة اجلديدة النا�صئة يف 

اجلهد  ملمح  على  ونعرث  املعا�صرة.  املجتمعات 

املذكور وقد اتخذت �صيغة جدل يف اإعادة ترتيب 

وتاأويل بع�ش الآيات القراآنية، بهدف ف�صح تاأويلها 

هذا  ملمح  تبلورت  وقد  بعينها.  لقيم  املنحاز 

اجلهد كذلك يف العمل الرائد الذي اأنتجته نظرية 

زين الدين (1908-1976) يف "ال�صفور واحلجاب" 

(نظرية زين الدين، 1998).

اللحظة،  هذه  يف  اأمني  قا�صم  ن�صو�ش  تقدم 

على �صبيل املثال، العنا�صر الأ�صا�ش يف باب ر�صد 

عنا�صر التحول يف اإدراك النخب العربية لطبيعة 

ولنوعية  العربي،  املجتمع  يف  الن�صائي  الو�صع 

الأ�صئلة املواكبة ملختلف مظاهر التغري. وقد برزت 

مظاهر التغري هذه بدرجات متفاوتة يف خمتلف 

الهيمنة  الرغم من مظاهر  العربية، على  البلدان 

يف  الأبرز  ال�صمة  ت�صكل  كانت  التي  ال�صتعمارية 

واقع حال اأغلب هذه املجتمعات.

يُ�َصِخ�ُش الأثر الن�صي لقا�صم اأمني اأحوال املراأة 

امل�صرية والعربية بحكم �صلت الو�صل والرتابط 

من  الرغم  على  العربي،  الف�صاء  يف  القائمة 

�ص�صاعة املجال اجلغرايف، وبحكم القيم اجلماعية 

�صة للم�صرتك بني  الرابطة والبُنى التاريخية املوؤ�صِّ

البنى والقيم، وخمتلف الو�صائط التي تعرب عنها. 

وت�صكل م�صاألة اإبراز مظاهر دونية املراأة يف قلب 

ما �صبق املحوَر الناظم لعملية الت�صخي�ش العياين 

املبا�صر.

اأما علمات الدونية كما تبلورت يف ن�صو�صه، 

الآتية: عدم اخلروج  العنا�صر  تعيينها يف  فيمكن 

من البيت بدون عمل، النف�صال يف الأكل، املراقبة 

الطلق،  والبن،  والأخ  والزوج  الأب  طرف  من 

املراأة لي�صت حمًل للثقة، بدون درجة يف مقامات 

العام،  ال�صاأن  وموؤ�ص�صات  العمومية  املنافع  جمال 

بدون مقام يف العتقاد الديني، بدون ذوق، بدون 

ف�صيلة وطنية.

ن�صو�صه  يف  املذكور  الت�صخي�ش  يح�صر 

بطريقة نقدية ومبنحى اإ�صلحي دعوي. ويو�َصف 

�صلبيات  من  بكثري  توحي  ببلغة  الأو�صاع  �صرد 

هذا الذي ير�صخ دونية الن�صاء يف جمتمعاتنا. وما 

هو اأهم من كل ما �صبق، هو اجلدلية التي ينظر 

اإعادة  يف  املذكورة  املظاهر  دور  اإىل  خللها  من 

تر�صيخ الدونية امل�صخ�صة اآنفاً، بهدف البحث يف 

�صبل نفيها وجتاوزها (ماهر ح�صن فهمي، 1964: 

.(132-115

اأمني  قا�صم  يُركِّب  الغاية،  هذه  لبلوغ  و�صعياً 

املراأة"  "حترير  فيكتب  الإ�صلح،  يف  برناجمه 

م�صتنداً   ،(1900) اجلديدة"  "املراأة  و   (1899)

الإ�صلحية  الروح  فيها  تتداخل  مرجعيات  اإىل 

العربية، مع مرجعيات  النه�صة  اجلديدة يف فكر 

الفكر الجتماعي اجلديد يف اأوروبا، وخا�صة بع�ش 

ونكت�صف  الو�صعية.  الفل�صفة  ومفاهيم  مقدمات 

اأن اخللفية النظرية الناظمة لروؤيته وم�صروعه يف 

الإ�صلح تتاأ�ص�ش اعتماداً على املرجعيات واملبادئ 

املجتمع  ميلد  ظهورها  واكب  التي  الفكرية 

الهيئة  يف  حتولت  من  عنه  نتج  وما  ال�صناعي، 

الجتماعية، ويف النظرة العامة للمجتمع والتاريخ 

(قا�صم اأمني، 1899 و 1900).

من  املراأة  حترير  اإىل  اأي�صاً  اأمني  قا�صم  دعا 

التقاليد، وذلك باإلغاء احلجاب وتقييد حق الرجل 

بالرجل  املراأة  م�صاواة  اإىل  دعا  كما  الطلق.  يف 

الربنامج  هذا  ويف  املدنية.  احلقوق  م�صاألة  يف 

اأمام  اأننا  لنا  يو�صح  ما  العنا�صر  من  الإ�صلحي 

حتول مف�صلي يف النظر اإىل ق�صايا املراأة العربية، 

الإطار 5-6

احلرية امراأة

باأوروبا  املظلمة  الأع�صر  يف  املراأة  كانت 

وغريها مرذولة حمتقرة تَُعدُّ من َقبيل املتاع، 

باملزاد  امراأته  يبيَع  اأن  اأحياناً  للرجل  وكان 

َ الكتَّاُب وال�صعراء يف هجائها  العمومّي. وتفنَّ

يف  طويًل  اللهوتيون  وتباحث  وانتقادها. 

"هل للمراأة نف�ش" وزعموا اأنها "باب جهنم" 
و "معمل اأ�صلحة ال�صياطني، و�صوتها فحيح 
و�صامة  ال�صياطني  "نبال  واأنها  الأفاعي" 

ّل، وحقودة كالّتنني"(...) كال�صِّ

فلّما بزغ نوُر التمدين احلديث، وحتولت 

والتقاليد  النظريات  من  واملعارف  العلوم 

ما  جملة  يف  كان  والدر�ش،  الختبار  اإىل 

النجاح  اأن   (...) فاأدركوا  "املراأة"  همهم 

قوام  لأنها  نف�صها.  وترقية  بتعليمها  معقود 

يف  الرجل  و�صريكة  الأبناء  ومربية  العائلة، 

ورفعوا  وعلموها  فقّدموها  احلياة.  اأحوال 

منزلتها؛ فقامت تطالب بحقوقها. واختلف 

الكتاب يف مقدار تلك احلقوق لكنهم اتفقوا 

مّثلوا  حتى  واإجللها  املراأة  احرتام  على 

ت�صوير  اأرادوا  فاإذا  واملفاخر،  الف�صائل  بها 

امراأة.  متثال  لها  نحتوا  مة  جم�صَّ احلرية 

والبلغة  الحتاد  بتمثيل  فعلوا  وهكذا 

والعمل وغريها من الف�صائل املجردة، فاإنهم 

ميثلونها امراأة.

امل�صدر: جرجي زيدان، 2002.

مل يرتدد قا�سم اأمني، 

كما مل يرتدد الطاهر 

احلداد، يف الدفاع 

عن مبداأ ال�ستفادة 

من جتارب التاريخ 

واملجتمع الأوروبي، 

مع اإنكار وجود اأي 

تناف بني مبادئ 

ال�سريعة وقيم احلياة 

اجلديدة النا�سئة يف 

املجتمعات املعا�سرة
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عتبة  على  ت�صعنا  قوية  نقد  ير�صم ملمح  حتوٍل 

اآفاق جديدة يف النظر اإىل واقع املراأة، حتى عندما 

ل تتوفر ال�صبل لدفع بنود الربنامج املذكور نحو 

الإجناز. 

اأمني  قا�صم  ومرامي  منطلقات  روح  ت�صخ�ش 

وغريهم،  احلداد  الطاهر  ثم  الدين  زين  ونظرية 

بلزوم  احلاد  وعيهم  املراأة،  لق�صايا  معاجلتهم  يف 

اللحظة  يعزز هذه  ما  اأن  اإل  وب�صرورته.  التغيري 

ومينحها ح�صورها الرمزي الفاعل يف بنى وتلفيف 

الفكر واملجتمع العربي، هو اجلبهة الوا�صعة التي 

ال�صميكة  العربي  املجتمع  فتحت يف قلب جدران 

ال�صلبة. فقد لقت الدعوة التحررية لقا�صم اأمني، 

اأ�صداء متقطعة ومتناق�صة، وهو الأمر  كما قلنا، 

الذي ولد جدلً حياً �صاهم بدوره يف تطوير اأدوات 

ومفاهيم الفكر العربي يف معاجلته لأ�صئلة حترر 

املراأة وتطور املجتمع العربي (كمال عبد اللطيف، 

ورقة خلفية للتقرير).

حلظة وعي املاأ�س�سة: نحو بناء عقالنية اإجرائية 

يف مقاربة ق�سايا املراأة العربية

يعني الت�صخي�ش املت�صمن يف الفقرات ال�صابقة اأن 

معركة حترير املراأة يف الفكر ويف الواقع العربي، 

للتمكن  م�صاعفة،  جهود  بذل  ت�صتدعي  تزال  ما 

من تفتيت �صقف الأفكار واملواقف، التي ما فتئت 

واجلماعات  الأفراد  وعقل  وخيال  وجدان  حتكم 

ال�صياق،  هذا  ويف  العربية.  البلدان  اأغلب  داخل 

يفرت�ش اأن التحول الذي طراأ على مو�صوع مقاربة 

اإ�صكالت املراأة العربية يف العقود الثلثة الأخرية 

ي�صاعد، يف  فتئ  وما  �صاعد،  املا�صي،  القرن  من 

الدوين  النظر  �صور  خمتلف  مقاومة  عمليات 

للمراأة.

وبطيئة  متدرجة  حركية  عن  التحدث  ميكن 

يف جمال تلبية بع�ش املطالب الن�صائية داخل بع�ش 

الأقطار العربية، وبخا�صة يف باب القوانني املنظمة 

للأ�صرة، والقوانني التي تتيح للن�صاء امل�صاركة يف 

يعادل  ل  احلراك  هذا  اأن  اإل  ال�صيا�صية.  احلياة 

من  كثري  الن�صاء يف  �صد  هة  املوجَّ ال�صغط  درجة 

اأبواب احلياة وجمالتها داخل املجتمع. 

لهذه  املوجهة  الروح  وفق  العمل  بداأ  لقد 

فعالية  اأن  الفاعلني  اإدراك  من  انطلقاً  اللحظة 

�صمة  ظل  الذي  الإ�صلحي  النظري  اخلطاب 

العربي  ال�صيا�صي والجتماعي  الفكر  حا�صرة يف 

طيلة الن�صف الأول من القرن الع�صرين، مل يولد 

والأفكار  التقاليد  على حما�صرة  القادرة  النتائج 

املحافظة يف النظر اإىل ق�صايا املراأة، واإ�صكالت 

النهو�ش بواقعها داخل املجتمع العربي. وملواجهة 

هذا الق�صور، عملت كثري من احلكومات العربية 

اإدخال متغري  منذ �صبعينيات القرن املا�صي على 

الن�صاء يف خطط وبرامج التنمية. وطراأ هذا التطور 

بالعناية  يكتفي  ل  للتنمية  جديد  ت�صور  اإطار  يف 

بالنمو القت�صادي، بل يبحث اأي�صاً وب�صورة اأولية 

يف دور النمو القت�صادي، ويف تعزيز دوائر التنمية 

الب�صرية، ثم التنمية الإن�صانية ال�صاملة. 

ويف هذا ال�صياق، ميكننا اأن نتحدث يف حلظة 

بق�صايا  حلق  الذي  التدويل  عن  املاأ�ص�صة  وعي 

الن�صاء. فقد توالت املوؤمترات الإقليمية والدولية 

واملحلية، بهدف حما�صرة الأو�صاع املتدنية للن�صاء 

يف العامل، وحماولة اإنتاج خطاب مطلبي ُمتَوافٍقِ 

ب�صاأنه، مع مراعاة الفوارق والختلفات الن�صبية 

بلدان  خمتلف  يف  الن�صاء  اأو�صاع  بني  القائمة 

اللحظة  هذه  يف  نتحدث  اأن  ميكن  كما  العامل. 

من  انتقل  الذي  املقاربة،  م�صتوى  التطور يف  عن 

م�صتوى املعاجلة الجتماعية املتعلقة بجن�ش معني، 

يف  التفكري  اإطار  يف  املبنية  املقاربة  م�صتوى  اإىل 

مو�صوع التنمية الإن�صانية. 

مظاهر الوعي اجلديد، موؤ�سرات ومفارقات

الفكر  الن�صائي يف  ال�صاأن  لق�صايا  املتابع  يلحظ 

العربي املعا�صر تبلور موؤ�صرات جديدة دالة على 

الق�صايا عندما  التحول الذي عرفته هذه  نوعية 

اتخذت طابعاً موؤ�ص�صيا. ذلك اأن انخراط الن�صاء 

العمل  بق�صايا  تعنى  التي  املدنية  اجلمعيات  يف 

اإعادة  يف  �صاهم  ال�صيا�صي  والعمل  احلقوقي 

تاأهيل املجتمع واإعادة تربيته على قبول احل�صور 

التحول  هذا  اأهداف  من  وكان  الفاعل.  الن�صائي 

ا�صتعريت  التي  للمراأة  النمطية  ال�صورة  تبديد 

معياراً  واأ�صبحت  التل�صي  طور  يف  تاريخ  من 

اأفعال  اجلديد  التاريخ  يف  ولتحل حملها  مطلقاً، 

اأخرى متنح ال�صورة ف�صاء اأرحب للفعل والجتهاد 

والإنتاج والإبداع.

ومن املوؤكد اأن العلوم القت�صادية والجتماعية، 

نظرية زين الدين: الزمن، احلرية والتحرر

"ل ن�صتطيع اأردنا اأم مل نرد اأن نقف حاجزاً 
يف �صبيل تيار النه�صة احلديثة وما تتحفنا 

به من اآراء جديدة يف علم الجتماع. فالدين 

حترر،  والعقل  حترر،  والعلم  حترر،  قد 

والفكر حترر، والفن حترر، واملجتمع حترر، 

يد  من  اأفلت  العامل  هذا  يف  �صيء  وكل 

ال�صتعباد والرق". 

امل�صدر: نظرية زين الدين، 121:1998.

الإطار 6-6

ما تزال معركة 

حترير املراأة يف الفكر 

ويف الواقع العربي 

ت�ستدعي بذل جهود 

م�ساعفة للتمكن من 

تفتيت �سقف الأفكار 

واملواقف
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الوعي  وتطور  النف�صي،  والتحليل  النف�ش  وعلم 

جمتمعة  �صاهمت  قد  اجلن�صية،  احلياة  بق�صايا 

يف  تت�صارع  التي  واملواقف  الت�صورات  اإغناء  يف 

ذلك  واأدى  واملجتمع.  املراأة  لق�صايا  النظر  جمال 

املعرفية  باملكا�صب  اجلديدة  املرجعية  تعزيز  اإىل 

اجلديدة.  ومنهجياته  التاأويل  وباآليات  الع�صرية 

احل�صور  يف حما�صرة  كذلك  الأمر  هذا  و�صاهم 

الذي تتمتع به املعارف التقليدية يف هذا املجال. 

وقد نتج عن كثافة ح�صور املفردات واملفاهيم 

واإبداع  تركيب  الإن�صانية،  العلوم  بنتائج  املو�صولة 

مفاهيم جديدة يف العناية بو�صع الن�صاء يف العامل. 

احلركات  جهود  بف�صل  املفاهيم  هذه  وتعمقت 

الن�صائية التي اجتهت للعناية ب�صوؤال و�صع املراأة، 

مربزة اأهمية التاريخ والثقافة يف تركيب الطبائع 

اإىل  بالذات  هنا  ون�صري  املجتمع.  داخل  واملراتب 

للتفكري  كو�صائل  ت�صتعمل  اأ�صبحت  التي  املفاهيم 

يف واقع املراأة العربية، من قبيل امل�صاواة والعدالة 

والتنمية  الجتماعي  والنوع  والتمكني  وامل�صاركة 

الإن�صانية. وتتقاطع يف اإطار هذه املفاهيم ت�صورات 

وال�صيا�صي  الجتماعي  ال�صاأن  جديدة يف ظواهر 

وال�صاأن التنموي.

املنهجية  والآليات  املذكورة  املفاهيم  �صاهمت 

امل�صتمدة من حقول العلوم الإن�صانية، كما �صاهمت 

بفتوحاتها  الإ�صلمي  العربي  العقل  نقد  م�صاريع 

املعرفية الهادفة اإىل نقد دوغمائيات التقليد، يف 

عاملنا  يف  واملجتمع  الفكر  اأوجه  من  كثري  تطوير 

و1990  و1986   1984 اجلابري،  عابد  (حممد 

وجند   .(1984 بالفرن�صية،  (اأركون،  و  و2000) 

ق�صايا  اإىل  النظر  كيفيات  الأمر يف  اأ�صداء هذا 

املراأة العربية، حيث مت تطوير �صوؤال املراأة واأ�صئلة 

جتاوز و�صعها الراهن. فنتج عن ذلك يف م�صتوى 

اخلطاب، ويف م�صتوى الت�صورات، معطيات جديدة 

مكنت الفكر العربي من حما�صرة اأقوى ل�صجلت 

التقليد املعرفية يف الثقافة ويف املاأثور ال�صعبي.

اإن املظهر الأبرز الذي مييز عمليات املواجهة 

التي متار�صها الن�صاء اليوم يف العامل العربي يتمثل 

يف  املجتمع،  داخل  الن�صائي  التموقع  جتاوز  يف 

اجتاه متوقع اأ�صمل يرتبط باأ�صئلة التحول الكربى 

النه�صة  (اأ�صئلة  العربية  املجتمعات  يف  اجلارية 

الإ�صلح  م�صروع  اأ�صبح  فقد  والتقدم).  والتنمية 

جتاوب  وبناء  القت�صادي،  والإ�صلح  ال�صيا�صي، 

عاملنا،  يف  الإن�صان  حقوق  منظومة  مع  اإيجابي 

العربية.  للمراأة  املبا�صرة  الأهداف  �صمن  يندرج 

داخل  الن�صائي  احل�صور  تزايد  ال�صبب،  ولهذا 

ال�صيا�صي.  واملجتمع  املدين  املجتمع  تنظيمات 

ما  و�صائل حتقيق  من  و�صيلة  اخلطوة  هذه  وتعد 

ن من التفاعل ب�صورة اأعمق مع اأ�صئلة التغيري،  ميكِّ

�صمن  تندرج  اأنها  باعتبار  بنائها  يف  وامل�صاركة 

اأ�صئلة وق�صايا ال�صاأن العام. 

امل�صاركة  هذه  اأهمية  من  التقليل  ينبغي  ول 

ا�صتثناء، خمتلف جمالت  يف معركة ت�صمل، دون 

ورقة  اللطيف،  عبد  (كمال  املجتمع  يف  احلياة 

خلفية للتقرير).

نهاية  يف  العربية  املراأة  ق�صايا  اأ�صبحت  لقد 

القرن املا�صي مو�صولة مب�صروع يف التغيري يوؤمن 

الأهداف  بلوغ  يف  الجتماعية  الو�صائط  بدور 

الجتماعية. واأ�صبحنا نقف يف اأعمالها اأمام �صجل 

تو�صيع  اإىل  ال�صاعية  والإجراءات  التو�صيات  من 

متظهر  وقد  الن�صاء.  بق�صايا  التح�ص�ش  جمالت 

مبتكرات  من  جديدة  و�صائط  يف  اجلديد  الفكر 

زماننا، حيث حت�صر �صبكات الإنرتنت، ومنتديات 

وبراجمها  التلفزة  وقنوات  الإلكرتوين،  احلوار 

املتخ�ص�صة، لبناء منظومات يف النظر القائم على 

ومّكن  الت�صورات.  وبناء  والقرتاح  احلوار  �صلطة 

ذلك كله من اإنتاج خطاب جديد يف التحرير يتجه 

ت�صتطيع  املراأة  تكن  مل  جمالت  لحتلل  اليوم 

بلوغها مب�صاعدة الو�صائل املقرونة باأنظمة الكتاب 

ترتاجع  الو�صائل  هذه  اأ�صبحت  وقد  واجلريدة. 

اجلديدة  الو�صائطية  الهند�صة  اأمام  ف�صيئاً  �صيئاً 

امل�صاعد على خلخلة  التاأثري  اإىل حتقيق  الهادفة 

منها  وخا�صة  املوروث،  يف  املحافظة  الأوجه  كل 

وتعتربه  للرتاتب  ت�صرع  التي  والأفكار  التقاليد 

اجلديدة  الو�صائط  هذه  وتتوخى  "طبيعة". 
امل�صاهمة يف تعميق الوعي بالنوع الإن�صاين الذي 

وامل�صاواة  الجتماعي  التما�صك  بدوره  ي�صتهدف 

الجتماعية، ا�صتناداً اإىل مبداأي التكافوؤ والندية، 

باعتبارهما البديل املنا�صب ملفهوم التمييز والتمايز 

-13:1984 بالفرن�صية،  بني اجلن�صني (مرني�صي، 

35 وكمال عبد اللطيف، ورقة خلفية للتقرير).

اإل اأن هذا التحول النوعي النا�صئ يف الفكر 

التناق�ش  اإغفال  اإىل  يدفعنا  اأن  ينبغي  ل  العربي 

واملهتم  املراقب  ي�صجله  اأن  ميكن  الذي  الكبري 

من  هائلة  جمموعة  عادت  فقد  الأفكار.  بتاريخ 

الت�صورات التقليدية والروؤى املحافظة يف مو�صوع 

اخلطاب  يف  لتنتع�ش  املجتمع،  يف  الن�صاء  دور 

مواجهة  بهدف  اليومية،  الطقو�ش  ويف  واللبا�ش 

نقلت  التي  املاأ�ص�صة،  اآليات  الذي حققته  التحول 

امل�صتوى  اإىل  املحلي  امل�صتوى  من  املراأة  ق�صايا 

الكوين، وعمقت ق�صاياها مبحاولتها التفكري يف 

اأ�صئلة التنمية الإن�صانية.

اأ�سبحت ق�سايا 

املراأة العربية يف 

نهاية القرن املا�سي 

مو�سولة مب�سروع يف 

التغيري يوؤمن بدور 

الو�سائط الجتماعية 

يف بلوغ الأهداف 

الجتماعية

تتوخى الو�سائط 

اجلديدة امل�ساهمة 

يف تعميق الوعي 

بالنوع الإن�ساين، 

الذي ي�ستهدف 

بدوره التما�سك 

الجتماعي وامل�ساواة 

الجتماعية، ا�ستنادًا 

اإىل مبداأي التكافوؤ 

والندية، باعتبارهما 

البديل املنا�سب ملفهوم 

التمييز والتمايز بني 

اجلن�سني 
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ي�صار هنا مثل اإىل �صبكات الإفتاء التي تعوملت، 

ومنحت اخلطاب املحافظ والفكر التقليدي مواقع 

وجبهات مناه�صة لكل خطابات التحرير والتنمية 

واإدماج الن�صاء يف عوامل الإنتاج والإبداع. 

اإن ا�صتمرار هذه العودات واملمانعات الرامية 

اإ�صكالت  مواجهة  يف  التقاليد  توظيف  اإىل 

وعزلهن  الن�صاء  بحجب  وذلك  العربي،  املجتمع 

اأمام مفارقة �صارخة. فهو  البيوت، ي�صعنا  داخل 

ا�صتمرار تق�صري املجتمع واملوؤ�ص�صات  يوؤ�صر على 

التعليمية، وتنظيمات املجتمع املدين، على الرغم 

الع�صرية،  املعرفة  قيم  تر�صيخ  يف  تكاثرها،  من 

بتعميم  القا�صيني  ال�صيا�صي،  الإ�صلح  وقيم 

املواطنة.  وروح  ال�صلطة  وتداول  احلرية  جمالت 

وينبغي، يف ذلك كله، حما�صرة قيم املحافظة التي 

ل تلتفت اإىل متغريات التاريخ، ول تدرك مزاياها، 

(كمال  وملجتمعه  لذاته  الإن�صان  نظر  تطوير  يف 

عبد اللطيف، 80-67:1997).

املراأة يف الرواية العربية

بحثًا عن �سور جديدة للمراأة العربية 

يقدم هذا اجلزء مناذج حمددة، بهدف ت�صخي�ش 

الروائي يف عمليات  الإبداع  الذي ميار�صه  الدور 

تر�صيخ اأو خلخلة ونقد القيم الجتماعية والثقافية 

الناظمة لأو�صاع الن�صاء يف جمتمعنا.

الرواية  بدور  البداية  يف  الإقرار  من  ولبد 

يف  ال�صائدة  النمطية  ال�صور  تك�صري  يف  العربية 

احل�صا�صية  �صاهمت  فقد  املراأة.  عن  جمتمعنا 

حما�صرة  يف  وغناها  بتنوعها  العربية  الروائية 

يف  نواجه  واأ�صبحنا  املراأة،  عن  ال�صائع  النمط 

العاك�صة  وال�صور  النماذج  الرواية ع�صرات  عوامل 

لألوان طيف الن�صاء يف واقعنا.

لكن الرواية العربية، يف حلظات ا�صتغالها على 

الروائي مل تكتف  املتخيل  الوقائع يف  بناء معمار 

مبحا�صرة النمطية والتنميط يف �صورة املراأة، بل 

عملت اأي�صاً على تعيني مظاهر متثل الن�صاء للقهر 

واأ�صكال تواطئهن يف عمليات اإعادة اإنتاج الهيمنة 

احلا�صل يف  والتناق�ش  الختلط  ويف  الذكورية. 

يوؤ�صر على حالت  الروائية ما  الأعمال  كثري من 

بال�صياق  تف�صريها  ميكن  القيم،  يف  التقاطع  من 

العام الذي يوؤطر الإبداع الروائي املرحلة التاريخية 

النتقالية التي متر بها املجتمعات العربية.

�سور املراأة املتقاطعة يف الرواية العربية

ن�صتعمل يف القرتاب من عوامل املراأة يف الرواية 

بناء  للتمكن من  ونوظفه  ال�صورة،  العربية مفهوم 

ُمعاينٍة ت�صعفنا يف اإدراك الدور الذي ميار�صه الفن 

الن�صاء  اأو�صاع  تركيب  واإعادة  تركيب  الروائي يف 

داخل املجتمع. وعلى الرغم من اأن مفهوم ال�صورة 

�صمة  ي�صكل  الذي  التنوع  م�صاحة  من  ي�صّيق 

ي�صكل خا�صيًة من  كما  اليومي،  املعي�ش  بارزة يف 

خ�صائ�ش ال�صرد يف الأعمال الروائية، اإل اأنه يتيح 

عن  كبري  حد  اإىل  ومعربة  عاك�صة  مناذج  تركيب 

حمتوى ال�صراعات والتغريات اجلارية يف الواقع. 

والهتمام هنا هو بال�صور يف تفاعلتها املخ�صبة 

بع�صها لبع�ش، حيث تقدم الرواية العربية �صجًل 

املبدعات  وعي  درجات  املعربة عن  املعطيات  من 

الجتماعي  الواقع  باإ�صكالت  العرب  واملبدعني 

العربي يف تعقده وحتوله وجريانه.

اإن العوامل التي ابتناها الروائيون العرب الكبار 

منيف  الرحمن  وعبد  حمفوظ  جنيب  قبيل  (من 

تتمتع  ال�صردي  اإبداعهم  وغريهم) يف  مينة  وحنا 

التحولت وتناق�صات  بكفاءات عالية يف ر�صدها 

اأبعاده.  خمتلف  يف  العربي  الجتماعي  الواقع 

وخا�صة يف مو�صوع علقة املراأة بالرجل.

وعلى �صبيل املثال، فاإن عامل جنيب حمفوظ 

الروائي، وهو من اأبرز العوامل املوؤ�ص�صة لف�صاءات 

ال�صرد يف الكتابة العربية املعا�صرة، يتميز بر�صده 

وبنائه التخييلي لعدد هائل من ال�صور واملواقف 

عن املراأة يف املجتمع امل�صري ويف املجتمع العربي 

وتر�صم ثلثيته وحدها "بني الق�صرين" (1957اأ)، 

"ق�صر ال�صوق" (1957ب) و"ال�صكرية" (1957ج) 
املا�صي  القرن  خم�صينات  نهاية  يف  ال�صادرة 

يزيد  ما  خلل  العربي  واقعنا  يف  املراأة  ملمح 

�صور  تتنوع  حيث  الزمان،  من  قرن  ن�صف  عن 

الن�صاء و�صور معاناتهن بكثري من الدقة، لتعك�ش 

مظاهر  وخمتلف  والأحداث  واملواقف  املَ�َصاِهد 

واملتعة  والعنف  والفرح  واحلزن  واحلياة  املوت 

اأحياناً  يفوق  عاملاً  ي�صنع  والطلق، مما  والزواج 

خمتلف  يف  احلي  الواقع  عامل  وغناه  تعقده  يف 

اأبعاده وجتلياته.

القيم  من  �صبكة  عن  نتحدث  اأن  وميكننا 

م�صار  داخل  للمراأة  معينة  بنظرة  املو�صولة 

الن�صائية  ال�صخ�صيات  وتعدد  الأحداث  تعاقب 

اجلواد"  عبد  "اأحمد  هيمنة  اأن  اإل  الثلثية.  يف 

الأبوي  الطغيان  ميثل  الذي  وهو  الن�ش،  على 

اأمينة"  "ال�صيدة  زوجته  يقابلها خ�صوع  الذكوري، 

�ساهمت احل�سا�سية 

الروائية العربية 

بتنوعها وغناها يف 

حما�سرة النمط 

ال�سائع عن املراأة
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اأي  ولعل  والجتماعية.  النف�صية  تركيبتها  بكل 

حماولة نقدية تتجه لر�صم عوامل "ال�صيدة اأمينة" 

املح�صنة بر�صوخها، جتعلنا ندرك يف رواية جنيب 

تعيني  ول  روؤيته  اأحياناً  ن�صتطيع  ل  ما  حمفوظ 

ملحمه بدقة يف الواقع. اإل اأن ن�صل "اأحمد عبد 

�صيولِّد يف قلب جمتمع الرواية  و"اأمينة"  اجلواد" 

خمتلف الإرها�صات املوؤ�صرة على حتول نوعي يف 

بالذات  وهذا  جمتمعنا.  داخل  املراأة  اإىل  النظر 

الثلثية ل�صورة  تاأريخ  هو ما يجعلنا نتحدث عن 

ال�صتبداد واأخلق اخل�صوع كما عا�صتها ومافتئت 

تعي�صها الن�صاء يف عاملنا، وتاأريخها يف الآن نف�صه 

من  ولدته  وما  خ�صوع  هيمنة  ثنائية  ملفارقات 

ينا�صب  يعد  مل  واقع  على  التمرد  تروم  توجهات 

القيم اجلديدة يف جمتمعنا.

ل يعني هذا اأن التقابل مركب بهذه الب�صاطة، 

"عبد  اأبناء  الآخرين من  الرجال  ففي �صخ�صيات 

بنات  من  الأخرى  ال�صخ�صيات  ويف  اجلواد"، 

يعك�ش  ما  "اأمينة"،  وبناتهن من حفيدات  "اأمينة" 
جوانب اأخرى كامنة اأو مك�صوفة يف ال�صخ�صيتني 

الكبريتني. ذلك اأنه ميكننا اأن نقراأ يف رومان�صية 

ابنه البكر  وتهور "يا�صني"  وتردد "كمال"  "فهمي" 
من زوجته الأوىل ما يو�صح علقة "اأمينة" بكل من 

ابنتيها "خديجة وعائ�صة".
وينطبق الأمر نف�صه على الأحفاد، حيث ن�صل 

يف "ال�صكرية"، وهي اجلزء الأخري من الثلثية اإىل 
ون�صبح  املنا�صلت،  الن�صاء  من  املارك�صيات  جيل 

جديد،  جمتمع  مبيلد  املب�صرة  الإرها�صات  اأمام 

فيه  وتتعاي�ش  التناق�صات،  من  كثرياً  يجمع  عامل 

األوان متناق�صة من القيم. ويف هذه النقطة بالذات 

الفعلي،  الواقع  متغريات  الرواية  معمار  يكافئ 

حيث تعي�ش املجتمعات العربية يف م�صتوى علقة 

الرجال بالن�صاء كثرياً من التناق�صات التي تتعاي�ش 

تتعاي�ش  كما  التحرر،  قيم  مع  الدونية  قيم  فيها 

فت�صبح  الأدوار،  وتبادل  والتواطوؤ  التمثل  �صور 

ما  اإ�صاءة  عملية  يف  م�صاعداً  دليًل  الواقع  رواية 

يجري يف الواقع.

الفردي  الوعي  بدايات  الن�سائية:  الرواية 

ومواجهة ثقافة الدونية

تتخذ �صورة املراأة يف الإبداع الروائي الذي اأنتجته 

تبلغ  ل  حمددة  �صمات  على  العربيات  الروائيات 

والتمايز  اجلن�ش  مبنطق  الإبداع  تو�صيف  درجة 

بل  اأخرى  لغة  اكت�صاف  لنا  تتيح  لكنها  اجلن�صي، 

املراأة  دونية  مو�صوع  مقاربة  يف  اأخرى  لغات 

تروم  الكتابة  يف  هذه حماولت  جتاوزها.  و�صبل 

لف�صاءات  داعمة  وجمالية  لغوية  بناء ح�صا�صيات 

يف  وداعمة  العربية،  الرواية  يف  املبدع  التخيل 

الوقت نف�صه لقيم تن�صاأ لتفتت قيماً �صائدة. ومنذ 

�صدور رواية "اأنا اأحيا" (ليلى بعلبكي، 1958)، وما 

و"ليلة  ن�صر من اأعمال لكوليت خوري "اأيام معه" 

واحدة" (1959 و1961)، والأعمال الروائية لغادة 

وهدى  م�صتغامني  اأحلم  جيل  واأعمال  ال�صمان 

و�صحر  الأطر�ش  وليلى  عا�صور  ور�صوى  بركات 

جند  املثال،  �صبيل  على  العثمان،  وليلى  خليفة 

اأنف�صنا اأمام ما يو�صح جوانب من عنا�صر التفتيت 

واملعطيات  العنا�صر  من  جملة  وهناك  املذكور. 

التي تقارب عامل املراأة يف املتخيل الروائي، الذي 

يفرت�ش وجود تقاطع وتداخل بينه وبني واقع املراأة 

يف املجتمع.

اإجناز  بثينة �صعبان (1999) على  وقد عملت 

متابعة ت�صجيلية مل�صامني كثري من املتون الروائية 

اإبراز  حماولًة  كبرية،  بعناية  وتابعتها  الن�صائية، 

ال�صمات العامة لهذه الرواية لدورها يف ت�صخي�ش 

حماولت  وخمتلف  والإق�صاء،  الدونية  مظاهر 

التجاوز املقاومة للمظاهر الآنفة الذكر وج�صدتها 

ال�صخ�صيات الروائية. وعملت فوزية اأبو خالد على 

تركيب منذجة رباعية اأتاحت لها جتاوز التنميط 

التقليدي ال�صائد عن املراأة اللغز واملراأة الغواية ثم 

اإن�صاء مقاربة  وال�صرف، ومكنتها من  الكيد  املراأة 

اأمناط قابلة  اإىل  الوقائع وال�صور املتعددة  حولت 

على  اليد  ت�صع  التي  بال�صورة  والفهم،  للتعقل 

مناذج حمددة من �صور الن�صاء املتقاطعة يف عوامل 

الرواية (فوزية اأبو خالد، ورقة خلفية للتقرير).

�صور  اأربع  على  الن�صائية  الرواية  يف  نعرث 

واملتعددة،  واملتمردة  واملنا�صلة  املُ�صتلَبة  للمراأة، 

ونقف يف كل �صورة على عينة من الن�صاء اللواتي 

يو�صحن م�صار ال�صورة، وجمالت حتولها وتطورها 

وتناق�صها اأي�صاً.

�صبيل  على  املُ�صتلَبة"  "املراأة  �صورة  جند 

التمثيل ل احل�صر يف رواية "م�صك الغزال" (حنان 

(ر�صوى  و�صو�صن"  و"خديجة   (1988 ال�صيخ، 

بتعدد  الإقرار  من  بد  ل  وهنا   .(1989 عا�صور، 

بطانات ال�صورة امل�صتلبة للمراأة يف الإبداع الأدبي 

�صورة  التقاط  من  تتنقل  فهي  العربية.  للكتابة 

بني  اللمتكافئة  العلقات  يف  املتمثلة  ال�صتلب 

املراأة والرجل، اإىل علقة القهر اأمام �صطوة البناء 

والبنى  والتقاليد  كالعادات  واآلياته  الجتماعي 

وجند  والأبوية.  الطبقية  اأو  الطائفية  اأو  القبلية 

مثالً على ذلك يف "و�صمية" التي تخرج من البحر 

يف م�ستوى عالقة 

الرجال بالن�ساء،  

تعي�ض املجتمعات 

العربية كثريًا من 

التناق�سات التي 

تتعاي�ض فيها قيم 

الدونية مع قيم 

التحرر

نعرث يف الرواية 

الن�سائية على اأربع 

�سور للمراأة، امُل�ستَلبة 

واملنا�سلة واملتمردة 

واملتعددة
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اأخرى  �صفرة  لتقدم  املبكر  العثمان  ليلى  يف عمل 

املراأة  �صورة  بني  واللتبا�ش  التعالق  �صفرات  من 

امل�صتلبة وبني الواقع (ليلى العثمان، 2000). ويف 

كانت  العربية،  للمراأة  امل�صتلبة  ال�صورة  تنويعات 

يف  العليان  قما�صة  ال�صعودية  والقا�صة  الروائية 

روايتها "اأنثى العنكبوت" (قما�صة العليان، 2000) 
�صديدة الوفاء للمعنى احلريف لذلك املثل ال�صعودي 

لها  ينبت  �صلع  للبنت  "اأك�صر  يقول  الذي  املحلي 

ع�صرة" (فوزية اأبو خالد، ورقة خلفية للتقرير).

الدور  يح�صر  املنا�صلة"،  "املراأة  �صور  وعن 

الن�صو�ش  من  كبرية  جمموعة  يف  الكفاحي 

الروائية من خمتلف الأقطار العربية. يح�صر يف 

ن�ش "الوطن يف العينني" (حميدة نعنع، 1979) ، 

(عالية ممدوح، 2000). كما  ويف ن�ش "الغلمة" 

يح�صر يف روايتي �صحر خليفة "ال�صبار" (1976) 

املراأة  (1984) حيث مناذج من  ال�صم�ش"  و"عباد 
العربية املقاومة يف فل�صطني املحتلة. اأما الروائية 

"حكاية  يف  تقدم  فاإنها  ال�صيخ  حنان  اللبنانية 

امراأة �صعبية  1980) حياة  ال�صيخ،  (حنان  زهرة" 

يف جنوب لبنان خلل احلرب الأهلية، فنقف على 

�صور املعاناة واأ�صكال املقاومة املعربة عن كفاءات 

(بثينة  الجتماعي  م�صريه  مواجهة  يف  الإن�صان 

�صعبان، 1999:    168).

تنك�صر، اإذن، يف �صور "املراأة املتمردة" �صورة 

الفاتنة  ال�صيطانة  اأو  الرا�صية،  القنوع  املراأة 

يف  اإيجابي  فاعل  اإىل  املراأة  وتتحول  واملاكرة. 

تقره  الذي  املراتبية  نظام  خارج  املجتمع  معارك 

ال�صائدة، دون  العربية  الثقافة  املتداولة يف  القيم 

عناية مبتغريات الواقع ومعطياته. 

ونعرث يف �صورة "املراأة املتمردة" على معطيات 

املختلفة،  واأبعاده  التمرد  دللة  ت�صخ�ش  ن�صية 

اإنه يتجه  التمرد قيمة �صلبية، بل  حيث ل ي�صكل 

لتوجيه طاقة املقاومة نحو بناء قيم جديدة داخل 

كرد  يقراأ  العادة  يف  التمرد  اأن  �صحيح  املجتمع. 

فعل منفعل على واقع معني. لكن ا�صتبطان اأبعاده، 

والوقوف على اأوجهه املتعددة، ميكننا من القرتاب 

من اأهدافه امل�صاعدة يف عمليات مواجهة التقليد 

والتقاليد داخل العلقات الجتماعية.

اإدراجها  ميكن  التي  الروائية  الأعمال  وتقدم 

فيها  تعلن  احتجاج  �صرخة  التمرد  �صور  باب  يف 

الن�صاء املبدعات على ل�صان ال�صخ�صيات الروائية 

واأ�صكاله،  الطغيان بكل �صوره  اإنهاء زمن  �صرورة 

ي�صكل  ال�صبب،  ولهذا  واملخفي.  منها  الظاهر 

قاعدة  املذكورة  الكتابات  يف  احلرية  مو�صوع 

انطلق مركزية، حيث توجه �صهام النقد للت�صلط 

اإ�صماع  اأجل  من  الذكوري،  والعنف  الرجايل 

امل�صاواة  اإىل  تطلعه  يف  املوؤنث  الإن�صاين  ال�صوت 

واحلرية واملواطنة.

يف النموذج الرابع والأخري الذي اأطلقت عليه 

تظهر  املتعددة"،  "املراأة  ا�صم  خالد  اأبو  فوزية 

�صورة ت�صتوعب النماذج الأخرى وتتجاوزها. ذلك 

والت�صظي،  الن�صطار  يفيد  هنا  التعدد  لفظ  اأن 

كما حتيل بع�ش اإيحاءاته اإىل التداخل والتناق�ش 

هذا  اأمام  فن�صبح  والرتدد.  والتمثل  والتواطوؤ 

النموذج يف مواجهة �صبكة معقدة من �صور التعدد 

التي ل تكتمل اإل لتبداأ وتتوا�صل، معربًة عن عمق 

الراهن  النتقايل  الطور  يف  اجلارية  املخا�صات 

ملجتمعاتنا العربية.

اإن التعدد يف هذا النموذج من ال�صور ل يعرب 

فقط عن ذات املراأة، بل اإنه يلم�ش ذات اجلماعة 

كما  واملراأة.  واملراأة  والرجل  واملراأة  واملجتمع، 

والعقلي،  العاطفي  بني  العلقة  "مو�صوع  يلم�ش 

خمتلف  ويف  واملاأمول"،  الواقعي  والعام،  اخلا�ش 

هذه احلالت جند اأنف�صنا اأمام و�صع املراأة العربية 

يف حيواته املتنوعة (فوزية اأبو خالد، ورقة خلفية 

للتقرير).

غري  امراأة  "مذكرات  خليفة  �صحر  عمل  يف 

واقعية"، تتبدى يف الن�ش عملية زحزحة لل�صورة 
�صرد  الزحزحة  عملية  ويج�صد  للن�صاء.  النمطية 

التفا�صيل ال�صغرية بكثري من العناية، حيث ينفتح 

الن�ش على امراأة واقعية، وغري واقعية، فن�صاهد 

التعدد يف الواحد. نقراأ يف بداية الرواية املقطع 

الآتي: "اأنا ابنة املفت�ش، وبقيت كذلك حتى تزوجت 

واأ�صبحت زوجة تاجر، واأحياناً اأكون الثنتني معاً. 

املفت�ش"،  ابنة  "يا  يناديني  الزوج  ي�صخر  فحني 

وحني يغ�صب الوالد يناديني "يا امراأة التاجر"". 

الكامنة  اجلوهرية  الذات  بني  قائم  فالتناق�ش 

يتقّبلها  التي  الجتماعية  الذات  وبني  الداخل  يف 

الآخرون. والبون �صا�صع بني ما ترتئيه هي كح�صن 

فهم واتزان وبني ما يرتئيه الآخرون. "ولهذا كان 

بت�صاوؤلتي  فاحتفظت  غبّية،  اأبدو  اأن  علّي  يعز 

وانطباعاتي والتواءات �صفتي داخل فمي" (�صحر 

خليفة، 5:1986).

"ذاكرة  م�صتغامني  اأحلم  ثلثية  يف  اأما 

�صبيل"  "عابر  ثم  احلوا�ش"  و"فو�صى  اجل�صد" 

فاإننا نواجه عوامل ن�صائية مركبة، وهو الأمر الذي 

يك�صر وترية هيمنة النموذج الذكوري الذي ي�صع 

الن�صاء يف قالب منطي واحد (اأحلم م�صتغامني، 

1993 و 1998 و 2004).

الرواية  يف  للمراأة  الرابعة  ال�صورة  تظهر 

تقدم الأعمال 

الروائية التي ميكن 

اإدراجها يف باب 

�سور التمرد �سرخة 

احتجاج تعلن فيها 

الن�ساء املبدعات على 

ل�سان ال�سخ�سيات 

الروائية �سرورة 

اإنهاء زمن الطغيان 

بكل �سوره واأ�سكاله، 

الظاهر منها واملخفي
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وعلوية  بركات  هدى  اأعمال  يف  العربية  الن�صائية 

�صور  من  متعددة  جوانب  على  نقف  حيث  �صبح 

بتول  روايتي  وت�صخ�ش  لبنان.  الأهلية يف  احلرب 

 (2000) قريبة"  ال�صماء  بدت  "كم  اخل�صريي 

ظل  يف  العراقية  املراأة  واقع   (2004) و"غايب" 
اأو�صاع احل�صار ثم الحتلل الأمريكي، كما تعاين 

ورقة  خالد،  اأبو  (فوزية  الطائفي  التعدد  اأ�صئلة 

خلفية للتقرير). 

يف جممل هذه الأعمال، تزداد م�صاحة �صورة 

ال�صور  مناذج  َر  لتحا�صِ ات�صاعاً،  املتعددة  املراأة 

التي حولت الن�صاء العربيات اإىل منط واحد مغلق 

وفقري، منوذج يزداد بوؤ�صه و�صط موجات التحول 

ل  هواج�ش  الرواية  متخيل  ون�صاهد يف  القادمة. 

يف  �صخ�صيات  جمرد  اأبطالها  اإن  القول  ميكن 

اأفراد يواجهون م�صريهم  اإنهم  اأعمال روائية، بل 

داخل املجتمع بروح اإيجابية وتاريخية. وهذه الروح 

ترتجم الرواية العربية بع�صاً من اأنفا�صها الدافقة 

بني  بامل�صاواة  يعرتف  جمتمع  اأجل  من  واحلارة، 

اجلن�صني.

�سورة املراأة يف ال�سينما 

ال�ســـورة  �ســــــطحــيــة  ال�ســـــينما،  يف  املـــــراأة 

ومنطيتها

اإن النموذج الأكرث متثيًل لواقع املراأة يف ال�صينما 

العربية هو الذي تبلور يف الإنتاج امل�صري، بحكم 

�صينمائي  اإنتاج  من  امل�صرية  ال�صينما  راكمته  ما 

خلل ما يزيد على �صبعة عقود من الزمن. وقد 

ال�صينما امل�صرية ما يعك�ش نظرة املجتمع  قدمت 

�صوء  يف  اأفراده،  بني  العلقات  واإىل  ذاته  اإىل 

جملة من القيم ال�صائدة والقيم البديلة النا�صئة يف 

الواقع الجتماعي.

يف  املراأة  �صورة  عن  املنجزة  الدرا�صات  ويف 

تعيني  تروم  بحثية  حماولت  العربية  ال�صينما 

الأوىل  الأبحاث  ويف  و�صبطها.  ال�صورة  ملمح 

تتوزع  امل�صرية،  ال�صينما  منجزات  واكبت  التي 

�صورة ال�صخ�صيات الن�صائية يف الأفلم املنتَجة يف 

 410 وعددها   ،1972 اإىل   1962 بني  ما  الفرتة 

بالن�صب املئوية التالية:

بدون مهنة وا�صحة  %43,4

20,0%  ربة بيت، زوجة، مطلقة، اأرملة، عان�ش

20,5%  ن�صاء عاملت

طالبات  %10,5

فنانات  %9,5

5,4%      منحرفات

(�صمري فريد، ورقة خلفية للتقرير).

اإن اأكرب هذه الن�صب واأكرثها دللة هي ن�صب 

جمرد  اأي  وا�صحة،  مهنة  بدون  اللواتي  الن�صاء 

اأنثى. وميكن القول اإن املراأة كاأنثى هي ال�صخ�صية 

يف  املائة  يف  ثمانني  على  تزيد  بن�صبة  الن�صائية 

يف  تاأثرياً  الأكرث  وهي  التجارية،  العربية  الأفلم 

اجلمهور. واملراأة يف هذه الأفلم �صيطان ماكر ل 

الزواج،  موؤ�ص�صة  داخل  اأو  املتعة خارج  تريد غري 

رجل،  اأي  الرجل،  على  احل�صول  غري  تريد  ول 

لأن احل�صول عليه يعد الهدف الأ�صمى لكل امراأة 

(ناهد رمزي، 177:2004).

اأبرز  على  التعرف  ثانية  درا�صة  لنا  وتتيح 

درا�صة  من  فانطلقاً  الت�صعينيات.  �صينما  �صمات 

31 فيلماً من اإنتاج الفرتة من 1990 اإىل 2001، 

ميكن الوقوف على اخلل�صات الآتية:

املراأة،  وجود ق�صور يف طرح وجت�صيد �صورة   •

منها  والهدف  مت�صابهة،  مناذج  يف  وح�صرها 

مداعبة غرائز اجلمهور واإثارته.

وجود مغالة يف جت�صيد العنف الذي متار�صه   •

املراأة، والذي مياَر�ش �صدها.

العينة،  اأفلم  يف  الواردة  الأدوار  معظم  جاء   •

ال�صيا�صية،  احلياة  يف  املراأة  بدور  واملت�صلة 

�صطحياً وغري فعال، اإ�صافة اإىل اأنه ل يتنا�صب 

مع اأدوارها الواقعية.

ق�صايا  الت�صعينات  فرتة  يف  ال�صينما  اأغفلت   •

فقط  الرتكيز  ومت  والعاملة،  الفلحة  املراأة 

ملختلف  التعر�ش  دون  الع�صرية،  املراأة  على 

اأبعاد �صخ�صيتها من الناحية الإن�صانية.

اأفلم  يف  جاء  ملا  طبقا  ال�صينما،  تقدم  مل   •

العينة، منوذجاً للمراأة القدوة التي يعول عليها 

يف ال�صمود يف حلظات مواجهة م�صكلتها.

املتعلقة  امل�صتقبلية  ال�صور  الأفلم  عن  غابت   •

والثقايف،  وال�صيا�صي  الجتماعي  املراأة  بدور 

العربية  ال�صينما  عناية  عدم  يعني  ما  وهو 

باأ�صئلة م�صتقبل تطور اأو�صاع الن�صاء يف عاملنا 

(�صمري فريد، ورقة خلفية للتقرير).

باأن  القول  ميكن  �صبق،  مما  الرغم  وعلى 

ال�صينما العربية اأدت اأحياناً دورا مهما من خلل 

املراأة والظلم الذي حلق  توعية اجلمهور بق�صايا 

بها جراء التقاليد اأو القوانني اجلائرة. ميكن هنا 

ذكر فيلم "الأ�صتاذة فاطمة" (1952) لفطني عبد 

الوهاب (متثيل فاتن حمامة وكمال ال�صناوي) عن 

امراأة حمامية تواجه رف�ش خطيبها فكرة عملها، 

املهني  املجال  هذا  يف  كفاءتها  وتثبت  فتتحّداه 

يف جممل الأعمال، 

تزداد م�ساحة �سورة 

املراأة املتعددة ات�ساعًا، 

َر مناذج  لتحا�سِ

ال�سور التي حولت 

الن�ساء العربيات اإىل 

منط واحد مغلق 

وفقري، منوذج يزداد 

بوؤ�سه و�سط موجات 

التحول القادمة

اأدت ال�سينما العربية 

اأحيانًا دورا مهما من 

خالل توعية اجلمهور 

بق�سايا املراأة والظلم 

الذي حلق بها جراء 

التقاليد اأو القوانني 

اجلائرة
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واحلياتي. مُيكن التوّقف، اأي�صاً، عند فاتن حمامة، 

التي اأّدت اأكرث من دور يتناول واقع املراأة ومعاناتها 

يف الفقر واجلرمية والقهر والنك�صار: يف "دعاء 

فاتن  (متثيل:  بركات  لهرني   (1959) الكروان" 

العل)  وزهرة  رزق  اأمينة  مظهر،  اأحمد  حمامة، 

والتعذيب  والفقر  الغت�صاب  اأمل  املراأة  تعاين 

النف�صي والروحي، قبل اأن تعرث على احلّب، درب 

خل�صها من جحيم الأر�ش، يف رجل خمتلف متّيز 

لهرني   (1977) واأرانب"  "اأفواه  ويف  باإن�صانيته. 

بركات اأي�صاً (متثيل: فاتن حمامة، حممود يا�صني 

وفريد �صوقي)، تعي�ش املراأة واقع الفقر وال�صقاء، 

عقد  (تزوير  الرجل  �صنعه  الذي  قدرها  وتواجه 

زواج لقاء مبلغ من املال)، قبل اأن تنك�صف احلقيقة 

لفاتن  اآخر  فيلم  وهناك  الأخرية.  اللحظات  يف 

خلل  من  املراأة،  واقع  على  �صوءاً  األقى  حمامة 

 (1975) حّل"  "اأريد  الطلق:  م�صاألة  البحث يف 

ر�صدي  حمامة،  فاتن  (متثيل:  مرزوق  ل�صعيد 

اأباظة واأمينة رزق). يروي الفيلم حكاية املراأة التي 

ي�صتحيل عي�صها مع زوجها، فتطلب الطلق، وتبداأ 

رحلة العذاب قبل احل�صول عليه. 

احلب واحلرية والعنف

كانت الق�صية الكربى يف الن�صف الثاين من عام 

2004 يف �صفحات الفنون يف م�صر والعامل العربي 

امل�صري  الفيلم  ق�صية  هي  ال�صينما،  �صعيد  على 

"بحب ال�صيما" اإخراج اأ�صامة فوزي، وذلك لتناولـه 
اجلن�صي  احلرمان  تعاين  قبطية  زوجة  �صخ�صية 

علقة  وتقيم  لزوجها،  الديني  التطرف  ب�صبب 

ثم  الفيلم،  الرقابة  منعت  اآخر.  رجل  مع  جن�صية 

عادت و�صرحت به بعد حذف بع�ش م�صاهده، ثم 

عادت وخففت من املحذوفات. ولكن �صخ�صيات 

ق�صائية طالبت  دعاوى  رفعت  مدنية  وموؤ�ص�صات 

مع  وقف  الأزهر  اأن  والأهم  الفيلم.  مبنع  فيها 

الكني�صة القبطية �صد الفيلم. 

يف  ح�صلت  فقد  الثانية  الكربى  الق�صية  اأما 

الن�صف الأول من عام 2005، وهي تتعلق بالفيلم 

اإينا�ش  اإخراج  احلرية"  عن  "الباحثات  امل�صري 

الدغيدي. وهو فيلم يتناول م�صكلت ثلث ن�صاء 

من املغرب وم�صر ولبنان يع�صن يف باري�ش بحثاً عن 

حريتهن املفتقدة يف بلدهن. وقد ن�صرت ع�صرات 

املقالت �صد الفيلم، واأطلق عليه ا�صم "الباحثات 

ال�صوارع،  يف  مل�صقاته  و�صوهت  اجلن�ش"،  عن 

وجرت دعوات ملقاطعته. ووجهت للمخرجة العديد 

من التهم الكاذبة، كما هددت بالقتل.

"باب  فيلم  مل�ش  حممد  اأخرج  �صورية،  ويف 

املقام" عن حادثة حقيقية وقعت يف حلب مع بداية 

�صوري  �صاب  فيها  قام  اجلديد،  امليلدي  القرن 

كلثوم  اأم  اأغاين  ترديد  تهوى  لأنها  �صقيقته  بقتل 

فهي  الأغاين  هذه  تهوى  دامت  وما  بيتها.  داخل 

على حد  عا�صقة، ومادامت عا�صقة فقد "عابت" 

تعبري والدها يف الفيلم. ورغم مرور ما يقرب من 

�صنة على اإمتام هذا الفيلم فاإنه مل يعر�ش حتى 

الآن.

ويف ال�صياق نف�صه، يتزايد الهتمام يف ال�صينما 

املغاربية (تون�ش واجلزائر واملغرب) باأ�صئلة كانت 

ويتعلق  املحرمة.  املو�صوعات  عداد  يف  حت�صب 

عدالة  وانعدام  اجلن�صي  العنف  مب�صكلت  الأمر 

حيث  والإق�صاء،  التهمي�ش  ق�صايا  ثم  القوانني، 

املراأة،  دونية  مظاهر  على  يدها  ال�صينما  ت�صع 

الراف�ش  واملوقف  والإيحاء  بال�صورة  �ُصها  وتُ�صخِّ

ال�صينما اجلديدة يف  والناقد. وهو ما يعمق دور 

خلخلة الهيمنة الذكورية ال�صائدة.

باب  يف  العربية  ال�صينما  قدمته  ما  اأهم  اإن 

املراأة  بني  الجتماعي  الرتاتب  قيم  مواجهة 

الن�صاء  ثُّل  مَتَ بال�صورة، لآلية  والرجل هو ك�صفها، 

النظر  انك�صارهن وخ�صوعهن، حيث ميكن  لواقع 

اإىل اأفلم التكري�ش باعتبارها اأفلماً يف مواجهة 

التقاليد  بلغة  وامل�صرعنة  املتوارثة  اخل�صوع  قيم 

البالية.

ميكننا اأن ن�صجل اأن ال�صينما العربية متار�ش، 

مثل باقي الفنون، دوراً مزدوجاً. اإنها تعمم بطرقها 

اجلن�صي.  التمييز  قيم  اخلا�صة  الفنية  وو�صائلها 

ال�صينما  يف  وخا�صة  نف�صه،  الوقت  يف  وحتاول، 

اجلديدة النا�صئة يف اأكرث من قطر عربي، اإر�صال 

ر�صائل جديدة مواكبة لتطلعات الأجيال اجلديدة 

من الن�صاء، الباحثات عن احلرية وتاأكيد الذات، 

مبا ي�صمح لهن ببلوغ مرتبة الإن�صان، دون تنقي�ش 

ول تبخي�ش.

املراأة يف ثقافة الإعالم

الطور  يف  الن�ساء  �سور  تعدد  معركة 

النتقايل للمجتمع العربي

يف  الكا�صح  ح�صورها  الإعلمية  الثورة  متار�ش 

يف  اليوم،  تعترب  وهي  الب�صرية،  املجتمعات  حياة 

اإطارها، مبثابة  تندرج يف  التي  الك�صوف  خمتلف 

�صكل جديد من اأ�صكال املوؤ�ص�صات الثقافية القادرة 

على توجيه الراأي العام. ومتار�ش عوامل ال�صورة 

يتزايد الهتمام يف 

ال�سينما املغاربية 

)تون�ض واجلزائر 

واملغرب( باأ�سئلة 

كانت حت�سب يف عداد 

املو�سوعات املحرمة

حتاول ال�سينما 

اجلديدة النا�سئة يف 

اأكرث من قطر عربي 

اإر�سال ر�سائل جديدة 

مواكبة لتطلعات 

الأجيال اجلديدة من 

الن�ساء، الباحثات عن 

احلرية وتاأكيد الذات، 

مبا ي�سمح لهن ببلوغ 

مرتبة الإن�سان، دون 

تنقي�ض ول تبخي�ض
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املعرفة  على خمتلف جمالت  كبرياً  تاأثرياً  اليوم 

على  يرتتب  اأن  ميكن  ما  نتائج  اأن  كما  واحلياة. 

ما يح�صل يف العامل اليوم بفعل اإبداعات وك�صوف 

نتائجه  تقدير  ميكن  ل  قد  الإعلمية،  الثورة 

النف�صية والجتماعية التقدير املنا�صب اإل يف زمن 

لحق. ويعود ذلك اإىل حداثة التجربة يف عاملنا، 

بل ويف العامل اأجمع، بدرجات من التفاوت.

والنرتنت  التلفزيون  ا�صتعمال  عرف  وقد 

املا�صي  القرن  نهاية  يف  ملحوظاً  ازدياداً  خا�صة 

الو�صائل  اأ�صبحت  كما  الثالثة.  الألفية  وبدايات 

معاجلة  هامة يف  مكانة  الع�صرية حتتل  الثقافية 

يف  الن�صاء  �صور  معامل  ر�صم  ويف  الن�صاء  ق�صايا 

العقل والوجدان العربيني. فهي متار�ش فعلها يف 

يحولها  الذي  بال�صكل  املراأة،  �صور  ملمح  تعيني 

اإىل فاعل يف م�صهد التحول القائم يف املجتمعات 

العربية، �صلباً واإيجاباً.

تاأثري  عن  التحدث  ال�صياق  هذا  يف  ميكن 

ال�صورة  مناه�صة  يف  التلفزيونية  امل�صل�صلت 

التقليدية للمراأة اأو يف تر�صيخها. كما ميكن التحدث 

عن اللقطات ال�صريعة ل�صور الإعلنات وهي تقدم 

املراأة يف �صور ومواقف متناق�صة. لكن ل نواجه، 

يف خمتلف هذه املواقف، قنوات تلفزيونية عربية 

تعد،  التي ل  القنوات  من  كبرية  �صبكة  بل  فقط، 

ب�صيغ  اأهلها  وتخاطب  البيوت،  يف  ت�صتقر  والتي 

ولغات ومواقف بينها من التباعد اأكرث ما بينها من 

التقارب والتكامل. ويك�صف ذلك عن وجود حرب 

الفقه، وحيل  التاأويل يف  اإعلمية مماثلة حلروب 

تنظيمات  وجهود  ال�صعبية،  الأمثال  يف  البلغة 

املجتمع املدين العربي يف توطني مقدمات واأ�صول 

احلرية  لقيم  الداعم  الع�صري  الجتماعي  الفكر 

(ناهد  الجتماعية  وقيمنا  ثقافتنا  يف  وامل�صاواة 

رمزي، 19:2004).

املراأة  �صور  جوانب  بع�ش  متابعة  وتك�صف 

عن  معربة  معطيات  اأمام  اأننا  املرئي  الإعلم  يف 

تعي�صه  الذي  النتقايل  الطور  تناق�صات  خمتلف 

ال�صور  من  كثرياً  اأن  ذلك  العربية.  املجتمعات 

وتعمل  الت�صامح،  من  كثري  اأو  بقليل  تتعاي�ش 

ديناميات الواقع الجتماعي يف م�صتوياته الثقافية 

ويف خمتلف  اأخرى.  ومناه�صة  �صور  اإ�صناد  على 

الأحوال، ي�صكل التناق�ش �صمة طاغية على جوانب 

ويف  الواقع  يف  املراأة  �صورة  مظاهر  من  عديدة 

املتخيل اجلمعي.

ولأن مو�صوع ح�صور املراأة يف الإعلم العربي 

دوره  على  للتمثيل  يكفي  فقد  عديدة  اأ�صئلة  يثري 

يف اإ�صاعة وتكري�ش ثقافة دونية املراأة الإ�صارة اإىل 

بع�ش برامج الإفتاء. كما تربز برامج اأخرى، بع�ش 

الأوجه الإيجابية العاك�صة لثقافة التطور والتغيري 

يف املجتمع.

الإفتاء و�سقف الفقه التقليدي

تقدم اأغلب القنوات الف�صائية العربية برامج دينية 

ملتغريات  مواكبة  اإ�صلمية  ثقافة  اإ�صاعة  بهدف 

احلياة، وت�صع لها عناوين مبا�صرة من قبيل "الدين 

واملجتمع"، "ال�صريعة واحلياة"، و"م�صكلت امل�صلم 

الإفتاء  لغة  الربامج  هذه  يف  وتنتع�ش  املعا�صر". 

اإىل  العربية  الف�صاءات  �صيوخ  بع�ش  يحول  الذي 

يف  وامل�صاركني  احلا�صرين  جمهور  ويحول  جنوم، 

التي  بال�صورة  ممثلني،  اإىل  الربامج  اأ�صئلة  بلورة 

وحتوله  اجلدل،  على  احليوية  من  كثرياً  ت�صفي 

على  املطلوب  التاأثري  ملمار�صة  ف�صاء  اإىل  اأحياناً 

امل�صاهدين.

تقدمه  الذي  واحلياة"  "ال�صريعة  برنامج  يف 

امل�صاهد  يواجه  املثال،  �صبيل  على  اجلزيرة،  قناة 

مو�صوعات عديدة تت�صل بق�صايا احلياة الأ�صرية 

املعتدل  املظهر  ورغم  اجلن�صني.  بني  والعلقات 

فاإن  الربنامج،  به بع�ش حلقات هذا  تتميز  الذي 

املطاف  نهاية  يف  يتجه  بطابع  تتم  مواقفه  اأغلب 

حمدد  تاأويل  اإىل  ا�صتناداً  الن�صاء  دونية  لتكري�ش 

لبع�ش الن�صو�ش والعادات القائمة يف جمتمعاتنا 

(م�صطفى التوايتي، ورقة خلفية للتقرير).

يف  احلا�صل  التغري  اأن  نفرت�ش  كنا  واإذا 

جمتمعاتنا ي�صتدعي يف الظروف الراهنة فتح باب 

والعلماء  الفقهاء  اأمام  م�صراعيه  على  الجتهاد 

املتخ�ص�صني يف الت�صريع املنا�صب لأو�صاع املجتمع، 

يف  انت�صارها  يتزايد  التي  الإفتاء  �صبكات  فاإن 

العامل بفعل منجزات ثورة الإعلميات ت�صاهم يف 

تعزيز كثري من القيم التي مل تعد منا�صبة لدرجة 

التحول الجتماعي اجلارية يف املجتمعات العربية 

(م�صطفى التوايتي، ورقة خلفية للتقرير).

 وهكذا مل ت�صتطع الفتاوى املر�صلة يف اأجهزة 

الإعلم وقنواته القرتاب من مو�صوع الجتهاد يف 

الت�صريع، وظلت فتاواها مكتفية يف الأغلب الأعم 

بدعم نظام الرتاتب والتمييز بني الن�صاء والرجال، 

دون عناية مب�صتجدات املجتمع ومتغريات التاريخ. 

ويعني ذلك حر�ش الفقهاء الذين توكل اإليهم مهمة 

الإفتاء على املحافظة على النظام الأبوي ال�صائد 

يف  يذكر  جهد  اأي  دون  العربية،  املجتمعات  يف 

مو�صوع حتيني الفقه الإ�صلمي وتطويره يف �صوء 

م�صتجدات احلياة ومقت�صيات املجتمع.

ت�ساهم  �سبكات 

الإفتاء التي يتزايد 

انت�سارها يف العامل 

بفعل منجزات ثورة 

الإعالميات يف تعزيز 

كثري من القيم التي 

مل تعد منا�سبة 

لدرجة التحول 

الجتماعي اجلارية 

يف املجتمعات العربية 
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اأخرى ل ت�سهم يف نهو�ض  اإعالمية  ر�سائل 

املراأة

ثمة تنوع �صديد، ومتزايد، وحالة من ال�صتقطاب، 

يف الأنـ�صطة الإعلمية يف البلدان العربية حاليا، 

النتائج  من  كثري  عنه  ترتتب  الذي  الأمر  وهو 

ال�صلبية يف جمال نهو�ش املراأة يف الوطن العربي.

قنوات  من  متزايد  عدد  هناك  ناحية،  فمن 

الإعلم املحافظة التي تكر�ش دونية املراأة. ومقابل 

القنوات  من  ومتزايد  كبري  عدد  هناك  ذلك، 

الإعلمية التي تدعي �صبغة حداثية وتعك�ش �صورة 

�صلبية للمراأة اأ�صا�صا كج�صد- �صلعة �صواء كان ذلك 

يف الإعلن اأو يف الأغاين امل�صورة الراق�صة "الفيديو 

كليب" التي حتول ج�صد املراأة اإىل ب�صاعة. 

وعلى الرغم من تنوع الر�صائل الإعلمية، فاإن 

جزءاً كبرياً منها يحمل قيماً تعرب عن �صعود الفرد 

ومتع  الآنية  قاعدة  على  املجموعة،  ح�صاب  على 

اللحظة الراهنة. وهذه القيم تربط بالربح ال�صهل 

ال�صانع  التناف�ش  من  نوع  على  القائم  وال�صريع 

الفن  بقيم  تعنى  ل  التي  النجومية  من  لأمناط 

امل�صاعدة  وال�صور  بالو�صائل  تهتم  ما  قدر  الرفيع 

ت�صكل  ما  غالباً  اآخر،  مبعنى  ال�صريع.  الربح  على 

حلداثة  املروجة  للإعلنات  اإطارا  الر�صائل  هذه 

ال�صتهلك واملتعة العابَريْن. ومن الطبيعي اأن تكون 

املح�صلة هي تغييب ثقافة اجلهد والنف�ش الطويل، 

الغري،  والتعاون وخدمة  الت�صامن  ثقافة  وا�صتبعاد 

امل�صهورة  الأفلم  اأن  الباحثني  اأحد  اعترب  وقد 

واأدوات  و�صائل  اإنها  بل  فقط  اأفلم  لي�صت جمرد 

فعلية لت�صويق الغذاء، املو�صيقى، الثياب، والألعاب 

هنا  ويعنينا   .(74-70:1999 بالفرن�صية،  (باربر، 

املراأة  التوجهات كثريا ما حتط من قيمة  اأن هذه 

وكرامتها كاإن�صان.

ا�صرتاتيجيات  الو�صائل  هذه  تتبنى  ما  وكثريا 

ومعايري يف العمل والتوظيف، واأ�صاليب للتعامل مع 

كونها  من  تنبع  اجلمهور،  اإىل  ونظرة  الإعلميني، 

تعمل �صمن نظام اإعلمي عاملي ت�صريه اأيديولوجيا 

 .1  
(1996 بالإجنليزية،  (دافيد،  اأبوية  راأ�صمالية 

حتكمها  جمتمعات  يف  تعمل  اأنها  عن  عدا  هذا 

بالإعلم  املال  عامل  فيها  يتداخل  �صديدة  مركزية 

ف�صائيات  مع  مناف�صة حممومة  ظل  بال�صلطة، يف 

وذلك  �صيقة.  اإعلنية  �صوق  على  واأجنبية  عربية 

ما يجعل هذه الو�صائل تلهث، يف ق�صم كبري منها، 

وراء جمهور عربي، لديها يف غالب الأحيان اأحكام 

م�صبقة عنه، م�صتمدة يف جزء كبري منها من الو�صائل 

العتبار  بعني  توؤخذ  اأن  دون  الغربية،  الإعلمية 

التطورات احلا�صلة على �صعيد واقع هذا اجلمهور 

بع�ش  ا�صتعانت  لذلك  حتكمه.  التي  والختلفات 

هذه املحطات يف بداية اإطلقها الف�صائي بالرجال 

لة منطاً اإعلمياً  لل�صيا�صة، وبالن�صاء للرتفيه، م�صكِّ

يف  اإختلفهن  على  الإعلميات  اختزال  اإىل  اأدى 

اأولئك املرئيات منهن. غري اأن هذا النمط �صرعان ما 

راح ينح�صر اأمام احتدام لعبة املناف�صة، والتطورات 

ال�صكل مل  اأن معايري  ال�صعد، بحيث  على خمتلف 

واأ�صبح  املناف�صة،  لعبة  وحدها خلو�ش  تكفي  تعد 

اللغات، و�صعة  واإتقان  الثقافة،  من  املطلوب مزيداً 

الإطلع (نهوند القادري، ورقة خلفية للتقرير).

1  اأظهرت الدرا�صات التي قام بها امل�صروع العاملي ملراقبة الإعلم يف �صبعني دولة حول م�صاركة الن�صاء يف الأخبار يف يوم واحد اأن الن�صاء يف الأخبار ي�صكلن ن�صبة 43% من 
ال�صحافيني ولكن 17% فقط ممن اأجريت معهن املقابلت، و29% من اللواتي جترى معهن املقابلت هن �صحايا حلوادث خمتلفة.

خال�سة

حاولنا يف هذا الف�صل تقدمي جوانب واأمثلة من الدور الذي متار�صه بع�ش البنى الثقافية يف تكري�ش، اأو 

مكافحة، دونية الن�صاء يف املجتمعات العربية من خلل ا�صتعرا�ش معطيات متنوعة من املوروث الثقايف 

الذي ت�صكل بع�ش تاأويلته موقفاً حمافظاً وكابحاً لدينامية التطور احلا�صلة داخل املجتمع، بينما يرمي 

بع�ش مكوناته اإىل ا�صتيعاب وتوطني مرجعيات احلداثة داخل الثقافة واملجتمع يف البلدان العربية.

ومن ثم، لميكن اإغفال اجلدلية احلية التي تعك�صها متظهرات الأمناط الثقافية ال�صائدة يف املجتمع 

العربي. وتعك�ش املخا�صات والتوترات التي تعرب عن تطور اأو�صاع الن�صاء داخل املجتمع حيويته، وتعرب 

عن حركية يف الوعي ويف املجتمع ل ميكن التقليل من قيمتها. �صحيح اأن كثرياً من مظاهر ال�صلبة 

املتمثلة يف ا�صتمرار الهيمنة الذكورية، وا�صتمرار مقاومتها ملختلف �صور املواجهة، تدل على �صعوبات 

اإل اأن الخرتاقات العديدة التي ن�صاأت وتن�صا بف�صل وعي الطلئع الفاعلة يف قلب  التحول اجلاري، 

املجتمع والثقافة، متار�ش ما �صيتيح تخطي الأوجه املحافظة يف هذه الثقافة. ومن املوؤكد اأن هذا لن يتم 

اإل عندما يتجه اجلميع لتو�صيع اآفاق الجتهاد القادر على اإ�صاعة قيم التنوير ومبادئ التنمية الإن�صانية 

بال�صورة التي متكن من تعزيز م�صروع التحرر يف املجتمع.

هناك عدد متزايد 

من قنوات الإعالم 

املحافظة التي تكر�ض 

دونية املراأة. ومقابل 

ذلك، هناك عدد كبري 

ومتزايد من القنوات 

الإعالمية التي تدعي 

�سبغة حداثية وتعك�ض 

�سورة �سلبية للمراأة 

اأ�سا�سا كج�سد- �سلعة 

�سواء كان ذلك يف 

الإعالن اأو يف الأغاين 

امل�سورة الراق�سة 

"الفيديو كليب" التي 
حتول ج�سد املراأة اإىل 

ب�ساعة
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متهيد

المركبات  ال�صابق علقة عدد من  الف�صل  ناق�ش 

في  العربي  الــوطــن  فــي  الــمــراأة  بحال  الثقافية 

الوقت الراهن. وننتقل الآن اإلى �صريحة اأخرى من 

ال�صياق المجتمعي الموؤثر في حال المراأة: البنى 

تكييف  في  �صاهمت  اأنها  يقّدر  التي  الجتماعية 

اأو�صاع الن�صاء في البلدان العربية.

تقارير  من  ال�صابقان  التقريران  ركــز  حين  في 

"التنمية الإن�صانية العربية" على ق�صيتي المعرفة 
والحرية، اأي الجانب الثقافي المعرفي والعنا�صر 

ال�صيا�صية والمدنية للتنمية، ياأتي مو�صوع نهو�ش 

مقومات  بين  الجامعة  الحلقة  بو�صفه  الــمــراأة 

المبا�صرة،  لعلقته  والمعنوية،  المادية  التنمية 

وباإنتاج  جهة،  من  الثقافية  بالمركبات  راأينا،  كما 

جهة  من  المادية  الحياة  و�صائل  واإنتاج  الإن�صان 

الأبعاد  والمتعددة  المتكاملة  النظرة  هذه  اأخرى. 

ت�صتدعي التوقف عند البنى المجتمعية باعتبارها 

طرفاً اأ�صا�صاً في تكييف اأو�صاع المراأة في البلدان 

العربية.

البنى الع�سوية بني تر�سيخ الت�سلط 

والتمهيد للخروج منه

ما هي طبيعة العلقة بني املنظومة الأبوية والبنى 

العربي"1  "الزواج  اأثر  هو  ما  العربية؟  املجتمعية 

لإنتاج  املختلفة  والتعبريات  القربى  وعلقات 

الإن�صان على علقات اجلن�صني؟ هل ميكن احلديث 

عن بنى جمتمعية تقليدية حامية للأبوية؟ هل ما 

بني  القبلية-الع�صائرية-العائلية  "الولءات  زالت 

اأكرث الولءات التقليدية ر�صوخاً وتاأثرياً يف جمال 

احلياة العربية املعا�صرة؟" وهل ميكن احلديث عن 

هيمنة لدور البنى املجتمعية على البنى الثقافية، 

من  يجعل  الذي  التداخل  من  نوعاً  هناك  اأن  اأم 

والثقايف؟  الجتماعي  بني  دائما  الف�صل  ال�صعب 

والثبات  والنقطاع،  ال�صتمرارية  معامل  هي  ما 

تتجلى  وكيف  الجتماعية،  البنى  يف  والتغيري 

والثقافية  القت�صادية  العوامل  تاأثري  خلل  من 

وال�صيا�صية؟ 

لهذا، ي�صتهدف هذا الف�صل، من جهة، تفكيك 

عنا�صر البنى املجتمعية مبختلف مقوماتها لتحديد 

م�صوؤوليتها ودورها يف حياة النا�ش، ومن جهة ثانية، 

البحث عن اجل�صور واملفا�صل بني البنى املجتمعية 

والعوامل الأخرى التي ت�صكل مبجموعها تر�صانة 

احلماية للمنظومة الأبوية.

يف الأ�سل كانت الع�سبة

تقوم روابط القربى يف املجتمع العربي التاريخي 

العربية  اللغة  يف  والع�صبة،  الع�صبة2.  على 

وهي  القبيلة.  يف  التلحم  قاعدة  هي  والعرف، 

تقوم، كما يقول البدو وابن منظور �صاحب "ل�صان 

واجلانب  بنوة)  (اأبوة،  الطرف  على  العرب"، 

الع�صبة  تقوم  ريا�صي،  وبتعبري  عمومة).  (اأخوة، 

الأقرب لقاعدة  الأفقي والعمودي  على املحورين 

الرتكاز (الرجل)، والأقرب اإليه من اأقاربه الذكور 

والغلبة  والن�صرة  القتال  على  القادرين  من  لأبيه 

حماط  فاملرء   .(1982 منظور،  (ابن  واحلماية 

(الأب)  �صبقه  بجيل  ملتزم)  (واأي�صا  وحممي 

(الأخوة  يعاي�صه  وجيل  (الأبناء)  يتبعه  وجيل 

واأبناء العمومة). ول �صك اأن هذه اجلماعة ذات 

الطبيعة اجلماعية كانت يف الأ�صل نتيجة ظروف 

معا�صية �صعبة، من حيث ندرة املوارد وعدم تكافوؤ 

ولكنها  الطبيعية.  املوارد  مع  ال�صكانية  الزيادة 

اأعطت مقومات ما ي�صميه علماء الأنرثوبولوجيا 

على  الع�صرية  يف  البقاء  اأي  العربي،  بالزواج 

احلياة.   و�صائل  واإنتاج  الإن�صان  اإنتاج  �صعيد 

الأ�صا�ش يف ظروف  معامله  ا�صتمرت  الزواج  هذا 

ح�صرية، وتعززت، ب�صكل اأو باآخر بن�صاأة منظومة 

البنية  يف  هاماً  دوراً  لعبت  �صيا�صية  اجتماعية 

الف�صل ال�صابع

البنية املجتمعية

 

1  الذي يعطي الأف�صلية يف الت�صاهر اإىل الزواج الداخلي، يف القبيلة والع�صرية والأ�صرة املمتدة، endogamy وزواج ابن العم.

Agnat  2
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اإن املجتمع القبلي 

العربي، الذي يدرك 

بعمق الأهمية 

الوجودية للمراأة فيه، 

بنيًة ووظيفًة، ينظر 

لل�سرف والكرامة 

واحلماية باعتبارها 

وحدة متكاملة بني 

اأي من اأع�سائه 

واجلماعة، وبالتايل 

بني املراأة واجلماعة

ال�صيا�صية  ال�صلطة  وتعبريات  للدول  الأ�صا�ش 

هويته  الرجل  من  ت�صحب  الع�صبة  اإن  القدمية. 

والثاأر،  الدم  ولية  الت�صامن يف  وتلزمه  الفردية، 

وتعطيه، باملقابل، ما يجعله �صاحب امتيازات يف 

اجلماعة نف�صها. اأما املراأة، فتدفع الثمن الأغلى 

حيث  الأبوية،  املنظومة  تلك  يف  املقاي�صة  لهذه 

ت�صبح و�صيلة الإنتاج الرئي�صة يف القبيلة، مع ما 

يرّتبه هذا املوقع اأحياناً من مكانة متميزة.

يدرك  الذي  العربي،  القبلي  املجتمع  لكن 

بعمق الأهمية الوجودية للمراأة فيه، بنيًة ووظيفًة، 

ينظر لل�صرف والكرامة واحلماية باعتبارها وحدة 

متكاملة بني اأي من اأع�صائه واجلماعة، وبالتايل 

بني املراأة واجلماعة، الأمر الذي يجعل التعر�ش 

ملكانة املراأة م�صاألة من �صميم اأمن ورفعة جماعة 

واملتداخل  الهلمي  الطابع  هنا  من  القربى. 

ملمار�صة ال�صلطة يف القبيلة الذي يدخل الدينامية 

بف�صاءات  وي�صمح  الجتماعي،  الثابت  �صلب  يف 

جهة،  من  الذات  واكت�صاف  للم�صاركة  متعددة 

واإعادة حتديد طبيعة الدور مع كل تقدم اجتماعي 

من جهة ثانية.

ومن املفيد الإ�صارة اإىل اأن العديد من معامل 

"الزواج العربي" باملعنى، الأنرثوبولوجي التقليدي، 
هي اليوم مو�صوع نقد جمتمعي ل احتجاج مدين 

و�صيا�صي فح�صب، حيث يلحظ تعدد اأ�صكال الرف�ش 

ملفهوم الديات التقليدي وجرائم ال�صرف، اإ�صافة 

العربي  اجلمهور  بتوجه  تتعلق  مركزية  مل�صاألة 

الدرجة  من  الأقارب  زواج  منع  لتاأييد  املعا�صر 

الأوىل خا�صة يف الأردن ولبنان (اإطار 1-7).

القبيلة العربية والإ�سالم

الهوية  عن  كتعبري  الأمة  مفهوم  الإ�صلم  حمل 

اجلماعية ليحل حمل القبيلة، اإل اأن القبائل العربية 

احل�صرية-الريفية،  كبري  حد  واإىل  الأعرابية، 

ال�صلطوية  تكويناتها  على  با�صتمرار  حافظت 

على حالها، �صواء كان ذلك يف وفودها اإىل النبي 

حممد اأو يف بيعتها، يف ردتها اأو يف عودتها. ويف 

انطلقة اجليو�ش العربية خارج اجلزيرة، خرجت 

واأبنائها  بن�صائها  الأم�صار  اإىل  املحاربة  القبائل 

لتبني مع�صكراتها و�صكناها وفق تق�صيمها القبلي، 

حيث مت تنظيم عطائها وقتالها يف ديوان اجلند 

اخللفة  و�صيط  القبيلة  �صيد  وكان  الن�صابة.  مع 

عند قبيلته، ووايل اأمور قومه وامل�صوؤول عما يبدر 

كانت  الأوىل  الفتوح  جيو�ش  معظم  ويف  منهم. 

التي  اجلي�ش  قيادة  راية  ترافق  القبائل  رايات 

جماعة  لكل  حملية  وقيادات  عاما  قائدا  ت�صمل 

-18:1978 الدوري،  العزيز  (عبد  مقاتلة  قربى 

21)، بحيث يبدو اجلي�ش وكاأنه حتالف بني َقبَلي-

اخللفة،  تعينها  واحدة  قيادة  ذو  اإقليمي،  بني 

يف  القوى  موازين  حتددها  جلماعاته  وقيادات 

هذه اجلماعات.

امل�صوؤولية  مفهوم  اأ�ّصل  قد  الإ�صلم  اأن  ومع 

تكرمي  على  واأكد  والن�صاء،  للرجال  الفردية 

اإل  اأ�صا�صية،  حقوقاً  املراأة  واكت�صاب  اجلن�صني 

والقت�صاد  الجتماعي  القت�صادي  التكوين  اأن 

الرحبة  الآفاق  للفتوحات قد حّدا من  ال�صيا�صي 

التي اأتاحها الدين اجلديد للن�صاء.

الإطار 1-7

راأي اجلمهور يف م�سائل نهو�ض املراأة، اأربعة بلدان عربية، 2005

الراأي يف منع زواج الأقارب من الدرجة الأوىل

اإن العديد من 

معامل "الزواج 

العربي" باملعنى، 

الأنرثوبولوجي 

التقليدي، هي اليوم 

مو�سوع نقد جمتمعي 

ل احتجاج مدين 

و�سيا�سي فح�سب
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وتعترب م�صاوي الر�صيد اأن احلقوق التي نالتها 

نوعاً  خلقت  قد  الإرث،  كحق  الإ�صلم،  يف  املراأة 

القبلي  التهديد للوحدة القت�صادية للمجتمع  من 

القبائل  مار�صت  لذلك  واحل�صر.  البداوة  يف 

امل�صتقرة  اأو  الرعوية  البدوية  وخا�صًة  العربية، 

الإجراءات  من  نوعني  تاريخياً،  الإ�صلم،  بعد 

الكفيلة ب�صمان ا�صتمرار حيوية القت�صاد املحلي 

من  ن�صاءها  القبائل  هذه  فحرمت  للمجموعة. 

وا�صتمرت يف  ال�صرعي،  احلق  رغم  عملياً  الإرث 

الزواج من  املراأة على  اإجبار  القائم على  قانونها 

ابن عمها اأو قريبها؛ وبذلك �صمنت القبيلة عدم 

والقطيع  كالأر�ش  وموارده  اقت�صادها  ت�صرذم 

خلفية  ورقة  الر�صيد،  (م�صاوي  وغريه  الرعوي 

بنت  التي  املتتابعة  احلروب  اأدت  كما  للتقرير). 

الإمرباطورية العربية الإ�صلمية وح�صارتها، اإىل 

ظهور نظام العزل والف�صل بني اجلن�صني والتعدد 

بالن�صاء والإماء.

ب�صكل  يهتز  البنيان مل  اإن هذا  القول  وميكن 

وطبيعة  ووظائفه  مكوناته  من  غرّي  راديكايل 

الروابط بني الإن�صانية ب�صكل وا�صح، اإل مرتني:

نهاية  يف  الدولة  راأ�صمال  تعزيز  مع  الأوىل 

اخللفة الأموية وطوال اخللفة العبا�صية (القرن 

جمتمعات  ون�صوء  بعده)،  وما  امليلدي  الثامن 

ح�صرية ن�صطة مبختلف الفعاليات املدنية، و�صعود 

انتماءات املهنة والطبقة واملنطقة، وانت�صار الزواج 

اخلارجي والقت�صاد ال�صيا�صي للإماء على ح�صاب 

 10) بغداد  �صقوط  و�صع  وقد  والقبيلة.  الأ�صرة 

العربية  احل�صارة  واأفول   ،(1258 �صباط/فرباير 

الإ�صلمية، حداً لتعزيز هذا التغيري الذي اأعطى 

عند  وقوامه  احل�صري،  املجتمع  وقتها  �صمي  ما 

(اأي، بتعبرينا اليوم،  املت�صوفة "الإن�صان الكامل" 

جمتمع الألفة املدين الذي ي�صمن حقوقا اأ�صا�صية 

للإن�صان).

اأما الثانية فكانت مع ولوج الراأ�صمالية الغربية 

ترافق  الذي  ع�صر،  التا�صع  القرن  بداية  منذ 

قبل  ما  الجتماعي-القت�صادي  التكوين  بخنق 

اجتماعية  وقوى  موؤ�ص�صات  وولدة  الراأ�صمايل، 

جديدة رافقها �صرب الوحدات القائمة على العمل 

العائلي الأبوي ومزاولة املراأة تباعا ملهن جديدة، 

جنبا اإىل جنب مع الرجل، كالتعليم وال�صحافة ويف 

امل�صانع والوظائف احلكومية والأعمال احلرة.

الت�سلط والع�سبية 

كبرٌي  دوٌر  احلديث  الت�صلطي  النظام  لولدة  كان 

حملت  فاإن  املدنية.  املوؤ�ص�صات  منو  حتجيم  يف 

الدولة  يف  حديثة  قيماً  الأوروبية  الراأ�صمالية 

وليدة  تكن  مل  القيم  فهذه  واملجتمع،  وال�صيا�صة 

اإنتاج حملي، وبالتايل مل تكمل دورتها يف  عملية 

جمتمع  وتعبريات  قانون،  دولة  موؤ�ص�صات  بناء 

مدين مقاوم للع�صف. فلم يكن ي�صرياً على الدولة 

الوطنية اأن ت�صحي مبقومات املواطنة والعلقات 

املدنية خا�صًة يف ظروف تبعية اقت�صادية وحتدي 

احلريات  �صرب  وترك  املتقدمة.  بالدول  اللحاق 

املدين  املجتمع  مقومات  على  اآثاره  الأ�صا�صية 

الف�صاء  عمارة  بناء  عملية  تراجع  فكان  النا�صئ، 

جلوء  مع  طردياً  يتنا�صب  احلكومي  غري  املدين 

املدين،  املجتمع  موؤ�ص�صات  من  العراة،  الأفراد 

اإىل كوخ الع�صبية الع�صوية، اأي مت�صك اجلماعة 

مب�صاحلها ومنظومة قيمها امل�صرتكة وتع�صبها يف 

احلق والباطل لها، كملجاأ اأخري للهوية والت�صامن 

الوحيد  املمكن  والتعريف  الذاتي  والدفاع  والأمن 

ِللـ "نحن". 
وكما يعرب ه�صام �صرابي، "لي�ش الولء القبلي 

تعبرياً عقائدياً، بل اأنه يقوم على حاجات اأ�صا�صية. 

الطائفي  الولء  اأو  الع�صرية  رابط  ا�صتمرار  اإن 

مدى  على  يدل  امل�صتحدث  الأبوي  املجتمع  يف 

والأ�صكال  احلديثة  الأبوية  بني  الوثيق  الرتباط 

الدولة  اأو  املجتمع  اأو  املدينة  تفلح  فلم  البدائية. 

يف تطوير اأ�صكال اجتماعية قادرة على توليد بنى 

(ه�صام �صرابي، 48:1993). ميكن  اأ�صيلة بديلة" 

القول ب�صحة هذا الطرح اإذا و�صعنا قبالتنا جملة 

املثبطات لنطلقة جمتمع مدين جدير بالت�صمية، 

وفقا خلط �صري ل حتول خ�صو�صيته دون حمله 

يف  الدولة  لدور  امل�صرتكة  الأ�صا�صية  للمقومات 

امل�صاركة  و�صمانها  الأ�صخا�ش  حقوق  حماية 

املجتمعية يف ال�صاأن العام. من هنا �صرورة التوقف 

املدينة  بنية  اإن  تقول  الأوىل  فر�صيتني:  اأمام 

العربية، مبا هي مرتيِّفة، ل ميكن اأن تكون حا�صنة 

يف  وترعرع  تطور  الذي  املدين  املجتمع  ملفهوم 

 :2002 الفالح،  (مرتوك  الأوروبية  املدن  اأح�صان 

34)؛ والأخرى تعترب تاأميم مبادرات املجتمع من 

العلقات  جعل  يف  �صبباً  ال�صيا�صية  ال�صلطة  قبل 

الع�صوية، الأقوى يف الريف والبداوة؛ تتعاي�ش مع 

التي  الدميقراطية  غري  الدولة  ظل  يف  املدينة 

األغت اأ�صكال الو�صاطة ما بعد الع�صوية بني الفرد 

والدولة (هيثم مناع، 12:1986 وما بعدها).

املجتمع  لتعبريات  املمنهج  الغتيال  اأدى  لقد 

املدين الذي تنامى باأ�صكال متعددة يف بداية القرن 

الع�صرين يف العامل العربي، يف ظل حما�صرة و�صائل 

اإن حملت الراأ�سمالية 

الأوروبية قيمًا حديثة 

يف الدولة وال�سيا�سة 

واملجتمع، فهذه القيم 

مل تكن وليدة عملية 

اإنتاج حملي، وبالتايل 

مل تكمل دورتها يف 

بناء موؤ�س�سات دولة 

قانون، وتعبريات 

جمتمع مدين مقاوم 

للع�سف
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والتعبري  والتعا�صد  والت�صامن  والتاأطري  التنظيم 

اإىل  ال�صيا�صية،  ال�صلطة  عن  امل�صتقلة  الذات  عن 

قبل  الع�صبيات  اإىل  واجلماعات  الأفراد  نكو�ش 

ب�صكل  الع�صوية  للروابط  العودة  وجتلت  املدنية. 

حمددة  حالت  ويف  الأبوية،  الع�صرية  يف  وا�صح 

البنية  بني  يجمع  �صكًل  (باعتبارها  الطائفة  يف 

املعتقدي-ال�صيا�صي).  والتكوين  الجتماعية 

قبيلة،  (ع�صرية،  الع�صوية  اجلماعة  اأمن  واأعطي 

طائفة) اأولوية على حقوق الأ�صخا�ش. وبدا وا�صحا 

العائلة  رب  �صلطة  حول  العربية  الأ�صرة  متحور 

باعتباره عن�صر الأمان يف نظام يحرم الأفراد من 

اأوليات حقوقهم، وتثبط عملية التفريد ال�صرورية 

لربوز حقوق الأ�صخا�ش باعتبارهم كذلك.

قد  للدولة  ال�صمويل  الطابع  اأن  املوؤكد  من 

يف  للمراأة  اأو�صع  م�صاركة  يف  الأمر  بادئ  �صاهم 

ال�صاأن العام وجمالت العمل وال�صمان الجتماعي 

وحماية ن�صبية للأمومة والطفولة. اإل اأن التكل�ش 

البريوقراطي، وم�صادرة اأ�صكال املبادرة املجتمعية 

(الرجل  املحلي  "املتنفذ"  نظام  واعتماد  واملدنية، 

بال�صرورة!) كو�صيط وحيد بني ال�صلطة واملجتمع، 

وتقلبات  بطبيعة  الن�صاء  حقوق  تقدم  رهن  قد 

الت�صلط  بني  الأ�صا�صي  التلزم  ومع  ال�صلطة. 

اإىل  اأن حتولت  املنجزات  هذه  تلبث  والأبوية، مل 

اأكرث  الن�صاء  تردى و�صع  ا�صتعمال، يف حني  مادة 

فاأكرث مع تراجع حقوق املواطنة وعودة العلقات 

يف  اأخرية  ذاتية  دفاع  كو�صائل  الع�صوية  الأبوية 

�صفوف املجتمع املمنوع من اأ�صكال الن�صاط املدين 

املختلفة.

ومن امللحظ هنا اأن اأية مواجهة بني ال�صلطة 

ات املجتمع املدين واحلريات الأ�صا�صية كانت 
َّ
ونَُويـ

التي  الع�صوية  البنى  نحو  اأكرب  بنكو�ش  ترتافق 

اتخذت اأ�صكال جديدة تداخل فيها اإنتاج الإن�صان 

اجلديدة.  والثقافية  املادية  احلياة  و�صائل  باإنتاج 

فكما يذكر اأحد الدار�صني، "تن�صاأ الع�صبية العائلية 

(حليم  التعاون"  اأي�صا - عن �صرورات   – املمتدة 

بركات، 82:1985).

الع�سبة واملراأة يف املجتمعات املعا�سرة

معطى  العربي  والزواج  العربية  الع�صبة  لي�صت 

ر�صم  الذي  البدوي  بالنقاء  يعودا  ومل  عامليا، 

معاملهما التاريخية، كما اأنها غري حم�صورة بالعرب 

باملعنى العرقي اأو القومي، حيث اأننا نرقب معاملها 

الع�صرية  لكن  والكردي.  الأمازيغي  املجتمعني  يف 

الت�صلطية  البنى  يف  اأ�صا�صي  كملذ  والقبيلة، 

مازالت  واملعا�صر،  منها  التاريخي  ال�صيا�صية، 

اجلن�صني.  بني  العلقات  يف  هامة  اآثارا  ترتك 

فيه  يجتمع  معقد  تركيب  يف  املراأة  ت�صع  وهي 

عملية  يف  والقانوين  والديني  واملجتمعي  العريف 

وميكن  وم�صريها.  دورها  طبيعة  لتحديد  مركبة 

تتبع معامل البنى الع�صوية هذه بدرجة اأو باأخرى 

وال�صوري  الأردين  والريف  العربية  اجلزيرة  يف 

والعراقي وامل�صري ، ويف �صمال اأفريقيا وال�صومال 

نعاي�صها  التي  القربى  جماعة  اإن  وموريتانيا. 

ذكورية  �صلطة  ذات  ب�صرية  جمموعة  اليوم  حتى 

تكر�ش توارث البنية القت�صادية ومنا�صب الريادة 

وال�صيادة على ح�صاب املراأة املهم�صة، وت�صتمر يف 

اأ�صكال متاأقلمة مع الراأ�صمالية املعا�صرة. فعلقات 

اإنتاج الإن�صان يف املجتمعات العربية تكر�ش منط 

الزواج الداخلي وزواج ابن العم من داخل القبيلة 

الداخلي  الزواجني  يف  الذكور  حرية  مع  للن�صاء، 

هذا  القربى  جماعات  كر�صت  وقد  واخلارجي. 

النمط من الزواج اأول، كحق للرجل واإلزام للمراأة، 

ويرتبط  الرحم.  ب�صلة  الع�صبات  متا�صك  لتوفري 

هذا "احلق" املطلق لبن العم مبنظومة العلقات 

والقيم التي تعتمد ممار�صة ال�صبط الكامل للقدرة 

الإرث  على  للحفاظ  القبيلة  لن�صاء  الإنتاجية 

القت�صادي وال�صلطة الجتماعية، مما ي�صيق على 

املراأة ويحرمها من حق اختيار ال�صريك. 

بع�ش  يف  الجتماعي  النمط  هذا  يعترب 

ل  وجزءاً  مهماً  عامًل  الأكادميية  الأو�صاط 

يف  ي�صاهم  الذي  الجتماعي  املوروث  من  يتجزاأ 

كما  احلقوق.  اأب�صط  من  املراأة  وحرمان  الت�صلط 

املراأة  قمع  يف  مهماً  عامًل  املوروث  هذا  يعترب 

اجتماعياً، فت�صبح عملية الت�صلط والعقاب عملية 

"املجموعة"  القربى  جماعة  متار�صها  جماعية 

�صد الفرد "املراأة". ول ي�صدق ذلك على خيارات 

الدم وجرائم  دية  اأي�صا على  بل  الزواج فح�صب، 

ال�صرف وغياب احلدود الوا�صحة بني ال�صخ�صي 

والعائلي. 

ويعتقد العديد من علماء الجتماع العرب اأنه 

ما�صية،  اليوم حالًة  القبيلة  كون  الرغم من  على 

الإطار 2-7

�سعاد جوزيف: الأبوية والتنمية يف العامل العربي

العربي على  العامل  الكتاب يف  يتفق معظم 

بنية  حمور  هي  القرابة  وقيم  اأوا�صر  اأن 

وتوؤكد على  تبقي  العربية. فهي  املجتمعات 

وت�صكل  وهويته،  بذاته  الفرد  اإح�صا�ش 

امل�صدر  اأي�صاً  وهي  املجتمع.  يف  مواقعه 

والقرابة  القت�صادي.  للأمان  الرئي�ش 

حتدد الع�صوية ال�صيا�صية، وتغزل �صبكة من 

املوارد ال�صيا�صية اجلوهرية. كما اأنها حتدد 

تاأثرياً  القرابة  اإن ملركزية  الدينية.  الهويات 

على الأبوية: فالقرابة تنقل الأبوية اإىل كل 

العوامل واملنازل الجتماعية يف احلياة.

امل�صدر: �صعاد جوزيف، 2005.

على الرغم من كون 

القبيلة اليوم حالًة 

ما�سية، اإّل اأن قيمها 

ومفاهيمها مازالت 

قائمة يف الوعي 

العربي وطريقة 

تعامله مع ال�ساأن 

الن�سائي، حتى بعد 

غياب القت�ساد 

الرعوي والبداوة
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اإّل اأن قيمها ومفاهيمها مازالت قائمة يف الوعي 

الن�صائي،  ال�صاأن  مع  تعامله  وطريقة  العربي 

والبداوة.  الرعوي  القت�صاد  غياب  بعد  حتى 

علقات  يف  اٍت  تغريُّ الآخر  البع�ش  وير�صد 

نتيجة  اجتماعية-اقت�صادية،  كوحدات  القربى 

على  الدولة  و�صيطرة  اخلدمات،  نظام  لتو�صع 

الوظائف  نطاق  وات�صاع  احلياة،  مرافق  خمتلف 

البريوقراطية (حليم بركات، 178:1985).

تزال  ل  العربية  املراأة  اإن  القول  �صراً  ولي�ش 

املعنوي  ب�صكله  للت�صلط  يتعر�ش  عن�صراً  تعترب 

تختلف  ورمبا  املبا�صر.  وغري  املبا�صر  واملادي 

اأخرى،  اإىل  بيئة  من  وقوته  الت�صلط  درجات 

وح�صب املرحلة التي متر بها املراأة، اأي مبعنى اأن 

يكون  ل  قد  اإجبار،  واأداة  قهر  كعن�صر  الت�صلط، 

حياة  من  املختلفة  املراحل  خلل  نف�صها  بالقوة 

للت�صلط  اأي حتليل  يقرتن  اأن  يجب  لذلك  املراأة. 

مبا ي�صمى "دورة حياة املراأة". فرمبا تعاين الفتاة 

اأو  املتزوجة  اأختها  من  اأكرث  الت�صلط  من  ال�صبية 

من  لنوع  والأم  املتزوجة  تتعر�ش  ورمبا  العجوز. 

اأو  امل�ِصّنة  املراأة  له  تتعر�ش  عما  يختلف  الت�صلط 

املطلقة اأو العان�ش اأو الأرملة. لذا يجب اأن يوؤخذ 

بالعتبار اأن الت�صلط لي�ش حالة مطلقة تعاين منها 

كل الن�صاء بالدرجة والقوة وال�صكل ذاتها، بل هو 

حالة مرتبطة بالعمر واحلالة الجتماعية والوفرة 

واملنظومة  العائلي،  ال�صيا�صي  واجلاه  القت�صادية 

ال�صيا�صية الجتماعية ال�صائدة، وغريه من العوامل 

املوؤثرة على جتربة املراأة يف املجتمع.

حمكومة  الأ�صرة  داخل  العلقات  بقيت  لقد 

الزوجة؛  على  والزوج  الأبناء،  على  الأب  ب�صلطة 

وهي �صلطة ن�صاأت تاريخياً يف ظل �صيادة النظام 

دخلت  التي  التغيريات  اعتبار  ميكن  ول  الأبوي. 

الأ�صرة  تعزيز  ذلك  يف  مبا  جذريًة،  هيكلها  على 

النواتية على ح�صاب الأ�صرة املمتدة والرتاجع يف 

ن�صبة زواج الأقارب. كما ل ميكن القول اإنها م�صت 

الطابع الوظيفي للعلقة بني اجلن�صني يف العمق. 

وهي، اإن اأثرت على بع�ش اأ�صكال التمييز بني املراأة 

والرجل، فاإنها مل حتدث تغيريا نوعيا يف طبيعة 

العلقة بينهما اإل يف اأو�صاط حمدودة. 

لقد كان التقدم على �صعيد علقات اجلن�صني 

يف العديد من معامله ل�صالح الرجل الذي ُفتحت 

حريات  على  وح�صل  جديدة،  اإمكانات  اأمامه 

�صخ�صية مل يُ�صمح بها للن�صاء، مما كر�ش �صيطرته 

على الأ�صعدة القت�صادية والجتماعية والثقافية 

والقانونية وال�صيا�صية. يف الوقت عينه، مل حتظ 

املراأة دائما بقدٍر كاٍف من التعليم والعمل املهني 

ب�صكل  القوى  موازين  بتعديل  لها  ي�صمح  الذي 

ماأجور  بعمل  اأفلحت  اإن  وهي  اأكرث.  تكافوؤاً  يتيح 

غالب  يف  جتد  ل  القت�صادية،  الأزمة  بدواعي 

الأحوال م�صاركة حقيقية ووا�صعة لها من الرجل 

العمل  هذا  لها  ي�صمح  ول  املنزلية.  الأعمال  يف 

بتحقيق نف�صها بقدر ما هو مل�صاعدة الأ�صرة على 

اأكرث  تنت�صر  حني  يف  معي�صتها،  م�صتوى  حت�صني 

الن�صائي  الكادر  بيوت  املنزلية يف  اخلدمة  فاأكرث 

يف  املاأجور  العمل  مفهوم  اإن  اقت�صاديا.  القادر 

ال�صعيفة  الجتماعية  القت�صادية  التكوينات 

الراأ�صمالية  الدول  يف  احلال  هو  كما  ي�صمح،  ل 

املتقدمة، بتفريد الن�صاء اأو اجلماعات امل�صت�صعفة، 

التفريد ب�صكل عام وهزاله لدى العن�صر  ل�صعف 

الأ�صعف يف البنية الجتماعية (اأي املراأة) التي مل 

تتمتع باحلق كامراأة يف ذاتها ومن اأجل ذاتها. فقد 

متتعت مبفهوم احلق يف املنظومة القيمية ال�صائدة 

عرب دورها يف اجلماعة و/اأو البيت. وميكن القول 

اأ�صكال  تهاوي  اقت�صادية قد جنمت عن  اأزمة  اإن 

العاملي  الو�صع  مع  للتاأقلم  القابلة  غري  النتاج 

الأزمة  وتفاقمت  بديلة.  حتتية  بنى  وجود  دون 

الرتتيبات  ح�صاب  على  املاأجور  العمل  تعميم  مع 

من  نوعاً  �صمنت  التي  والعرفية  الجتماعية 

املوارد  وربط  والقت�صادية  الجتماعية  احلماية 

ب�صبكة  ل  العاملي  باملركز  الأ�صا�صية  القت�صادية 

هذه  مظاهر  من  وكان  اإقليمية.  اأو  تبادل حملية 

البيئي  باملعنى  ال�صناعات  حثالة  ت�صدير  الأزمة 

والجتماعي والقت�صادي لدول اجلنوب. وخلقت 

هذه الأزمة نخبا مالية حت�صد مبنظومة الف�صاد 

العاملية  وال�صبكة  لل�صتبداد  الداخلية  والآليات 

لل�صتعباد اأهم ثروات البلد. ورافق هذه العملية 

للفئات  ونبذ  الو�صطى  للطبقات  مت�صاعد  اإفقاٌر 

اأ�صكال  يف  الو�صل  حلقة  ت�صكل  التي  الو�صيطة 

البلدان  من  العديد  يف  النتقالية  العمل  تق�صيم 

حقيقية  مع�صلة  ي�صكل  الو�صع  وهذا  العربية. 

والنظرية  التطبيقية  العلوم  خريجي  �صفوف  يف 

العليا الذين و�صعوا يف موقع املناف�صة املبا�صرة مع 

الن�صاء يف �صوق العمل املتاأزمة يف معظم البلدان 

العربية. 

من البيت اإىل املجتمع

مل تعد املراأة حبي�صة املنزل. فقد اأتاحت لها فر�ش 

التعليم والعمل م�صاركة اأكرب يف احلياة العامة، مع 

اأن البع�ش ما زال ينظر اإىل هذه الفر�ش كو�صيلة 

لتح�صني ن�صيبها يف الزواج ورعاية الزوج وتربية 

مل تعد املراأة حبي�سة 

املنزل. فقد اأتاحت لها 

فر�ض التعليم والعمل 

م�ساركة اأكرب يف احلياة 

العامة
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للتحكم  �صرورة  يرى  البع�ش  زال  وما  الأبناء. 

اإىل  و�صول  العائلة،  �صرف  على  حفاظا  بحريتها 

فر�ش احلجاب ومنع الختلط بني اجلن�صني يف 

التعليم واملجتمع. 

التحجب  ت�صع  الراأي  ا�صتطلع  نتائج  اأن  اإل 

ال�صخ�صية،  احلرية  احرتام  خانة  يف  بو�صوح 

ال�صتطلع  اجلمهور يف  كما مييل   .(3-7) اإطار 

العمل،  يف  اجلن�صني،  بني  الختلط  تاأييد  اإىل 

ويف املجتمع عامة، واإن كان الختلط يف مراحل 

التعليم املختلفة ل يحظى بتاأييد كبري خا�صة يف 

حالتي الأردن وم�صر، اإطار (4-7). 

العتقاد ب�صرورة التحكم باملراأة يبقى بالطبع 

البلدان  اختلف  وفق  ويختلف  مت�صاو،  غري 

والوعي  املعي�صة  وم�صتوى  الجتماعية  والأو�صاط 

الأكرث  ال�صرائح الجتماعية  العام. وهي تربز يف 

الجتماعية،  واملكانة  الدور  واملهم�صة  فقرا 

وبالتايل الأقل حماية قانونية واجتماعية والأكرث 

القول  وميكن  ال�صائدة.  الأبوية  بالثقافة  تاأثراً 

تخ�صع  مازالت  العربّية،  والأرياف  البوادي  اإن 

لعوامل الع�صبّية الأ�صرّية والقرابة والولء ل�صلطة 

القبيلة وهيمنة الأعراف والتقاليد وال�صعائر، يف 

ظّل اقت�صاد اكتفائي اإىل حد ما، مرتبط بالأر�ش 

الب�صيطة  احلرفية  وال�صناعات  واملناخ  واملا�صية 

ويلعب  للتقرير).  خلفية  ورقة  الر�صيد،  (م�صاوي 

غياب الزمن احلر (وقت الفراغ) وتراكم املهمات 

على املراأة دورا هاما اأي�صا. وتعود هذه الظواهر 

كلّها اإىل منابع وعلقات ذكورّية واأو�صاع حياتية 

مظاهر  بع�ش  يف  بامل�صاركة  اإّل  للمراأة  ت�صمح  ل 

الن�صاط العام، وتاأطري دورها يف جمال الإجناب 

والعمل املنزيل باملعنى الوا�صع للكلمة وامل�صاركة يف 

الأعمال الرعوّية والزراعّية �صمانا للبقاء. 

اإىل  العربي  بالعامل  املتعلقة  الدرا�صات  ت�صري 

غياب املراأة عن احليز ال�صيا�صي املوؤ�ص�صاتي، واإىل 

اأقل  القطاع اخلريي، وبن�صبة  ح�صور حمدود يف 

يف الف�صاء املدين والثقايف ب�صكل عام، واإىل قلة 

تام  �صبه  وغياب  القت�صادي،  امل�صاركة يف احليز 

عن احليز الديني الر�صمي. اإل اأن البنى الت�صلطية 

املراأة يف ال�صحافة واملحاماة  مل حتل دون وجود 

احلديثة  والتقنيات  والطب  والهند�صة  وال�صيدلة 

هذا  كان  حني  ويف  الت�صالت.  ثورة  وموؤ�ص�صات 

يحاول  احل�صور يحمل معاين عديدة يف جمتمع 

القول  ميكن  قرن،  قبل  نف�صه  اكت�صاف  اإعادة 

قطاع  بني  �صراعية  حالة  مواجهة  يف  اليوم  اإننا 

باعتباره  العامة  واحلياة  العمل  �صوق  دخل  وا�صع 

ا�صتمراراً للت�صكيلة الجتماعية التقليدية، وقطاع 

اآخر كان دخولـه �صوق العمل موؤ�صراً لنخراطه يف 

عملية دفاع جديدة عن الأ�صرة ال�صغرية والتفرد 

ذلك  عن  خمتلفاً  دوراً  ولعب  املايل،  وال�صتقلل 

املر�صوم �صلفاً للعلقات الجتماعية الأفقية. وتدفع 

ال�صوق اجلديدة، من  لقواعد  فاتورة غالية  املراأة 

عدم ثبات عقود العمل وطابعها املوؤقت ووجودها 

على  للن�صاء،  مذلة  �صروط  ذات  حرة  مناطق  يف 

حيث  من  ت�صمح،  عينها  التغريات  اأن  من  الرغم 

املبداأ، مبا ي�صهل التوفيق بني العمل املاأجور وبناء 

واإمكانية  العمل  �صاعات  املرونة يف  (مثل  الأ�صرة 

العمل يف املنزل). وميكن القول اإن غياب �صيا�صات 

الإطار 3-7

راأي اجلمهور يف م�سائل نهو�ض املراأة، اأربعة بلدان عربية، 2005

الراأي يف احلجاب

يختلف العتقاد 

ب�سرورة التحكم 

باملراأة وفق اختالف 

البلدان والأو�ساط 

الجتماعية وم�ستوى 

املعي�سة والوعي العام. 

وهي تربز يف ال�سرائح 

الجتماعية الأكرث 

فقرا واملهم�سة الدور 

واملكانة الجتماعية، 

وبالتايل الأقل حماية 

قانونية واجتماعية 

والأكرث تاأثرًا بالثقافة 

الأبوية ال�سائدة



159البنية املجتمعية

الإطار 5-7

اعتماد املراأة البدوية على الذات

عم�صة احل�صني، من بادية ال�صامية، يف العقد اخلام�ش، 

وتخبز  وتعجن  احلطب،  وجتمع  وحتلبها،  الغنم  ترعى 

الثياب بيديها. زوجها عاجز. ومع  على ال�صاج، وتغ�صل 

اأنها تعي�ش يف بيت من ال�صعر بعيداً عن البيوت الأخرى، 

اإل اأنها ل ت�صكو من الوحدة، لأنها م�صغولة دائما. تغزل 

تهز  وهي  ب�صمتها  تخفي  ول  اليدوي،  مبغزلها  ال�صوف 

مل  واإن  موا�صم،  احلياة  �صعبة،  "حياتنا  وتقول:  راأ�صها 

نخدم اأنف�صنا ل اأحد يخدمنا. الذين يقدمون لنا خدمات 

يطالبوننا باأكرث منها، وبع�صهم يطالبوننا باأن نوؤمن لهم 

ال�صمن واجلنب جماناً، وهم ل يقدمون لنا اإل الإزعاج". 

امل�صدر: بندر عبد احلميد، 1990.

الإطار 4-7

راأي اجلمهور يف م�سائل نهو�ض املراأة، اأربعة بلدان عربية، 2005

املوافقة على الختالط بني اجلن�سني يف جميع مراحل التعليم

املوافقة على الختالط بني اجلن�سني يف العمل

املوافقة على الختالط بني اجلن�سني يف املجتمع عامة
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وحمدودية  املراأة،  لأو�صاع  حامية  اجتماعية 

كبريا  دورا  تلعب  الدولة،  تقدمها  التي  اخلدمات 

يف جعل املراأة �صحية عو�صا عن اأن ت�صتفيد من 

فر�ش العمل املرن واملتعدد الأ�صكال.

التمرد يولد اأ�سكال و�سيطة للحرية

والقنوط  والتنازل  ال�صت�صلم  حالت  متابعة  اإن 

حتجب  اأن  يجب  ل  التقليدية،  البنى  مع  للتاأقلم 

عن الأنظار ردود الفعل القوية والعنيفة التي تعرب 

عن التمرد والثورة. لكن هذا الو�صع، املبني على 

كل  يف  دميقراطية  وغري  مقيدة  عائلية  علقات 

الأحوال، ل ي�صمح باإر�صاء ثقافة �صائدة قائمة على 

امل�صاركة  وفر�ش  والواجبات  احلقوق  امل�صاواة يف 

منظومة  �صمن  اأي  وامل�صتقبل،  احلا�صر  �صنع  يف 

حقوق اإن�صان تعترب حقوق املراأة جزءاً ل يتجزاأ من 

هويتها وم�صمونها. 

اأو  اخل�صوع  اأن  ملحظة  ال�صروري  ومن 

التمرد على الروابط الع�صوية ل يخ�صع بال�صرورة 

للعتبارات الدينية، حيث جند يف طريف املعادلة 

ن�صاء حمجبات اأو م�صاركات يف العمل العام عرب 

اأو خريية. كذلك ل ميكن،  تعليمية  دينية  هيئات 

والتنظيم يف  التجمع  على حرية  الت�صييق  ب�صبب 

معظم الدول العربية، اأن نعترب اجلل�صات واملجال�ش 

والديوانيات وال�صلل و�صهرات الزجل واحتفاليات 

العطل ورم�صان و�صعائر امللل والنحل جمرد عودة 

فالكثري  دائما.  تقليدي  حياة  منط  اإىل  �صرف 

الطبيعية  احلاجة  نطاق  يف  ت�صنيفه  ميكن  منها 

للجتماع الب�صري والتوا�صل، الذي جعلته القوانني 

اأ�صكال  اأعطى  مما  ممنوعاً،  اأمراً  الت�صلطية 

التعبريات  بني  �صبابية  احلدود  ترتك  و�صيطة 

ظل  يف  فالن�صاء  املدنية.  والتعبريات  الع�صوية 

توظيف  اأي�صاً  يحاولن  الأ�صا�صية  غياب احلريات 

التقليدية،  املمار�صات  بل  الجتماعية،  الظروف 

تن�صاأ جتمعات خريية  للدفاع عن حقوقهن حيث 

اأو طبية اأو اأدبية، عائلية ن�صائية. كما تت�صكل وفود 

مطلبية حتاول ال�صتفادة من الف�صاء الجتماعي 

به  ي�صمح  ل  مبا  البلدان  بع�ش  يف  ي�صمح  الذي 

الف�صاء الإيديولوجي. ول يعدم الأمر توظيفا من 

(كال�صعودية  عديدة  بلدان  يف  ن�صائية  قطاعات 

وامل�صاركة  احلماية  لهوام�ش  مثل)  واخلليج 

اأ�صكال مدنية للتعبري  الع�صوية، لغر�ش ا�صتنباط 

ت�صكل مفاتيح حتول اجتماعي ينطلق من املعطى 

املجتمعي نف�صه الذي اأعطته الدولة الت�صلطية قوة 

ح�صور. 

اإل اأن البعد ال�صلبي للعلقات الع�صوية يتقوى 

العام  والن�صاط  التجمع  حرية  هام�ش  �صاق  كلما 

امل�صتقل عن الدولة. فالتمرد على البنية الع�صائرية 

اأو الع�صبيات لي�ش وقفاً على غري املتدين من جهة، 

على طبقة اجتماعية حمددة  لي�ش وقفاً  اأنه  كما 

اأو جن�ش من جهة اأخرى. وتبدو اأ�صكال الت�صامن 

واأ�صرنا،  �صبق  كما  للمتتبع،  التقليدية  الع�صوية 

اإح�صا�ش  ثمة  حيث  الفقرية،  الأو�صاط  يف  اأقوى 

عميق، عند ن�صبة هامة يف املناطق الريفية ومدن 

ال�صفيح واأحياء الهجرة للمدن، ببناء حزام حماية 

التقليدية.  الأبوية  الع�صبيات  عرب  البوؤ�ش  من 

وميار�ش التقاطع ال�صيا�صي/القت�صادي الوطني/

الن�صاء  بني  العلقة  اأ�صكال  على  تاأثرياً  الدويل 

والرجال. فالرتاجع يف احلقوق القت�صادية على 

اإعادة  ظل  يف  ال�صيادة،  ون�صبية  الأغلبية  �صعيد 

العربية،  املنطقة  على  الهيمنة  اأ�صكال  �صياغة 

الجتماعي  اخلطاب  بني  اخللط  عملية  ي�صهل 

واخلطاب الإيديولوجي املحافظ الذي يربط بني 

الوطنية،  وال�صيادة  املجتمعية  الذات  عن  الدفاع 

ويعترب  املراأة  دور  يحجم  للهوية  حمدد  وتعريف 

نهو�صها ماركة خارجية م�صجلة. 

هناك، مع ذلك، تراكمات نوعية من النت�صارات 

حققتها املراأة يف كفاحها الدميقراطي، واأف�صت، 

باختلف املجتمعات والثقافات، اإىل تراجع الهيمنة 

الأبوية ولو بدرجات متفاوتة. واإذا كانت املوروثات 

فاإن  عتباتها،  لتخطي  �صاقاً  املراأة  وطريق  هائلة، 

امراأة اليوم خمتلفة عن اأمها اأو جدتها بفعل وعيها 

وحت�صيل العلم واخلروج مليدان العمل والإجنازات 

احل�صارية التي حملها القرن الع�صرون من اأفكار 

الإن�صان  حقوق  جمال  يف  وانت�صارات  حتررية 

وحقوق املراأة. وهي تواجه ب�صلبة حتدي التاأقلم 

اأنها  واأثبتت  بل  القا�صية،  التغريات  مع  والتكيف 

الأو�صاع كما  اأ�صواأ  املجتمعي يف  للوجود  احلامي 

كان حال املراأة يف ظل احل�صار يف العراق، والعنف 

والعراق  ولبنان  ال�صودان  يف  التعبريات  املختلف 

وفل�صطني. وبهذا املعنى، مل يكن للبنى املجتمعية 

الدرجات  املختلف  املراأة،  ح�صور  دون  حتول  اأن 

النتقالية  الأو�صاع  يف  فاعل  طرفا  والأ�صكال، 

التي تعي�صها بلدان عربية عديدة. 

التقارب بني اجلن�صني،  اأدى  اأخرى،  من جهة 

واإن مل يلغ الفوارق، لعلقات اأقل نزاعية يف اأماكن 

كثرية، وجعل العلقة الرتبوية تنحى منحى اأقرب 

للدميقراطية منه للت�صلطية. فاأ�صبح الأبناء اأكرث 

باأنف�صهم وبالذين يتخذونهم منوذجا يحتذى  ثقة 

يف منو �صخ�صيتهم ويف حتقيق جناحاتهم، خا�صة 

اإن غياب �سيا�سات 

اجتماعية حامية 

لأو�ساع املراأة، 

وحمدودية اخلدمات 

التي تقدمها الدولة، 

تلعب دورا كبريا يف 

جعل املراأة �سحية 

عو�سا عن اأن ت�ستفيد 

من فر�ض العمل املرن 

واملتعدد الأ�سكال

اخل�سوع اأو التمرد 

على الروابط 

الع�سوية ل يخ�سع 

بال�سرورة لالعتبارات 

الدينية

يتقوى البعد ال�سلبي 

للعالقات الع�سوية 

كلما �ساق هام�ض 

حرية التجمع 

والن�ساط العام 

امل�ستقل عن الدولة
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واأن �صورة الأم ومكانتها لديهم عن�صر اأ�صا�صي يف 

تكوين �صورتهم الإيجابية عن اأنف�صهم. 

البحث  �صرورة  اإىل  بنا  يعود  الو�صع  هذا 

على  قائمٍة  للأ�صخا�ش،  جديدة  توازن  حالة  عن 

اأهمية  بجلء  ويو�صح  ال�صمية،  امل�صاواة  اأ�صا�ش 

مدين  جمتمع  وبناء  الأ�صا�صية  احلريات  اإطلق 

باملعنى الوا�صع للكلمة، اأي �صبكة وافرة من اأ�صكال 

التجمع الواقعة بني الفرد والدولة، ت�صمح بتغطية 

الف�صاءات غري احلكومية لأن اأية حكومة ل ميكن 

اأن متثل كل النا�ش يف كل الق�صايا. كما ي�صري اإىل 

اأهمية ربط الربنامج ال�صيا�صي واملدين ب�صمانات 

حتى ل  والجتماعية،  القت�صادية  الدنيا  الدرجة 

البنى  مع  املواجهة  تكون  ل  لكي  حقوقها،  نقول 

الع�صوية جمرد نقل لل�صحايا من كوخ بائ�ش اإىل 

اإن قيام عهد مدين بني املجتمع والدولة  العراء. 

ي�صكل  ورجالً،  ن�صاًء  الأ�صخا�ش،  حقوق  ل�صمان 

باأن  الأ�صخا�ش  ل�صعور  الوجوب  واجب  �صرطاً 

البيت  يف  ودوراً  واجل�صد  النف�ش  يف  �صلمة  لهم 

واملجتمع، واعرتافاً حقوقياً يف التعلم والعلج. اإن 

احلق الطبيعي ببناء جمعيات حرة وم�صتقلة ي�صكل 

عامًل اأ�صا�صياً يف النتقال من الفرد اإىل ال�صخ�ش-

مدنية  جماعات  بناء  ي�صبح  ما  وبقدر  املواطن. 

ق�صية بديهية للنا�ش، ي�صبح بالإمكان اخلروج من 

احلالة اخلا�صة لبع�ش الن�صاء اإىل احلالة العامة 

لكل الن�صاء عرب اأ�صكال تعاون وتعا�صد وم�صاركة 

ت�صبح  اأن  للم�صاواة  مدنية جديدة. عندها ميكن 

ت�صكل  اأن  املدنية  وللثقافة  جمتمعيا،  مطلبا 

م�صلحة  باعتبارها  التمييز  لثقافة  قويا  مناف�صا 

بالظروف العملية لتجاوز الروابط الع�صوية، ولي�ش 

ما  فلمواجهة  الفكري.  نقدها  مقومات  فقط 

تفر�صه الع�صبية من ر�صوخ وتبعية، ل بد من زرع 

الذاتي  لل�صتقلل  والقانونية  املعا�صية  املقومات 

مهما  التمييز  ورف�ش  اجلن�صني،  من  للأ�صخا�ش، 

املادية  ال�صروط  وتوفري  الدافع،  اأو  ال�صبب  كان 

للتجروؤ على الفكر والتجاوز.

الأ�سرة ومكانة املراأة

التي  الأوىل  املوؤ�ص�صة  هي  الأ�صرة  زالت  ما 

خلل  من  الأبوية  والقيم  العلقات  اإنتاج  تعيد 

بعمليات  تقوم  فهي  اجلن�صني.  بني  التمييز 

التن�صئة والتطويع الجتماعية يف جو تع�صف به 

التناق�صات وامل�صكلت البنيوية اخلانقة، و�صمن 

م�صنوعة  املراأة  فيها  تغدو  و�صغط  رقابة  اآليات 

كما  اأو،  مل�صريها،  �صانعة  تكون  اأن  من  بدلً 

التي  املنظومة  اإنتاج  اإعادة  يف  م�صاركة  لحظنا، 

حتكمها. 

العلم  حقل  اإىل  املراأة  خروج  من  الرغم  على 

وال�صرف  والعر�ش  اجلن�ش  م�صاألة  بقيت  والعمل، 

التي  الكبرية  البنيوية  بالتحولت  التاأثر  حمدودة 

جمتمعات  ففي  املن�صرم.  القرن  خلل  ح�صلت 

خمتلف  على  الرجل  فيها  ي�صيطر  ذكورية 

وال�صيا�صية  والثقافية  الجتماعية  احلياة  �صوؤون 

والقت�صادية، مازال حق املراأة يف �صلمة النف�ش 

واجل�صد مو�صوع انتهاك مقبول يف منظومة القيم 

نفيت  املراأة،  يف  الفرد  نُفي  فعندما  ال�صائدة. 

اإمكانية تفرد احلق اخلا�ش، وحتديد تعريف احلياة 

اخلا�صة، ومقومات ال�صخ�ش كما ترد يف ال�صرعة 

الدولية حلقوق الإن�صان. اإل اأن هذا النتهاك بحد 

ذاته ي�صعنا اأمام تناق�ش هام يف حالت التعاي�ش 

بني العلقات الع�صوية والعلقات املدنية. فاإن كان 

�صعف التفرد قد حال دون احل�صول على حقوق 

الن�صاء،  اأجل  فيها اجلماعة من  تتجند  معينة مل 

فاجلماعة نف�صها (قبيلة اأو ع�صرية اأو حمولة...) 

كانت احلامل والو�صيط ل�صمانات وحقوق اأخرى، 

و�صبل  اأ�صكال  ا�صتقراء  ال�صروري  من  يجعل  مما 

جديدة لنهو�ش املراأة ل ت�صتبعد تو�صط اجلماعة 

الع�صوية يف بع�ش املجتمعات العربية.

فرتات  يف  عنفا  اأ�صد  التجاذبات  هذه  تغدو 

للمراقبة،  مو�صوعا  املراأة  ت�صبح  حني  الأزمات، 

وي�صبح الت�صرف بج�صدها، مبراقبته اأو ا�صتعماله 

اأو حجبه ونفيه ومعاقبته، اأكرث و�صوحا. وي�صبح 

الفقر  ن�صوية  على  اإ�صافيا  عن�صراً  العنف  هذا 

والبوؤ�ش ال�ّصيا�صّي والّتبعّية والهيمنة والغرتاب.

حتى اليوم، �صكلت قوانني الأحوال ال�صخ�صية 

امل�صكلة.  لهذه  وعمقا  رمزية  الأكرث  التج�صيد 

املراأة  لعلقة  والأهم  الأول  ال�صكل  هو  فالزواج 

الباطن  الوعي  يف  ذلك  اأكان  �صواء  والرجل، 

والظاهر، يف الدين واملجتمع، يف احلرام واحللل، 

متثل  القوانني  هذه  ولعل  واملدن�ش.  املقد�ش  ويف 

التج�صيد الأبرز لعلقة الأبوية يف املجتمع العربي 

القوانني  اأهم  اأن  واملمنوع، حيث نلحظ  باملحرم 

املتعلقة بالتمييز بني اجلن�صني جتد ملذها فيه، 

العرين  متثل  فيه  الأ�صرة  قوانني  �صارت  ب�صكل 

اأو  دينية  والأعراف،  والتقاليد  للثقافة  احلامي 

والأحداث  النقا�صات  تتبع  من  وميكن،  �صعبية. 

الأحوال  قوانني  و�صدور  اإعداد  اأثناء  جرت  التي 

ال�صخ�صية يف اجلزائر و�صورية واملغرب، ال�صتنتاج 

البلد  اقت�صاد  ن�صف  خ�صخ�صة  اأو  تاأميم  باأن 

مدين  �صخ�صية  اأحوال  قانون  اإ�صدار  من  اأ�صهل 

اإن قيام عهد مدين 

بني املجتمع والدولة 

ل�سمان حقوق 

الأ�سخا�ض، ن�ساًء 

ورجاًل، ي�سكل �سرطًا 

واجب الوجوب ل�سعور 

الأ�سخا�ض باأن لهم 

�سالمة يف النف�ض 

واجل�سد ودورًا يف 

البيت واملجتمع
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اختياري يف بلد اإ�صلمي.

يتحرك ج�صد املراأة، كما تقول ملى اأبو عودة، 

�صمن حيز اجتماعي ر�صمت حدوده وتعينت. وكل 

واحد من هذه احلدود، معزز بجملة من القوانني 

الناظمة والكوابح املحرمة التي ل يفرت�ش باملراأة 

املحلة  الظروف  ماأ�صاة  يف�صر  ما  وهو  انتهاكها، 

اأهمية  هنا  من  ال�صرف".  "جرائم  يف  واملخففة 

يتعلق  ما  كل  يف  اإن�صانية  حقوق  ت�صريعات  وجود 

ال�صرف. ففي ا�صتجواب لعدد  مبا ي�صمى جرائم 

من الفتيات اللتي وجدن ملجاأ لهن يف جمعيات 

على  جملة  تتكرر  كانت  �صوي�صرا،  يف  ا�صتقبال 

القاتل  يكلف  ل  "قتلي  الفتيات:  معظم  ل�صان 

�صيئا". ولعل ما جاء يف وثيقة "اأوقفوا قتل الن�صاء" 
التي وقعها ع�صرات الآلف من الأ�صخا�ش داخل 

واأهمية  �صورية ما يعطي فكرة عن حجم  وخارج 

"دائماً،  الجتماعي-القانوين:  ال�صرطان  هذا 

املادة  يد  متتد  خمتلفة،  وذرائع  خمتلفة  باأ�صكال 

اإىل   239 من  واملواد  العقوبات،  قانون  من   548

242 من القانون ذاته، لتخرج القاتل من عقوبته 

الطبيعية بعد اأ�صهر نادرا ما جتاوزت عدد اأ�صابع 

الغ�صب  ثورة  تارة،  ال�صرف  اإنه  الواحدة!!  اليد 

ثالثة!!  تارة  الطائفية  واحل�صا�صية  اأخرى،  تارة 

ولكنه دم �صبايا يهدره قتلة ل يجب اأن يكون لهم 

(18 اأيلول/�صبتمرب  م�صري �صوى م�صري القتلة!!" 

.(2005

يف  احلداثة  عنا�صر  تداخل  من  الرغم  على 

الثقافة التقليدية يف املجتمعات العربية، بحيث ل 

ميكن تعميم و�صع واحد على املجتمعات املختلفة 

تبقى  املختلفة،  الدول  بني  اأو  واحدة  دولة  اإن يف 

�صرائح اجتماعية وا�صعة فيها اأقرب للتقليد منها 

للتجديد. والثمن الذي تدفعه الفتاة يف الأو�صاط 

ال�صعيفة التفريد، باملعنى احلقوقي والقت�صادي، 

لذلك  جداً.  كبري  ا�صتقلليتها،  على  للح�صول 

لتعي�ش  املن�صودة،  �صالتها  املبكر  الزواج  ي�صبح 

حاجاتها دومنا �صعور بالذنب اأو اخلطيئة اأو كره 

الذات. ولت�صبح كذلك �صيدة حمرتمة مقبولة من 

اأمها ومن الأ�صرة واملجتمع. ومن املرجح اأن يكون 

اأول �صخ�ش تعرفت به هو من �صرتتبط به، خا�صة 

يف املجتمعات املحافظة، هذا اإذا مل يكن اأهلها هم 

اأو مبا  من قرر ذلك دون معرفة منها م�صبقة به 

يكفي عنه. ويف كل الأحوال، يتحول الزواج املبكر 

متعددة  م�صكلة  اإىل  اجتماعي  عرف  جمرد  من 

الأ�صباب والأبعاد.

العربية  الإمارات  يف  اأجريت  درا�صة  تظهر 

الفتيات،  ال�صديدة على  الجتماعية  ال�صغوط  اأن 

وفقدانهن احلب والتفهم من قبل اأ�صرهن، تُْظِهر 

لديهن اأ�صكال عنفية عديدة يف ال�صلوك. فحوادث 

انتحار الفتيات تبلغ ثلثة اأ�صعاف حالت النتحار 

خلفية  ورقة  داغر،  (فيوليت  ال�صباب3  عند 

للتقرير).

والرجال  الن�ساء  بني  امللتب�سة  العالقة 

التعا�سد  بني  العربية،  املجتمعات  يف 

والتناق�ض

والرجال  الن�صاء  الن�صوية  الكتابات  بع�ش  ت�صع 

انت�صار  الرغم من  وعلى  كامل.  ت�صادٍّ  موقعْي  يف 

التمييز �صد الن�صاء يف البلدان العربية، فاإن هذا 

العلقة  تلك  لطبيعة  خمًل  تب�صيطاً  يعدُّ  املوقف 

الأ�صا�ش يف املجتمعات العربية.

اأن�صار  اأن  اإىل  البداية،  يف  الإ�صارة،  ميكن 

الب�صتاين  مثل بطر�ش  كانوا رجال،  الأوائل  املراأة 

الذي كتب عن �صرورة تعليم البنات، وقا�صم اأمني 

وعبد  حداد  والطاهر  املراأة،  بتحرير  نادى  الذي 

الرحمن الكواكبي، واآخرين. واعترب هوؤلء ق�صية 

املراأة جزءاً ع�صوياً من ق�صية اأو�صع، هي حتديث 

اأن�صار  بني  اليوم  اأننا جند  كما  وتقدمه.  املجتمع 

النا�صطني  الرجال  من  كبرياً  الن�صاء عدداً  نه�صة 

يف جمال حقوق الإن�صان، منطلقني من اأن ق�صية 

املراأة هي يف �صلب ق�صية حقوق الإن�صان.

�سور اأخرى لالأبوة

يرتتب على اإطلق التعميمات حول اأو�صاف الأب 

خ�صوع  ال�صطهاد،  رمز  وباأنه  بال�صتبداد  ونعته 

وهو  لقمعه.  وا�صت�صلمهم  مل�صيئته  الأ�صرة  اأفراد 

ويُغيِّب  املجتمع،  التغيري يف  لرف�ش  يوؤ�ص�ش  اجتاه 

ويعمم  وامل�صتقل،  والناقد  املت�صائل  الفرد  ت�صّكَل 

�صور الثبوت والركود وال�صت�صلم لل�صائد. وهذه 

العربية.  املجتمعات  واقع  متاماً  تعك�ش  ل  �صور 

لنا  تتك�صف  اليومية،  احلياة  عند  نتوقف  فحني 

اأوجه مغايرة للأبوة يف تعاطيها مع الن�صاء، زوجات 

وبنات.

م�صاهمة  اإىل  املثال،  �صبيل  على  لننظر، 

العربيات يف جميع اأ�صكال املقاومة، خ�صو�صا يف 

فل�صطني. �صنجد اأنف�صنا اأمام مكونات اأخرى للأبوة 

3  �صمل البحث 82 حالة ملن قمن مبحاولة انتحار، وتراوحت اأعمارهن بني 15 و24 �صنة، ومعظمهن عازبات. ومل تكن تلك هي املحاولة الأوىل حلوايل ربع عددهن.

كان اأن�سار املراأة 

الأوائل رجال، واعترب 

هوؤلء ق�سية املراأة 

جزءًا ع�سويًا من 

ق�سية اأو�سع، هي 

حتديث املجتمع 

وتقدمه

جند اليوم بني اأن�سار 

نه�سة الن�ساء عددًا 

كبريًا من الرجال 

النا�سطني يف جمال 

حقوق الإن�سان، 

منطلقني من اأن 

ق�سية املراأة هي يف 

�سلب ق�سية حقوق 

الإن�سان
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تت�صم بالليربالية ومتكني الن�صاء من حرية التعبري 

عن اآرائهن ال�صيا�صية واتخاذ مواقف ب�صاأنها، مع 

وهذه  متكافئ.  غري  ال�صيا�صي  الن�صاء  متثيل  اأن 

ق�صية اأخرى.

اأجيال ثلثة متتالية من الن�صاء  ولنقارن بني 

بني  التطور  ت�صل�صل  لندرك  عربي،  بلد  اأي  يف 

م�صتوى  على  النوعية،  والقفزات  الأجيال  هذه 

وامل�صاركة  وميادينه،  والعمل  وتخ�ص�صاته،  العلم 

التحكم  ذلك  اإىل  ي�صاف  العامة.  الق�صايا  يف 

بالإجناب، وتطور الن�صج النف�صي والثقة بالنف�ش 

التي  احلديثة  التقانات  وا�صتخدام  الن�صاء،  عند 

املحدودة  الثقافة  ذوات  الن�صاء  حتى  �صاعدت 

على التوا�صل مع ثقافات العامل. فهذه املحطات 

يف  الإيجابية  التغريات  بع�ش  تك�صف  ال�صريعة 

اإىل  ما،  حد  اإىل  اأدت،  التي  العربية  الأ�صرة 

يف  وتغري  ال�صباب  �صلوكيات  بع�ش  يف  تغري 

التفاوت  اأن  هنا  نغفل  ول  املمنوعات.  نظام 

امل�صتوى  اإىل  يعود  وت�صلطهم  الآباء  ليربالية  يف 

الجتماعي.  الو�صط  واإىل  والقت�صادي،  الثقايف 

التغريات هي جمتمعية  هذه  اأن  اأي�صا  نغفل  ول 

�صيا�صية  مبحطات  مرتبطة  وعاملية،  وطنية 

واقت�صادية.

بناتهم  تعلم  املتعلمون،  وبخا�صة  الآباء،  يدعم 

وزوجاتهم، ويحثونهن على التقدم املهني، ويوفرون 

ازدياد عدد  اإل  ذلك  اإىل  دليلنا  وما  ال�صبل.  لهن 

الإناث يف اجلامعات، وتاأنيث بع�ش الكليات وبع�ش 

املهن، وتفوقهن يف الدرا�صة، حتى اأن بع�ش الآباء 

يوفر احلماية لبناته يف مواجهة التيارات املت�صددة 

بخ�صو�ش مظهرهن.

واأولده،  بزوجته  الرجل  علقة  اأوجه  تتعدد 

والق�صوة  القمع  مبجرد  و�ْصمها  من  اأعقد  وهي 

والت�صامن،  باحلب  نذهب  فاأين  والطغيان. 

ما  ب�صبب  بنف�صها  املعتدة  الأنثوية  وبال�صخ�صية 

ت�صت�صعره من دعم الأب - من امللحظ اأن الن�صاء 

الإطار 6-7

اأب منا�سر لبنته

القرن  �صتينات  يف  رفيق،  اأبي  ا�صتطاع  كيف  اأعرف  ل 

اأن  املا�صي - وهو مل يدخل جامعة ومل يعرف ال�صفر- 

يتوقد حما�صًة لإر�صايل واأنا يف الع�صرين من عمري كي 

اأكمل درا�صتي يف باري�ش.

خوف  ول  الأقرباء،  ول حتذير  اأمي،  حذر  يثنه  مل 

عن  ال�صلل"،  بلد  "باري�ش  من  ابنتهم  على  العائلة 

ت�صميمه -الذي اأعرتف اأنه كان يفوق �صجاعتي. واأنا ل 

اأعرف باري�ش اإل من خلل �صور بطاقات بريدية لربج 

اإيفل ومن اأ�صماء بع�ش اأدباء فرن�صا و"ال�صوربون" واحلي 

اللتيني.

ميلأون  اأولد  ت�صعة  كبري.  عائلي  جو  يف  ن�صاأت 

مقاعد ونوافذ واأ�صّرة البيت، �صت بنات وثلثة �صبيان، 

ويحّولون  واجلامعات  املدار�ش  يف  بالت�صاوي  يتناف�صون 

البيت اإىل قاعة مطالعة ف�صيحة كان اأبي يغذيها ب�صراء 

الكتب اأكرث من �صراء اخلبز.

المتحانات  مراحل  يف  اأبي  تغمر  ال�صعادة  كانت 

واأقلم ودرو�ش  اإىل كتب  البيت  يتحول  املتواترة، عندما 

م�صتعادة، هازئاً من قول اجلريان "ملاذا تعلم البنت، وهي 

بريادته يف زمن، ويف  لي�صت لك بل لزوجها؟"، متم�صكاً 

قرية، كان ذهاب الفتاة فيها اإىل املدر�صة - القريبة طبعاً 

من البيت - مبثابة قاعة انتظار ملجيء العري�ش.

كنا �صت بنات، وكان النا�ش يقولون عن رفيق اإنه على 

قدر ما يحب بناته اأعطاه اهلل "ح�صب نياته"، ولكن اأبي 

الذي قراأ الكثري وتاأثر باأدباء النه�صة ودعوات التحرير، 

من  ي�صتعيد  له،  اإبداعياً  م�صروعاً  منا،  فتاة  كل  كانت 

خللها منوذج اأمي املتعلمة املثقفة اجلريئة، املتمّيزة عن 

بنات جيلها، مراهناً على اإميانه باأهمية الن�صاء من خلل 

تعليم بناته.

قبل  بريوت  مطار  اإىل  القرية  كل  ارحتلت  وعندما 

�صفري اإىل باري�ش لتودعني بالدموع وال�صوق والو�صايا، 

مل يثقل اأبي فرحي باأي ن�صائح تقليدية. 

بيني وبينه، ويحّملني  لكنه كان ين�صج تواطوؤاً خفياً 

كاأبطال  بنف�صي  اأح�ّش  وكنت  وطيبها،  الريادة  عبء 

امل�صرحيات التي منثلها يف املدر�صة، اأتعرث فاأ�صاب بلعنة 

الآلهة، اأو اأجنح فاأ�صق الطريق املنري لكل بنات جيلي.

والدي،  جلميل  كرٍد  املثال  هاج�ش  عميقاً  �صكنني   

كل جديد،  على  بده�صة  املفتوحة  عيني  يعطب  اأن  دون 

وقلبي التائق اإىل كل رغبة وفرح.

لكن اأبي الذي كان ينتظر ر�صائلي، ليتلو منها املقاطع 

يف  الدائم  حليفي  كان  والزوار،  اجلريان  على  املوؤثرة 

مراحل �صكوين وحما�صي، تعرثي وتاألقي ومل يكن يطلب 

جزاًء �صوى اأن اأجنح، واأن اأدرك ح�ش امل�صاواة الطبيعي 

كان  اأعطيت يل.  التي  احلياة  وهج هذه  كل  اأتذوق  واأن 

وا�صتجابتي،  الذي ربط بني جراأته  ال�صري  هذا احللف 

ارتياد  يف  العريقة  ورغبتي  يّف،  امل�صتعاد  طموحه  يغذي 

�صحر املجهول اإىل مداه.

وبدل اأن يكافئ الأب ابنته، �صرت البنت التي حتاول 

بنجاحها مكافاأة اأبيها.

بالتجارب  اكتنزت  وقد  اليوم،  نف�صي  اأتفقد  عندما 

اأبي بال�صفر املغامر  اأتاحها يل  الإن�صانية والفكرية التي 

والده�صة  التوق  على  اإل  حتتوي  ل  حقيبة  مع  ولو   -

بنات قريتي، وبعد ن�صف قرن  اإىل  واألتفت  والتحدي - 

بالتحديد على هذه الق�صة، فاإذا بكل فتاة ت�صتعني حتى 

اليوم مبثال اأبي، ومب�صار حياتي، لكي تقنع اأباها باأن تعلم 

البنات و�صفرهن للدرا�صة، جناح وقدوة وطريق مل�صتقبل 

ن�صاء هذا القرن.

الهام كّلب

بريوت متوز/يوليو 2005

اإن التفاوت يف 

ليربالية الآباء 

وت�سلطهم يعود اإىل 

امل�ستوى الثقايف 

والقت�سادي، واإىل 

الو�سط الجتماعي

يدعم الآباء، وبخا�سة 

املتعلمون، تعلم 

بناتهم وزوجاتهم، 

ويحثونهن على 

التقدم املهني، 

ويوفرون لهن ال�سبل
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تربطهن  واملهنية  الأ�صرية  حياتهن  يف  الناجحات 

والدعم  احلماية  واألوان   - قوية  علقة  باآبائهن 

التي يوفرها لهن؟

اإن الأ�صرة العربية ذات �صمات متعددة ل ميكن 

كما  وتعميمية.  اإطلقية  واحدة  ب�صمة  اختزالها 

للأبوة  �صلبية  دللة  تعميم  عند  التوقف  ميكن  ل 

فقط4. اإن هذا املنظور الأحادي ي�صيع ال�صت�صلم 

واإمكانية  الت�صلط  على  النتفا�ش  لتعّذر  وينّظر 

الن�صاء  باأن  اجلزم  اأن  ذلك  اإىل  ي�صاف  التغيري. 

له،  قيمة  ل  �صيء  اإىل  حياتهن  يحول  مقموعات 

�صديد  جو  اأي  ظل  ففي  �صائعة.  اأعوام  وجمرد 

اأن متتلك حريتها يف اتخاذ  للمراأة  الق�صوة ميكن 

لها.  غري خمطط  �صعادة  حياتها  مينح  ما،  قرار 

(نهى  للتغيري  اإلهام  م�صدر  هي  احلرية  وهذه 

بيومي، ورقة خلفية للتقرير).

التن�سئة والتعليم )املناهج واأ�ساليب 

التعليم والتقييم(

ت�صعنا ق�صية التن�صئة والتعليم اأمام الطابع املعقد 

العامل  يف  اجلن�صني  بني  للعلقة  الأبعاد  واملتعدد 

نقل  اأو  مناذج  ن�صخ  معه  ي�صعب  ب�صكل  العربي، 

حلول اأو اإلغاء اأمناط التقدم اخلا�صة با�صم تعميم 

اإ�صكالية  ترتبط  العامة،  اخلطوط  ويف  التجارب. 

بجدارين  والدولة  املجتمع  يف  والتعليم  التن�صئة 

متقابلني، واأحيانا متداخلني:

ولعله،  التقليدية،  الرتبية  جدار  هو  الأول 

الأكرث  الأقل، هو اجلدار  الظاهر على  من حيث 

تاريخية  عملية  نتاج  باعتباره  وعمقاً،  متا�صكاً 

طويلة، وباعتبار اأن التغيريات التي �صهدتها الأزمنة 

احلديثة مل ت�صمح ببناء حائط يتجاوزه. وقد جمع 

للثقافة، يف  التاريخية  املقومات  بني  هذا اجلدار 

بعدها الديني واملعريف وال�صعبي، يف اإ�صمنت م�صلح 

اأ�صلم التقاليد حينا، واألزم الدين اأحيانا اأخرى ما 

قلما  ذرائعياً  زواجاً  كان  ل يطيق. ويف احلالتني، 

اعرت�ش التقليديون عليه.

امل�صدر  اأي  الغرب،  الثاين، هو جدار  اجلدار 

الأقوى ملفاهيم التحرر وامل�صاواة يف ع�صرنا. وبهذا 

املعنى، �صكلت الثقافة الغربية ومنط احلياة الغربي 

ملعظم اأن�صار حترر املراأة وامل�صاواة بني اجلن�صني، 

امل�صدر امللهم الأ�صا�صي حلوايل قرن من الزمن. 

"القدوة  مع  التعامل  الأحوال،  معظم  يف  ومت، 

باأ�صلوب  اأي  جديدة،  وجهة  باعتبارها  الغربية" 

ال�صاعر  ون�صاطر  والتباع.  التقليد  على  يقوم 

امل�صري جورج حنني القول اإن التقليد الذهني كان 

من ال�صعة عند البع�ش بحيث انتزع مقدما �صلطة 

تعبري  با�صتعارة  وميكن،  والطباع.  العقول  تطويع 

اأحمد �صب�صوب، احلديث عن "احلداثة املفرو�صة" 

بالفرن�صية،  (�صب�صوب،  املرغوبة"  "احلداثة  ثم 

64:2000 وما بعدها) قبل النتقال اإىل احلداثة 

ال�صرورية من  النتقال  و�صيلة  باعتبارها  املبتكرة 

التباع (التاريخي والغربي) اإىل الإبداع يف جمالت 

التن�صئة والرتبية. اإل اأن هذا النتقال يقت�صي ما 

ي�صميه الباحث منري ب�صور "ن�صوجا روحيا وثقافيا 

يف الأ�صرة ل ميّيز بني الأنثى والذكر يف التعليم اأو 

بني خمتلف  عاماً  تناغماً  يقت�صي  كما  غريه،  يف 

موؤ�ص�صات املجتمع الأخرى، مبا فيها املدر�صة، مع 

هذا الن�صوج، وتقويته ودعمه.

لكن كيف لهذا الن�صوج اأن ياأتي، اإن مل ياأت من 

خلل موؤ�ص�صات التن�صئة، ومن بينها املدر�صة، التي 

ت�صبح، واحلالة هذه، و�صيلة الإ�صلح وهدفه يف 

اآن واحد؟" (منري ب�صور، ورقة خلفية للتقرير).

اإذا ما رغبنا باأن ت�صبح هذه املوؤ�ص�صات اأدوات 

فاعلة للرتفاع مب�صتوى الن�صوج الروحي والثقايف 

اأي  عليه،  هي  ما  يف  النظر  من  بّد  ل  املطلوب، 

وطرائق  به،  تقوم  ما  ويف  وعنا�صرها،  مبكوناتها 

متهيداً  بها،  تتحّكم  التي  والديناميكيات  عملها، 

لإدخال ما ميكن من تعديلت عليها.

واملوؤ�ص�صات  للمدر�صة  العربي  املجتمع  اأوكل 

 - وجدت  اإن   - الطفل  تربية  على  ت�صرف  التي 

للأ�صرة يف عملية  املكمل  بالدور  القيام  م�صوؤولية 

زمانها  وليدة  وهي  واملدر�صة،  هذه.  الرتوي�ش 

ومكانها، لي�صت باأف�صل حالً من املجتمع يف غياب 

املدنية.  والعلقات  ال�صالح  احلكم  موؤ�ص�صات 

الإطار 7-7

حممد مهدي اجلواهري: علِّموها

علموها فقد كفاكم �صنارا وكفاها اأن حت�صبوا العلم عارا

وكفانا من التقهقر اإّنا مل نعالج حتى الأمور ال�صغارا

علموها واأو�صعوها من التهذيب ما يجعل النفو�ش كبارا

ولكي حت�صنوا �صيا�صة �صعب برهنوا اأنكم ت�صو�صون دارا

اإنكم باحتقاركم للن�صاء اليوم اأو�صعتُم الرجاَل احتقارا

4   انظر (نهى بيومي، 260:1998). هذه الدرا�صة امليدانية تبني لنا دور الأب الإيجابي يف حتفيز وعي بناته للهتمام بال�صاأن العام وممار�صة النقد لل�صيا�صات، مما �صاهم 
يف تدعيم �صلبة �صخ�صيتهن وجراأتهن واإقدامهن. ويوؤكد ذلك على اأهمية ا�صتناد الن�صاء اإىل مرجعية اأبوية اإيجابية حيالهن؛ اإذ انعك�ش الأمر على حياتهن الزوجية بدورهن، 

حني اخرتن الرجل املنا�صب لهن وال�صبيه على امل�صتوى ال�صيا�صي مبعزل عن انتمائه الطبقي اأو الطائفي، واأثرن يف تربية اأولدهن من حيث تكوين �صخ�صيتهم واإعطاوؤهم 

الفر�ش ملمار�صة اختياراتهم (�ش 272).

 اإن املدر�سة، وهي 

وليدة زمانها ومكانها، 

لي�ست باأف�سل حاًل 

من املجتمع يف غياب 

موؤ�س�سات احلكم 

ال�سالح والعالقات 

املدنية. فهي تاأتي 

بعد الأهل لتعيد 

اإنتاج منط الأ�ساليب 

الرتبوية القائمة على 

التطويع والتغييب 

والعنف
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فهي تاأتي بعد الأهل لتعيد اإنتاج منط الأ�صاليب 

الرتبوية القائمة على التطويع والتغييب والعنف. 

والأنظمة املدر�صية يف النظم الت�صلطية ل ت�صجع 

الإبداعية  الطاقات  غالبا على الكت�صاف وتنمية 

وتطوير القدرات الذاتية مبا فيه الكفاية.

 وعلى الرغم من اقتحام املراأة جلميع امليادين 

اأن  اإل  والقت�صادية،  والجتماعية  ال�صيا�صية 

امل�صافة ل تزال �صا�صعة بني ما و�صلت اإليه املراأة 

يف العامل العربي وبني ما تعك�صه املناهج الدرا�صية 

الأمومة  اإطار  يف  حت�صرها  منطية  �صورة  من 

املطالعة  كتب  تذهب  ما  فغالبا  املنزيل.  والعمل 

والقراءة يف العامل العربي اإىل تاأطري �صورة املراأة 

وح�صرها يف اإطار اجتماعي حمدد؛ ولعل ال�صور 

امل�صتخدمة يف املناهج الدرا�صية تعترب واحداً من 

اأهم العوامل التي ت�صاعد على تعزيز تلك ال�صورة 

للفتاة. فنادراً ما تظهر اأنثى يف كتب وزارة الرتبية 

والتعليم وهي تقراأ كتاباً اأو جتل�ش يف مكتبة، فاملكان 

الوحيد الذي ينبغي اأن توجد فيه، من وجهة نظر 

فعلى  احلقل.  اأو  املطبخ  هو  الكتب،  هذه  موؤلفي 

علم  ق�صم  اأجراها  درا�صة  اأظهرت  املثال،  �صبيل 

اأن  ياأمل  املجتمع  اأن  دم�صق  جامعة  يف  الجتماع 

يعطي للمراأة دوراً جديداً، لكن املناهج الرتبوية ما 

زالت تكر�ش ال�صورة التقليدية التي تبقيها داخل 

املنزل. وبينت الدرا�صة التي قامت بتحليل ال�صور 

اأن  الرابع البتدائي،  القراءة يف ال�صف  يف كتاب 

للمراأة  منطية  �صورة  اأظهرت  الرتبوية  املناهج 

تبقيها خلف الرجل، ولي�صت اإىل جانبه، واأن 75 

يف املائة من ال�صور املوجودة كانت مل�صلحة الرجل 

يف  دائماً  تو�صع  التي  املراأة  مل�صلحة  منها  اأكرث 

موا�صع منزلية مثل املطبخ، بينما تغيب متاماً عن 

مواقع العمل التي ل تزال حكراً على الرجال. ويف 

م�صر، اأّكدت درا�صة حتمل عنوان "تن�صئة الأطفال 

اأجرتها الدكتورة زينب �صاهني،  الإناث يف م�صر" 

كل  الفتيات يف  وا�صح �صد  "وجود حتّيز جن�صي 
الإ�صدارات امل�صرية، واأ�صارت اإىل غياب الأ�صماء 

الأطفال  جملت  اأغلفة  على  من  متاماً  الأنثوية 

"ميكي"  مثل  ذكورية  اأ�صماء  جميعها  التي حتمل 

حتليل  واأظهر  و"بلبل"  الدين"  و"علء  و"�صمري" 
اأنها  املجلت  هذه  يف  املن�صورة  املادة  م�صمون 

تن�صب للذكور معظم ال�صفات والأدوار اليجابية، 

بينما تن�صب للأنثى ال�صفات والأدوار التي يظهر 

اإبداء  ال�صعف وعدم ال�صتقللية يف  فيها جانب 

الراأي اأو اتخاذ القرار، واأن هذه املفاهيم ترت�ّصخ 

يف ذهن النا�صئني منذ املراحل الأوىل للتعليم". 

وميكن القول اإن التجربة الفل�صطينية احلديثة 

املناهج  تر�صخ  القاعدة، حيث  تخرج عن  ل  جداً 

املطبقة حاليا يف مدار�ش ال�صفة الغربية وقطاع 

غزة النظرة التقليدية والدونية للمراأة. ول جندها 

املراأة  اأو�صاع  على  التي ح�صلت  التغريات  تواكب 

منذ الع�صرينات من القرن املا�صي. و�صورة املراأة 

هي  ال�صفوف  اختلف  على  املدر�صية  الكتب  يف 

التي  الأم  يعمل؛  الذي  والأب  تطبخ،  التي  "الأم 
يقراأ  الأب  املطبخ؛  يف  ت�صاعدها  ورباب  تكوي 

درا�صة  ويف  امللعب".  يف  يلعب  وبا�صم  اجلريدة 

اأعّدتها الباحثة علياء الع�صايل حول �صورة املراأة 

الأ�صا�صي  الأول  لل�صف  املدنية  الرتبية  يف منهاج 

وحتى ال�صف ال�صاد�ش الأ�صا�صي، ظهر اأن �صورة 

املراأة مل تكن ممثلة ب�صكل وا�صح وممنهج وعادل. 

وفيما يتعلق باملهن، ظهرت املراأة حم�صورة يف مهن 

حمددة، ومل تربز يف تنوع مهني كما هو احلال مع 

قرار  �صانعة  �صورة  يف  ترد  مل  اأنها  كما  الرجل. 

كما ورد الرجل مراراً: مثًل ب�صورة رئي�ش بلدية، 

، حماٍم، رئي�ش جمعية، رئي�ش احتاد، مدير  قا�شٍ

التي  ال�صور  من  وغريها  خميم  مدير  مدر�صة، 

غّيبت عنها املراأة، يف حني نالت املناهج التعليمية 

يف تون�ش تعديلت هامة. 

ينبه علماء الجتماع اإىل خطورة الدور الذي 

وما  الأ�صا�صي،  التعليم  مرحلة  يف  ال�صورة  تلعبه 

الفكرية  التوجهات  تّكون  على  تاأثري  من  لذلك 

امل�صتقبل.  يف  تغيريها  ي�صعب  قد  والتي  للن�شء 

ومن املظاهر ال�صلبية التي توؤخذ على مواد املناهج 

للمراأة  احلقيقية  القدرات  جتاهل  الدرا�صية 

اأغلب  اأنها تظهر يف  وقدرتها على الإجناز، حتى 

الأوقات يف �صورة الكائن ال�صلبي املوقف، املعّطل 

م�صاطرة  تقدر على  ول  الو�صع،  املهّم�ش  الإرادة، 

تتعلق  التي  الهامة  القرارات  اتخاذ  يف  الرجل 

بالأ�صرة اأو يف م�صار حياتها. ويف ظل هذه النظرة 

ب�صرورة  الرتبية  علماء  يطالب  للمراأة  الهام�صية 

ومفاهيم  اأ�ص�ش  وو�صع  الدرا�صية  املناهج  تعديل 

الفتاة من  تُخرج  التعليمية  املواد  جديدة مل�صمون 

القالب ال�صطحي الذي ل يزال يحط بها، وت�صلط 

ال�صوء على الإجنازات التي حققتها املراأة العربية 

كانت  ملجالت  وخو�صها  املنا�صب  لأرفع  بتقلدها 

اأخ�صائيو  وي�صدد  الرجال.  على  حكراً  دائما 

الجتماعية  احلقوق  اإدماج  �صرورة  على  الرتبية 

العمل  يف  وحقها  للفتاة  والقانونية  وال�صيا�صية 

واإبداء الراأي والختيار يف روح املناهج التعليمية. 

ي�صاف اإىل ذلك اإ�صراك املراأة يف ر�صم ال�صيا�صات 

العربية،  الدول  يف  عنها  اأق�صيت  التي  التعليمية 

املناهج  كتابة  يف  الن�صائية  امل�صاركة  تقدر  حيث 

ل تزال امل�سافة 

�سا�سعة بني ما 

و�سلت اإليه املراأة يف 

العامل العربي وبني 

ما تعك�سه املناهج 

الدرا�سية من �سورة 

منطية حت�سرها يف 

اإطار الأمومة والعمل 

املنزيل

يطالب علماء الرتبية 

ب�سرورة تعديل 

املناهج الدرا�سية 

وو�سع اأ�س�ض ومفاهيم 

جديدة مل�سمون 

املواد التعليمية 

ُتخرج الفتاة من 

القالب ال�سطحي 

الذي ل يزال يحط 

بها، وت�سلط ال�سوء 

على الإجنازات التي 

حققتها املراأة العربية 

بتقلدها لأرفع 

املنا�سب وخو�سها 

ملجالت كانت دائما 

حكرًا على الرجال
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املدر�صية باأقل من ثمانية باملائة يف عينة ع�صوائية 

للمناهج التعليمية العربية (اللجنة العربية حلقوق 

الإن�صان، 2002).

قد  عربية  حكومات  اأن  اإىل  الإ�صارة  وجتدر 

ب�صكل  الدرا�صية  للمناهج  تغيري  بعملية  �صرعت 

يتنا�صب مع امل�صتجدات املجتمعية. لكن ل بد من 

اإىل  التعليم  عملية  الوعي عرب  يتحول  لكي  وقت 

الإنتاج  يتجه  اأن  من  بد  ل  كما  قومية.  �صلوكات 

اإك�صاب  نحو  العملية  والتدابري  اجلديد  الثقايف 

القيم  مع  التعامل  اآخر يف  منهجا  واملعلم  التلميذ 

واملبادئ بذهنية امل�صاءلة، وال�صتلهام وال�صتنباط 

اأيديولوجية  باعتباره  اجلديد  تلقني  عن  بعيداً 

بديلة.

تعليمي  اأمنوذج  عن  احلديث  بالإمكان  ولي�ش 

وتعلمنا  ومكان".  ظرف  لكل  "�صاحلة  و�صفة  اأو 

التجربة املحدودة يف العامل العربي وبلدان اأخرى 

يف  الوقوع  جتنب  ال�صروري  من  اأن  اجلنوب  من 

يدخل  عندما  وحتى  الأيديولوجي.  اخلطاب 

النطاق  يف  املراأة  وحقوق  الإن�صان  حقوق  تعليم 

الأكادميي، فاإن من ال�صروري اأن يبقى با�صتمرار 

حتت العني النقدية للمدافعني عن هذه احلقوق. 

والثقايف  الروحي  الن�صوج  م�صتوى  من  الرفع  اإن 

يتعّدى الأرقام والن�صب كما يتعّدى اإعادة الرتكيب 

اأو التوزيع بح�صب امل�صتوى التعليمي واجلن�ش، اإنها 

دوائر  املتوفر يف  والثقايف  الروحي  الغذاء  م�صاألة 

املجتمع، ومن بينها املدر�صة. اإنها، بكلمة، م�صاألة 

وجهد  اأ�صد،  التزام  اإىل  وحتتاج  واأ�صعب،  اأعمق 

اأكرب وامتلك �صلب لروح املتابعة.

و�صامل.  دائما  كان  اإذا  فاعل  التعليم  يكون 

وللأ�صرة  واجلامعة.  املدر�صة  ي�صمل  اأن  وعليه 

الت�صال  و�صائل  وكذلك  الهام،  دورها  بالتاأكيد 

ال�صمعية والب�صرية واملكتوبة. ولي�ش بالإمكان الفوز 

مبعركة نهو�ش املراأة العربية دون ك�صب الإمكانيات 

اخللقة يف املجتمع لق�صية النهو�ش؛ من فنانني، 

وكتاب، و�صعراء، و�صحفيني، ونقابيني.

خامتة

يو�صح هذا الف�صل الطابع املركب املتعدد اجلوانب للتمييز بني اجلن�صني يف املجتمعات العربية. وهو 

يظهر �صعوبة التعامل مع ق�صية الن�صاء انطلقا من معطيات جاهزة اأو جمردة. اإن اتفاقية الق�صاء على 

جميع اأ�صكال التمييز �صد املراأة، �صاأنها �صاأن ال�صرعة الدولية حلقوق الإن�صان، تدافع عن مبادئ ل متثل 

النتاج املبا�صر للن�صالت امليدانية اأو التعبري عن مطالب مدنية مبا�صرة اأو فكرية على ال�صعيد العاملي. 

لذا، ومهما كان البعد املثايل والإيجابي لهذه التفاقية، فاإنها تبقى جمرد جمموعة من الن�صو�ش التي 

تهبط من فوق، على اأفراد وجماعات �صديدة الختلف، �صديدة التنوع يف الثقافات والو�صع الجتماعي 

واأحوال املعا�ش ومنط احلياة. وكمح�صلة لذلك، فاإن من ال�صعب، بل من غري املمكن، اإيلج هذه املبادئ 

الكربى ب�صكل اآيل اأو ق�صري يف منظومات القيم املحلية، واأقلمتها بن�صق واحد مع البنى اجلماعية اأو 

النووية، الريفية واملدينية، الت�صلطية والدميقراطية، العلمانية والدينية.

من هنا، يكمن التحدي الأ�صا�صي لأن�صار نهو�ش املراأة، من الرجال والن�صاء، يف البحث عن الو�صائل 

الأجنع لعتناق فكرة امل�صاواة الكاملة بني اجلن�صني من قبل جمهور على درجة عالية من الختلف. 

واإعطاء معنى لن�صو�ش تتعار�ش مع الأعراف املحلية عرب املقومات الذاتية للنهو�ش، ثقافية اأم اجتماعية 

اأم �صيا�صية. فلي�ش من ال�صهل مواجهة املعتقدات امل�صبقة والنظام الجتماعي-ال�صيا�صي ال�صائد بقراءة 

اأي�صا خلق  ال�صهل  ولي�ش من  اأخرى.  اإىل فر�ش م�صارات مقت�صبة من جتارب  خارجية خمتزلة تهدف 

حالة وعي اإن�صاين حلقوق املراأة ت�صتنفر ال�صحية وحميطها يف الوقت املنا�صب دون القدرة على التفاعل 

املبا�صر مع وعي اأ�صحاب العلقة مبا�صرة. اأ�صئلة كثرية يطرحها هذا الف�صل، ويرتك الت�صدي لها ب�صيء 

من التف�صيل للف�صل العا�صر.

�سرعت حكومات 

عربية بعملية تغيري 

للمناهج الدرا�سية 

ب�سكل يتنا�سب 

مع امل�ستجدات 

املجتمعية.  لكن 

ل بد من وقت لكي 

يتحول الوعي عرب 

عملية التعليم اإىل 

�سلوكات قومية
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متهيد

على  اآثارها  والجتماعية  الثقافية  البنى  تترك 

اأو�صاع المراأة، باعتبارها محددات للقيم و�صلوك 

الأفراد والموؤ�ص�صات في المجتمع. اإل اأن الدولة 

تقوم بدور مبا�صر في تنظيم العلقات الجتماعية 

بما ينعك�ش على اأو�صاع المراأة، من خلل القانون 

الو�صعي. فما هو اأثر القانون على حال المراأة في 

الوطن العربي؟ اأي ما هو موقف الم�صرع العربي 

من ق�صايا المراأة؟ وهل يتوافق هذا الموقف مع 

�صد  التمييز  اأ�صكال  جميع  على  الق�صاء  اتفاقية 

وهل  الأخـــرى؟  الدولية  التفاقات  ومــع  الــمــراأة، 

ن�صو�ش  تكر�صه  والن�صاء  الرجال  بين  تمييز  ثمة 

ق�صاة  من  القانون،  رجال  ينظر  وكيف  الت�صريع؟ 

وم�صرعين و�صراح قانون ور�صميين م�صوؤولين عن 

الرجال  بين  الم�صاواة  مبداأ  اإلى  القانون،  تنفيذ 

والن�صاء؟

تبدو اأهمية الإجابة عن هذه الأ�صئلة، يف اأن 

توجه  عن  و�صريح  وا�صح  ب�صكل  يعرب  القانون 

عن  ف�صل  لها،  احلاكمة  والقيم  الدولة  موؤ�ص�صة 

العلقات  اإدارة  يف  واملوؤثرة  الفعالة  الأداة  كونه 

فيها  تلعب  جمتمعات  يف  خا�صة  الجتماعية 

الدولة دوراً بارزاً يف عملية التنظيم اإلجتماعي. 

من  القانون  موقف  يف  البحث  فاإن  هنا،  ومن 

بني  العلقة  عن  يك�صف  اأنه  عن  ف�صل  املراأة، 

املراأة من حيث مدى  الر�صمية وق�صايا  املوؤ�ص�صة 

اقتناعها مببداأ امل�صاواة، يك�صف اأي�صا عن موقع 

ما  العامة  ال�صعبية  الثقافة  يف  امل�صاواة  ق�صية 

هذه  عن  اأخرى،  اأو  بدرجة  يعرب،  القانون  دام 

الثقافة. 

وعلى هذا، �صنبداأ بالتعرف على موقف الدول 

العربية حمل الدرا�صة من الت�صديق على اتفاقية 

املراأة،  �صد  التمييز  اأ�صكال  جميع  على  الق�صاء 

موادها  بع�ش  على  اأوردتها  التى  والتحفظات 

من  الدولة  ت�صديق  اأفرغت  حتفظات  وهي   -

كل م�صمون اأحيانا. ثم نتعر�ش لتحليل الن�صو�ش 

القانونية الو�صعية ذات ال�صلة مببداأ امل�صاواة بني 

يف  هذه  امل�صاواة  ق�صية  وملوقع  والرجال،  الن�صاء 

الوعي القانوين لرجال القانون العرب.

املوقف من اتفاقية الق�ساء على 

جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة 

الق�صاء  اتفاقية  العربية على  الدول  اأغلب  وقعت 

(�صيداو)،  املراأة  �صد  التمييز  اأ�صكال  جميع  على 

اإل  و�صدقت عليها، واأ�صبحت ملتزمة بن�صو�صها 

ما حتفظت عليه. اأما الربوتوكول الختياري امللحق 

مينح  والذي  التحفظ،  يقبل  ل  الذي  بالتفاقية، 

املراأة  اإىل جلنة  التظلم  واملجموعات حق  الأفراد 

يف الأمم املتحدة، فلم تن�صم اإليه �صوى ليبيا.

ومن املعروف اأن املادة 19 من اتفاقية فيينا، 

باإبداء  للدول  ت�صمح  املعاهدات،  بقانون  املتعلقة 

حتفظ يف وقت ت�صديق معاهدة ما اأو الن�صمام 

طرف  من  "بيان  باأنها  التحفظات  وتعرِّف  اإليها. 

به  ت�صميته، تديل  اأو  كانت �صياغته  واحد، مهما 

اأو  ت�صديقها  اأو  معاهدة  توقيعها  لدى  ما،  دولة 

قبولها بها اأو اإقرارها اأو ان�صمامها اإليها، وترمي 

من ورائه اإىل ا�صتثنائها من الأثر القانوين لأحكام 

الأثر،  تعديل هذا  اأو  املعاهدة،  اأحكام  من  بعينها 

يف تطبيق التفاقية على تلك الدولة". (املادة 2، 

.((1)

كما اأن املادة 28 من اتفاقية الق�صاء على جميع 

ال�صماح  على  ن�صت  املراأة  �صد  التمييز  اأ�صكال 

التوقيع  وقت  التحفظات  باإبداء  الأع�صاء  للدول 

كانت  واإن  للتفاقية،  الن�صمام  اأو  الت�صديق  اأو 

الفقرة الثانية من املادة نف�صها تن�ش على اأنه: "ل 

ملو�صوع هذه  اأي حتفظ يكون منافياً  اإبداء  يجوز 

الدول  معظم  مار�صت  وقد  وغر�صها".  التفاقية 

العربية حق التحفظ.

اأ�صكال  جميع  على  الق�صاء  اتفاقية  ولعل 

حلقات  اأ�صعف  من  هي  املراأة  �صد  التمييز 

من  الإن�صان،  حلقوق  الدويل  القانون  منظومة 

وكرثة  اإنفاذها  من  املمكنة  الآليات  �صعف  حيث 

الف�صل الثامن

البنية القانونية 

وقعت اأغلب الدول 

العربية على اتفاقية 

الق�ساء على جميع 

اأ�سكال التمييز �سد 

املراأة، و�سدقت عليها، 

واأ�سبحت ملتزمة 

بن�سو�سها اإل ما 

حتفظت عليه...

... اأما الربوتوكول 

الختياري والذي 

مينح الأفراد 

واملجموعات حق 

التظلم اإىل جلنة 

املراأة يف الأمم املتحدة، 

فلم تن�سم اإليه �سوى 

ليبيا

... ومار�ست معظم 

الدول العربية حق 

التحفظ
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التحفظات عليها1، اإل اأن حتفظات الدول العربية 

يبعث  اأمر  كثرية)  (وهي  التفاقية  ن�صو�ش  على 

اإرادة حقيقية لدى  على القلق وي�صكك يف وجود 

اأبرز  ومن  بن�صو�صها.  اللتزام  يف  البلدان  هذه 

تلك التحفظات ما يت�صل بن�ش املادة الثانية من 

الرجال  بني  امل�صاواة  مبداأ  تقرر  التي  التفاقية 

التفاقية  على  الت�صديق  يجعل  مما  والن�صاء، 

عدمي اجلدوى.

قد  العربية،  الدول  حتفظات  اأن  ونلحظ 

انح�صرت يف املواد التالية:

املادة 2، وتتعلق بامل�صاواة اأمام القانون، وحظر   •
والت�صريعات  الد�صاتري  يف  املراأة  �صد  التمييز 

الوطنية (م�صر، العراق، ليبيا، املغرب، اجلزائر، 

البحرين، �صورية، والإمارات).

املادة 9، وتتعلق بقوانني اجلن�صية (م�صر، تون�ش،   •
العراق، الأردن، املغرب، الكويت، اجلزائر، لبنان، 

ال�صعودية، البحرين، �صورية، الإمارات، وُعمان).

املادة 15، وتتعلق بامل�صاواة مع الرجل يف الأهلية   •
الأردن،  (تون�ش،  املدنية  والأهلية  القانونية 

املغرب،  اجلزائر، البحرين، �صورية، الإمارات، 

وُعمان).

الأ�صرية  والعلقات  بالزواج  وتتعلق   ،16 املادة   •
املغرب،  الأردن،  ليبيا،  العراق،  تون�ش،  (م�صر، 

�صورية،  البحرين،  لبنان،  اجلزائر،  الكويت، 

الإمارات، وُعمان).

•  املادة 29، وتتعلق بالتحكيم بني الدول الأطراف 
حالة  يف  العليا  العدل  حمكمة  اإىل  والإحالة 

اخللف يف تف�صري اأو تطبيق التفاقية (م�صر، 

اليمن، تون�ش، العراق، املغرب، الكويت، اجلزائر، 

الإمارات،  �صورية،  البحرين،  ال�صعودية،  لبنان، 

وُعمان).

وت�صتند الدول العربية يف حتفظها على ن�صو�ش 

املواد ذات  اأن  اأحد تربيرين: فاإما  اإىل  التفاقية 

ال�صلة يف التفاقية تتعار�ش مع الت�صريع الوطني؛ 

1  يف اآذار/مار�ش 2005، بلغ عدد الدول امل�صادقة على الإتفاقية 180، اأي اأكرث من 90% من اأع�صاء الأمم املتحدة. وعلى الرغم من اأن حوايل ع�صرين دولة قد �صحبت 
حتفظاتها، جزئيا اأو كليا، منذ املوؤمتر العاملي الرابع حول املراأة يف العام 1995، وهي ت�صم دول مثل فرن�صا واإيرلندا ولي�صوثو وموري�صيو�ش، اإل اأن عدد الدول الذي يتحفظ 

على مواد مهمة من التفاقية مازال يبلغ 54.

جدول 1-8

البالد العربية املوقعة وامل�سدقة على اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة، اإعالناتها 

وحتفظاتها،  يف 3 متوز/يوليو 2006 )مرتبة ت�ساعديًا ح�سب تاريخ الت�سديق(

"*"  يف كل ما يتناق�ش مع ال�صريعة الإ�صلمية.
www.un.org\womenwatch\daw\cedaw :امل�صدر

الت�سديقالتوقيعالبلد

املواد املتحفظ عليها

ملحوظات279151629

وكل ما يتناق�ش مع ال�صريعة الإ�صلمية*18 اأيلول/�صبتمرب 161981 متوز/يوليو 1980م�صر

-30 اأيار/مايو 301984 اأيار/مايو 1984اليمن

20 اأيلول/�صبتمرب 241985 متوز/يوليو 1980تون�ش

وكل ما يفر�ش علقات عراقية-اإ�صرائيلية*13 اآب /اأغ�صط�ش 131986 اآب/اأغ�صط�ش 1986العراق

 **16 اأيار/مايو 161989 اأيار/مايو 1989ليبيا

1 متوز/يوليو 31992 كانون الأول/دي�صمرب 1980الأردن

**21 حزيران/يونيو 211993 حزيران/يونيو 1993املغرب

*2 اأيلول/�صبتمرب 21994 اأيلول/�صبتمرب 1994الكويت

31 ت�صرين الأول/اأكتوبر 311994 ت�صرين الأول/اأكتوبر 1994جزر القمر

22 اأيار/مايو 221996 اأيار/مايو 1996اجلزائر

21 ني�صان/اأبريل 211997 ني�صان/اأبريل 1997لبنان

2 كانون الأول/دي�صمرب 21998 كانون الأول/دي�صمرب 1998جيبوتي

وكل ما يتناق�ش مع ال�صريعة الإ�صلمية7 اأيلول/�صبتمرب 72000 اأيلول/�صبتمرب 2000ال�صعودية

كل ما يتناق�ش مع ال�صريعة الإ�صلمية10 اأيار/مايو 102001 اأيار/مايو 2001موريتانيا

18 حزيران/يونيو 182002 حزيران/يونيو 2002البحرين

وكل ما يفر�ش علقات �صورية-اإ�صرائيلية*28 اآذار/مار�ش 282003 اآذار/مار�ش 2003�صورية

6 ت�صرين الأول/اأكتوبر 62004 ت�صرين الأول/اأكتوبر 2004الإمارات

وكل ما يتناق�ش مع ال�صريعة الإ�صلمية7 �صباط/فرباير 2006ُعمان

قطر

ال�صودان

ال�صومال

حتفظات الدول 

العربية على ن�سو�ض 

التفاقية اأمر يبعث 

على القلق وي�سكك يف 

وجود اإرادة حقيقية 

لدى هذه البلدان يف 

اللتزام بن�سو�سها
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الإ�صلمية.  ال�صريعة  اأحكام  مع  تتناق�ش  اأنها  اأو 

عاماً  حتفظاً  يكون  قد  الأخري  التحفظ  وهذا 

الإتفاقية  يف  حكم  باأي  الدولة  تلتزم  ل  بحيث 

وال�صعودية  (م�صر  الإ�صلمية  ال�صريعة  يخالف 

وموريتانيا وُعمان)، وقد يكون حتفظاً على مواد 

حتفظ  مثل  منها،  ال�صريعة  يخالف  فيما  بعينها 

كل من ليبيا واملغرب على املادة الثانية. فتحفظ 

قواعد  اإىل  اأ�صار  املادة  هذه  على  مثًل  ليبيا 

والن�صاء.  بالرجال  املتعلقة  ال�صريعة  يف  املرياث 

اأ�صار  اأن  بعد  نف�صها  املادة  على  املغرب  وحتفظ 

ل  التي  العر�ش  لوراثة  الد�صتورية  القواعد  اإىل 

جتيز تويل الن�صاء، واأ�صاف اإليها قوانني الأحوال 

فيها  تختلف  املراأة  حقوق  اأن  مربرا  ال�صخ�صية، 

عن الرجل وهي كلها م�صتمدة من ال�صريعة التي 

حتر�ش بدورها على حتقيق التوازن بينهما.

العراق  حتفظ  اأي�صا  ياأتي  ال�صياق  هذا  ويف 

 16 املادة  على  و�صورية  والكويت  واملغرب  وليبيا 

التي تتحدث عن اإزالة التمييز يف علقات الزواج 

والأ�صرة. حيث اأ�صار التحفظ اإىل ما يتناق�ش يف 

هذه املادة مع اأحكام ال�صريعة الإ�صلمية (تقرير 

ال�صرق  دول  الدولية عن حتفظات  العفو  منظمة 

الق�صاء  اتفاقية  على  اأفريقيا  و�صمال  الأو�صط 

على جميع اأ�صكال التمييز �صد املراأة، الوثيقة رقم 

.(2004/009/IOR 51

واأحيانا ل تعطي الدولة تربيراً لتحفظها، مثل 

حتفظات م�صر والكويت على املادة 9 (2) املتعلقة 

بتقرير جن�صية الطفل دون اإعطاء اأي تربير حمدد 

مع  التعار�ش  اإىل  يعود  ذلك  كان  اإذا  ما  ب�صاأن 

ال�صريعة، اأو الت�صريع الوطني، اأو اأي �صبب اآخر.

من  كل  به  انفردت  للتحفظ  اآخر  وجه  وثمة 

العراق و�صورية يتعلق بكل ما يفر�ش علقات مع 

اإ�صرائيل.

الإتفاقية  حكم  "خمالفة  وهو  الأول،  واملربر 

للت�صريع الوطني" جند مثالً له يف حتفظ اجلزائر 

على املادة 9 (2) واملادة 15 (4) واملادة 16؛ وحتفظ 

على  املغرب  وحتفظ   ،(2)  9 املادة  على  الكويت 

وحتفظ  (4)؛   15 واملادة   (2)  9 واملادة   ،2 املادة 

واملادة   (4)  15 واملادة   ،(2)  9 املادة  على  تون�ش 

�صريان  مدة  الدول  هذه  من  اأي  تُقيِّد  ومل   .16

مراجعتها  بانتهاء  تنتهي  بحيث  حتفظها  مفعول 

الق�صاء  اتفاقية  مع  ومواءمته  الوطني  لت�صريعها 

(�صيداو).  املراأة  �صد  التمييز  اأ�صكال  جميع  على 

الوطنية  الت�صريعات  يف  الأحكام  من  العديد  اإن 

لدى الدول �صاحبة التحفظ تت�صم بالتمييز. وبدلً 

من ت�صحيح هذه الأحكام لإلغاء التمييز وحماية 

ت�صتند  التي  التحفظ  �صاحبة  الدول  فاإن  املراأة، 

اإىل التعار�ش مع الت�صريع الوطني ترف�ش يف واقع 

يف  املميِّزة  الأحكام  بت�صحيح  التزاماتها  احلال 

ت�صريعها الوطني. 

وفيما يتعلق باملربر الثاين للتحفظ الذي تتذرع 

به بع�ش الدول العربية، والذى ي�صتند اإىل ال�صريعة 

الإ�صلمية، فمن الوا�صح منه اأنه لي�ش ثمة منهج 

ثابت تعتمده الدول التي اأدخلت حتفظات بالعودة 

اإىل ال�صريعة. فل يبدو اأن هناك تف�صرياً مت�صقاً 

مقبول بني كافة الدول العربية حول فهم حمدد 

ن�صو�ش  من  الإ�صلمية  ال�صريعة  ملوقف  ووا�صح 

التفاقية.

ومن املهم اأن تبادر الدول العربية اإىل مراجعة 

اإىل  الإ�صارة  ال�صدد، جتدر  حتفظاتها. ويف هذا 

الذي   ،1995 للعام  بيجني  عمل  وبرنامج  اإعلن 

اإىل  اللجوء  جتنب  ال�صروري  من  اأن  على  يوؤكد 

التحفظات، اإىل اأق�صى حد ممكن، من اأجل حماية 

احلقوق الإن�صانية للمراأة. كما يو�صي برنامج عمل 

بيجني باأن تتعهد الدول مبا يلي: "تقييد نطاق اأي 

حتفظات تبديها على اتفاقية الق�صاء على جميع 

اأ�صكال التمييز �صد املراأة؛ و�صياغة اأي حتفظات 

من مثل هذه على نحو دقيق و�صيق قدر الإمكان؛ 

و�صمان اأن ل تكون اأي من التحفظات غري متفقة 

مع مو�صوع التفاقية وغر�صها، اأو غري متما�صية 

مع القانون الدويل للمعاهدات، ومراجعتها بانتظام 

املنافية  التحفظات  و�صحب  �صحبها؛  بغر�ش 

ملو�صوع اتفاقية الق�صاء على جميع اأ�صكال التمييز 

�صد املراأة وغر�صها، اأو تلك التي ل تتما�صى مع 

القانون الدويل للمعاهدات".

على اأن ثّمة ظاهرة اإيجابية جديرة بالت�صجيع 

تتمثل يف مراجعات جتري حاليا داخل عدد من 

الدول العربية، بحفز من منظمات املجتمع املدين 

موقف  يف  النظر  لإعادة  الوطنية،  واملوؤ�ص�صات 

التطورات  مع  يتلزم  مبا  التحفظات  من  الدولة 

الت�صريعية داخل كل بلد.

ومن املهم اأن يتواكب ذلك مع تكثيف اجلهود 

املبذولة من قبل الدولة وموؤ�ص�صات املجتمع املدنى 

العام  الراأي  اأو�صاط  يف  بالتفاقية  الوعي  لن�صر 

ويف دوائر الت�صريع وموؤ�ص�صات اإنفاذ القانون. فقد 

تبني من امل�صح امليداين اأن قلة قليلة من اجلمهور 

 .(1-8 (اإطار  التفاقية،  �صيئا عن  تعرف  العربي 

كما ل بد من بذل جهود مماثلة للفت النتباه اإىل 

النتهاكات املوجودة، �صواء يف املجال الت�صريعي اأو 

يف جمال املمار�صة . 

ل يبدو اأن هناك 

تف�سريًا مت�سقًا 

مقبول بني كافة 

الدول العربية حول 

فهم حمدد ووا�سح 

ملوقف ال�سريعة 

الإ�سالمية من ن�سو�ض 

اتفاقية الق�ساء على 

جميع اأ�سكال التمييز 

�سد املراأة

 قلة قليلة من 

اجلمهور العربي 

تعرف �سيئا عن 

التفاقية
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الأو�ساع الد�ستورية

تت�صمن د�صاتري اأغلب الدول العربية حمل الدرا�صة 

ن�صو�صا توؤكد مبداأ امل�صاواة عموما ومبداأ امل�صاواة 

كما  وجه اخل�صو�ش.2  على  والن�صاء  الرجال  بني 

تن�ش بع�ش هذه الد�صاتري على �صور خا�صة من 

امل�صاواة بني املراأة والرجل مثل امل�صاواة يف تويل 

الوظائف العامة3 وامل�صاواة يف احلقوق ال�صيا�صية4 

2   املادة 40 من الد�صتور امل�صري، واملادة 52 من الد�صتور الأردين، واملادة 7 من الد�صتور اللبناين، والف�صل ال�صاد�ش من د�صتور تون�ش، والتا�صع والع�صرون من د�صتور اجلزائر، 
واخلام�ش من د�صتور املغرب، واملادة 18 من د�صتور البحرين.

3  املادة 14 من الد�صتور امل�صري، واملادة 22 من الد�صتور الأردين، واملادة 12 من الد�صتور اللبناين.

4  املادة 21 من الد�صتور اللبناين، والف�صل الثامن من الد�صتور املغربي.

الإطار 1-8

راأي اجلمهور يف م�سائل نهو�ض املراأة، اأربعة بلدان عربية، 2005

املعرفة عن "اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة"

)ملن يعرف عن التفاقية فقط( املوافقة على تطبيقها بالكامل يف بلد املجيب

)من يعرف عن التفاقية فقط( املوافقة على تطبيقها بالكامل يف جميع البلدان العربية 

تت�سمن د�ساتري 

اأغلب الدول العربية 

ن�سو�سا توؤكد مبداأ 

امل�ساواة عموما ومبداأ 

امل�ساواة بني الرجال 

والن�ساء على وجه 

اخل�سو�ض
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تت�صمن  كما  والواجبات.5  احلقوق  يف  وامل�صاواة 

الفر�ش6،  تكافوؤ  عن  ن�صو�صا  الد�صاتري  بع�ش 

وعن قيام الدولة برعاية الأ�صرة وحماية الأمومة 

والطفولة والتوفيق بني واجبات املراأة نحو الأ�صرة 

وعملها يف املجتمع7، وعن حظر ت�صغيل الن�صاء يف 

�صناعات معينة اأو يف اأوقات معينة.8 

ويف  العربي،  للم�صرع  يح�صب  اأنه  على 

احرتم  قد  اأنه  الد�صتوري،  امل�صرع  منه  ال�صدارة 

لهذا  ور�صد  واملراأة  الرجل  بني  الختلف  مبداأ 

الختلف ن�صو�صا تنظم الآثار الت�صريعية املرتتبة 

عليه. ولكن يعاب على الت�صريع العربي يف الوقت 

من  كثري  يف  جنحت  الن�صو�ش  هذه  اأن  نف�صه 

املوا�صع اإىل الت�صريع للتمييز بني الرجال والن�صاء 

من  اأ�صل  هو  الذي  امل�صاواة  مبداأ  مع  بالتعار�ش 

التزاما  ميثل  اأنه  كما  الدينية.  ال�صرائع  اأ�صول 

دوليا مبقت�صى املواثيق الدولية املعا�صرة. وبديهي 

اأن  �صيء حممود، يف حني  الختلف  احرتام  اأن 

الت�صريع للتمييز �صيء مرذول يتنافى مع روح وقيم 

الع�صر.

احلقوق ال�سيا�سية واحلقوق العامة 

للمراأة

تت�صمن ت�صريعات كثري من الدول العربية ن�صو�صاً 

ت�صرع للحقوق ال�صيا�صية للمراأة وتن�ش على مبداأ 

حق  ممار�صة  يف  والن�صاء  الرجال  بني  امل�صاواة 

وقد  وتر�صيح.  انتخاب  من  ال�صيا�صية  امل�صاركة 

حلقت الكويت موؤخرا بالدول التى تن�ش ت�صريعاتها 

قدم  على  ال�صيا�صية  بحقوقها  املراأة  متتع  على 

التعديل  مبقت�صى  وذلك  الرجل  مع  امل�صاواة 

الت�صريعي الذي اأقر يف اأيار/مايو 2005.

كما قد ترد الإ�صارة اإىل مبداأ امل�صاواة يف متتع 

الد�صتور  ن�صو�ش  يف  ال�صيا�صية  بحقوقها  املراأة 

ذاته9 يف بع�ش البلدان. 

ن�صو�ش  اأن  من  وا�صح  هو  الرغم مما  وعلى 

الغالب  يف  للمراأة  تكفل  والت�صريعات  الد�صتور 

هذه  حجم  اأن  اإل  ال�صيا�صية،  امل�صاركة  يف  احلق 

امل�صاركة يف الواقع مازال �صئيل. 

هذا التمثيل املتدين للمراأة يف املجال�ش النيابية 

يف دول امل�صرق العربي يدفع اإىل �صرورة التفكري 

وتعميم  املغرب،  بتجربة  الحتذاء  يف  بجدية 

الأخذ بنظام احل�ص�ش املخ�ص�صة للن�صاء يف هذه 

املجال�ش. وهي جتربة كانت قد اأخذت بها م�صر 

اأن  دون  الد�صتورية،  ب�صبهة عدم  عنها  ثم عدلت 

ي�صدر حكم بذلك من املحكمة الد�صتورية العليا.

املجال�ض  يف  للمراأة  احل�س�ض  نظام 

النيابية

واقع الأمر اأن الأخذ بنظام احل�ص�ش املخ�ص�صة 

يتعار�ش مع مبداأ  النيابية ل  املجال�ش  للن�صاء يف 

فقد  البع�ش.  يتوهم  كما  القانون  اأمام  امل�صاواة 

باإق�صائها  تاريخي  ظلم  من  العربية  املراأة  عانت 

عن امل�صاركة ال�صيا�صية. و�صيغت القوانني العربية 

امل�صاركة  عن  املراأة  اإق�صاء  اإىل  توؤدي  بطريقة 

الت�صريعات  بع�ش  حرمتها  فقد  ال�صيا�صية. 

ب�صراحة من حق امل�صاركة. وعندما تقدم امل�صرع 

بني  ال�صكلية  امل�صاواة  اإقرار  نحو  خطوة  العربي 

تكن  مل  ال�صيا�صية،  امل�صاركة  والن�صاء يف  الرجال 

�صياق  يف  املراأة  لت�صعف  ال�صكلية  امل�صاواة  هذه 

الواقع  زال  فما  يقاومها.  واإجتماعي  ثقايف  واقع 

املجتمعات  من  العديد  يف  والثقايف  الإجتماعي 

بحقوقها  متتعها  كامل  دون  يحول  العربية 

ال�صيا�صية. 

لذا، ي�صبح تدخل امل�صرع لدعم املراأة اإيجابيا 

اأمراً  النيابية  املجال�ش  يف  لها  ح�صة  بتخ�صي�ش 

الغنب  رفع  على  املجتمع  م�صاعدة  به  مق�صوداً 

ملبداأ  هذا حتقيق  ويف  بها.  الذي حلق  التاريخي 

تكافوؤ الفر�ش الذي ن�ّش عليه عدد من الد�صاتري 

العربية.

من  الرابعة  املادة  اأجازت  ال�صياق،  هذا  ويف 

�صد  التمييز  اأ�صكال  جميع  على  الق�صاء  اتفاقية 

ب�صرط  املراأة  ل�صالح  الإيجابي  التمييز  املراأة 

مايلي:  على  فن�صت  موؤقت،  طابع  ذا  يكون  اأن 

خا�صة  تدابري  الأطراف  الدول  اتخاذ  يعترب  "ل 
بني  الفعلية  بامل�صاواة  التعجيل  ت�صتهدف  موؤقتة 

تاأخذ به هذه  باملعنى الذي  الرجل واملراأة متييزاً 

التفاقية، ولكنه يجب األ ي�صتتبع، على اأي نحو، 

منف�صلة.  اأو  متكافئة  غري  معايري  على  الإبقاء 

كما يجب وقف العمل بهذه التدابري متى حتققت 

5  الف�صل ال�صاد�ش من الد�صتور التون�صي، والواحد والثلثون من الد�صتور اجلزائري.

6  املادة 8 من الد�صتور امل�صري مثل.

7  املادتان 10 و11 من الد�صتور امل�صري مثل.

8  املادة 69 من الد�صتور الأردين.

9  راجع، مثل، املادة 21 من الد�صتور اللبناين، والف�صل الثامن من الد�صتور املغربي، واملواد 34 و35 و42 من الد�صتور القطري، واملادة 1 من قانون مبا�صرة احلقوق ال�صيا�صية 
يف م�صر، واملادة الثانية من قانون جمل�ش النواب الأردين، واملادة 2 من املجلة النتخابية التون�صية، واملادة 1 من قانون مبا�صرة احلقوق ال�صيا�صية يف البحرين.

اأجازت املادة الرابعة 

من اتفاقية الق�ساء 

على جميع اأ�سكال 

التمييز �سد املراأة 

التمييز الإيجابي 

ل�سالح املراأة ب�سرط 

اأن يكون ذا طابع 

موؤقت

يعاب على الت�سريع 

العربي يف الوقت 

نف�سه اأن هذه الن�سو�ض 

جنحت يف كثري من 

املوا�سع اإىل الت�سريع 

للتمييز بني الرجال 

والن�ساء بالتعار�ض 

مع مبداأ امل�ساواة الذي 

هو اأ�سل من اأ�سول 

ال�سرائع الدينية كما 

اأنه ميثل التزاما دوليا
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وطبيعي  واملعاملة".  الفر�ش  يف  التكافوؤ  اأهداف 

اأن التدابري التمييزية ل�صالح الن�صاء التي حتدثت 

ت�صمل  م�صروعاًًً  اأمراً  واعتربتها  التفاقية،  عنها 

اأي�صا التدابري الت�صريعية. وا�صرتاط اأن تكون هذه 

التدابري موؤقتة اأمر مفهوم ما دامت مرتبطة بو�صع 

الفعلية  امل�صاواة  وهو عدم  يراد جتاوزه،  تاريخي 

التفاقية  ذكر  كان  واإن  املراأة،  منها  تعاين  التي 

لتوقيت هذه التدابري ل يعني اأن ين�ش يف الت�صريع 

املقرر لها على توقيته.

يدعو  بيجني"  عمل  وبرنامج  "اإعلن  اأن  كما 

النتخابية  نظمها  تاأثري  مراجعة  اإىل  احلكومات 

على التمثيل ال�صيا�صي للمراأة يف املجال�ش املنتخبة. 

اخلام�صة  العامة  التو�صية  ن�صت  لذلك،  وتطبيقا 

�صد  التمييز  اأ�صكال  جميع  على  الق�صاء  للجنة 

اللجوء  على  الدول  ت�صجيع  على  �صراحة،  املراأة، 

التمييز  مثل  اخلا�صة،  التدابري  من  املزيد  اإىل 

اأو نظام تخ�صي�ش  التف�صيلية  واملعاملة  الإيجابي 

ح�ص�ش للمراأة يف املجال�ش النيابية. وقد �صدرت 

الربملاين  "الحتاد  من  الجتاه  ذات  يف  تو�صيات 

املتحدة  الأمم  يف  املراأة  و�صع  وجلنة  الدويل" 

التى اعتربت اأن ن�صبة 30% ت�صكل احلد الأدنى 

حل�صة املراأة يف منا�صب �صنع القرار على امل�صتوى 

الوطني يف كل من املجالني الت�صريعي والتنفيذي 

(حممد نور فرحات، 2003). 

الأدوات  يف  العاملية  التجربة  تفاوتت  وقد 

الت�صريعية التي جلاأت اإليها لتحقيق هذا التوجه. 

القوائم  يف  احل�ص�ش  نظام  اعتمد  ما  فمنها 

وفنلندا  وفرن�صا  (ال�صويد  للأحزاب  النتخابية 

النتخاب  بنظام  ياأخذ  ما  ومنها  والرنويج)، 

الن�صبي ذي الطابع ال�صخ�صي مع تخ�صي�ش ن�صبة 

الدول  ومن  (اأملانيا).  النيابية  املجال�ش  للمراأة يف 

الأفريقية التى اأخذت بنظام احل�ص�ش، وارتفعت 

فيها بالتايل ن�صبة م�صاركة املراأة، كل من اإريرتيا 

اإ�صماعيل  وال�صنغال وغانا واأخريا املغرب (�صهري 

عبد املنعم، 26:2002).

هذه، يف عجالة، بع�ش ملمح الرتاث الدويل 

للن�صاء. والراأي الذي  يف م�صاألة الدعم الإيجابي 

ننتهي اإليه اأخريا هو اأن يح�صم امل�صرع يف الدول 

العربية التي مل تاأخذ بنظام احل�ص�ش تردده، واأن 

مقاعد  بتخ�صي�ش  يق�صي  ت�صريعياً  ن�صاً  يتبنى 

للن�صاء يف املجال�ش النيابية، �صواء يف ظل النتخاب 

الفردي اأو باتباع نظام القائمة.

عالقات العمل

الدول  من  العديد  يف  العمل  ت�صريعات  تت�صمن 

للمراأة  القانونية  احلماية  تقرر  ن�صو�صا  العربية 

تتقرر بن�صو�ش  اإن هذه احلماية قد  العاملة. بل 

�صريحة يف الد�صاتري، كما هو احلال يف الد�صتور 

(املادة  امل�صري  والد�صتور   (69 (املادة  الأردين 

11). وتت�صمن بع�ش الت�صريعات ن�صو�صاً �صريحة 
حتظر التمييز ب�صبب النوع يف علقات العمل.10

كما تقرر الت�صريعات حق العاملة يف احل�صول 

على اإجازة و�صع.11 وُحظر ف�صل اأو اإنهاء خدمتها 

اأو اأثناء احلمل13، كما اأقرت 
اأثناء اأجازة الو�صع12 

وعلى 
14  

للطفل رعاية  اإجازة  على  احل�صول  بحق 

الأردين  القانون  ويزيد  طفلها.15  لر�صاعة  فرتة 

على ذلك حق الزوجة العاملة اأو الزوج العامل يف 

مرافقة زوجها اأو زوجته للعمل خارج املحافظة اأو 

اململكة (املادة 68).

اأغلب  توفرها  التي  امل�صاواة  الرغم من  وعلى 

القوانني العربية فيما يتعلق بحق املراأة يف العمل، 

من  عدد  متناثرة يف  احلق  هذا  على  قيود  فثمة 

من  العديد  الأ�صرة يف  قوانني  اأن  ذلك  القوانني. 

البلدان العربية تفر�ش جزاًء قانونيا على الزوجة 

موافقة  دون  للعمل  الزوجية  منزل  تغادر  التي 

الزوج. 

بلدان  يف  اجلمهور  راأي  باأن  العلم  مع  هذا 

مثل لبنان واملغرب يتجه نحو املوافقة على �صفر 

الزوجة مبفردها، (اإطار 2-8).

ويف ليبيا، ين�ش قانون العمل على عدم التحاق 

املراأة بعمل ل يتفق مع "طبيعتها".

وتوجد قيود �صديدة على عمل املراأة يف اململكة 

العربية ال�صعودية. فثمة مر�صوم ملكي �صادر �صنة 

1985 يحظر على املراأة العمل يف �صتى املجالت 

عليها  يحظر  كما  والتمري�ش،  الإناث  تعليم  عدا 

(حجاب  العمل  مكان  يف  بالرجال  الختلط 

وال�صلح، بالإجنليزية، 2003).

وثمة قيود، كما ذكرنا، على عمل املراأة ليًل يف 

العديد من الت�صريعات العربية واإن ت�صمنت بع�ش 

10   املادة 5 من قانون ال�صغل التون�صي.

11   املادة 91 م�صري، واملادة 61 بحريني، واملادة 25 كويتي، واملادة 37 مغربي، واملادة 64 تون�صي.

12  املادة 92 م�صري، واملواد املناظرة يف الت�صريعات العربية.

13  املادة 27 اأردين، واملواد املناظرة يف الت�صريعات العربية.

14  املادة 94 من قانون الطفل امل�صري، واملادة 67 من قانون العمل الأردين.

15  املادة 71 من قانون الطفل امل�صري، واملادة 70 من القانون الأردين.

على الرغم من 

امل�ساواة التي توفرها 

اأغلب القوانني 

العربية فيما يتعلق 

بحق املراأة يف العمل، 

فثمة قيود على هذا 

احلق متناثرة يف عدد 

من القوانني
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العربية  الت�صريعات  بع�ش  فتذهب  ال�صتثناءات. 

بدعوى حماية املراأة اإىل حظر ت�صغيل الن�صاء يف 

اأعمال معينة اأو يف اأوقات معينة (ليًل)16. وهذا، 

واإن اأريد به حماية املراأة، ميثل قيدا على حريتها 

يف العمل كما �صيت�صح لحقا. 

الذي  امل�صري  العمل  قانون  ذلك  على  ومثال 

يحظر عمل الن�صاء ليًل اإل يف الأحوال واملنا�صبات 

التي يحددها قرار وزير القوى العاملة. كما حظر 

ال�صارة  الأعمال  الن�صاء يف  ت�صغيل  اأي�صا  القانون 

بهن �صحيا واأخلقيا، وكذلك يف الأعمال ال�صاقة 

وغريها التي حتدد بقرار من الوزير. وقد �صدر 

قرار وزير القوى العاملة الذي اأجاز ت�صغيل الن�صاء 

من  وغريها  كالفنادق  الأعمال  بع�ش  يف  ليًل 

اأو  ال�صياحة  وزارة  لإ�صراف  اخلا�صعة  املوؤ�ص�صات 

امل�صارح ودور ال�صينما واملو�صيقى والغناء وغريها 

تفتح  التي  التجارية  واملحال  املماثلة  املحلت  من 

ليًل يف املوانىء، والعمل يف امل�صت�صفيات وامل�صحات 

اأعمال  عن  ف�صل  وال�صيدليات  العلج  ودور 

وزير  قرار  �صدر  املقابل،  اجلانب  وعلى  اأخرى. 

القوى العاملة امل�صري الذي حظر ت�صغيل الن�صاء 

يف كثري من الأعمال منها البارات ونوادي القمار 

تخ�صع  ل  التي  والبن�صيونات  املفرو�صة  وال�صقق 

لإ�صراف وزارة ال�صياحة، وامللهي و�صالت الرق�ش 

اأو الفنانات الرا�صدات  اإذا كن من الراق�صات  اإل 

�صنا، والعمل يف �صنع امل�صروبات الكحولية، وحتت 

اأفران  ويف  واملحاجر،  املناجم  يف  الأر�ش  �صطح 

�صهر املعادن و�صناعة املفرقعات وبع�ش ال�صناعات 

الأخرى اخلطرة على ال�صحة.

من  العديد  يف  مماثلة  ن�صو�ش  وتوجد 

طبيعة  يف  اختلف  مع  العربية،  الت�صريعات 

التي  اأو  بها  تقوم  اأن  للمراأة  يجوز  التي  الأعمال 

يحظر عليها القيام بها. ففي دولة الإمارات، تن�ش 

املادة 27 من قانون العمل على اأنه "ل يجوز ت�صغيل 

عن  تقل  ل  مدة  ليل  بكلمة  ويق�صد  ليًل،  الن�صاء 

اإحدى ع�صرة �صاعة متتالية ت�صمل الفرتة ما بني 

املادة  وكذلك  �صباحا"،  وال�صابعة  م�صاًء  العا�صرة 

59 من قانون العمل بالقطاع الأهلي يف البحرين 

اأنه "ل يجوز ت�صغيل الن�صاء ليًل  التي تن�ش على 

فيما بني ال�صاعة الثامنة م�صاًء وال�صابعة �صباحاً. 

الأخرى  واملن�صاآت  العلج  دور  ذلك  من  وي�صتثنى 

التي ي�صدر ب�صاأن العمل بها قرار من وزير العمل 

وال�صوؤون الجتماعية".

اأما يف لبنان، فبف�صل احلركة الن�صائية اأوقف 

نفاذ احلظر على العمل الليلي للن�صاء.

يف  الن�صاء  ت�صغيل  حلظر  احلاكمة  والفل�صفة 

اأعمال معينة اأو يف اأوقات معينة ل ميكن اختزالها 

يف احلماية الأخلقية لهن، لأن املراأة ي�صرح لها 

ال�صياحية  املن�صاآت  يف  بالعمل  البلدان  بع�ش  يف 

�صلطات  من  بها  املرخ�ش  والبارات  واملراق�ش 

ال�صياحة ليًل ونهاراً. ول ميكن الركون اإىل القول 

الأعمال  من  حمايتها  جمرد  اإىل  تهدف  باأنها 

ال�صاقة، لأن املراأة تقوم باأعمال �صاقة جمردة من 
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الإطار 2-8

راأي اجلمهور يف م�سائل نهو�ض املراأة، اأربعة بلدان عربية، 2005

املوافقة على �سفر الزوجة وحدها

16   راجع مثل املادتني 89 و90 من قانون العمل امل�صري، واملواد 67، 68، 77، 78، من جملة ال�صغل التون�صية، واملادتني 23 و24 من قانون العمل يف القطاع الأهلي 
الكويتي، واملادتني 59 و60 من قانون العمل البحريني.

يحظر  قانون العمل 

امل�سري عمل الن�ساء 

لياًل اإل يف الأحوال 

واملنا�سبات التي 

يحددها قرار وزير 

القوى العاملة
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ويف  احلقول  يف  العمل  مثل  ت�صريعية  حماية  اأي 

معيار  اإىل  الو�صول  اأن  والواقع  املنازل.  خدمة 

على  ي�صعب  اأمر  املراأة  على  العمل  حظر  يحكم 

غري  حلظية  بت�صورات  حمكوم  فالأمر  الباحث؛ 

متفق عليها حول ما ت�صلح له املراأة وما ل ت�صلح 

له. ويف هذا و�صاية من امل�صرع العربي على املراأة 

وم�صادرة حلريتها يف العمل. 

ومن امللحظ على كثري من الت�صريعات العربية 

قد  اأنها  للمراأة  الليلي  العمل  بتنظيم  املتعلقة 

الليلي بحيث جعلت  �صيقت على املراأة يف العمل 

احلظر هو الأ�صا�ش، واجلواز هو ال�صتثناء. ويف 

ذلك خمالفة لتفاقية منظمة العمل الدولية عن 

عمل الن�صاء (اتفاقية عمل الن�صاء ليًل- مراجعة 

املن�صاآت  ليًل يف  ت�صغيلهن  التي حظرت   ،(1948

ال�صناعية  املن�صاآت  تعريف  وفق  فقط  ال�صناعية 

الذي ورد يف التفاقية. بل اإن امل�صرع العربي قد 

اأفرط يف تقييد عمل املراأة بحظر بع�ش الأعمال 

الرجل  بني  امل�صاواة  ملبداأ  باملخالفة  كلياً،  عليها 

واملراأة يف العمل.

من  عددا  اأن  اإىل  ن�صري  ال�صياق،  هذا  ويف 

العمل  اتفاقية منظمة  العربية وقعت على  الدول 

الدولية اخلا�صة بامل�صاواة يف الأجر. وهذه الدول 

هي: الأردن والإمارات وتون�ش واجلزائر وجيبوتي 

واملغرب  وم�صر  وليبيا  ولبنان  والعراق  و�صورية 

وال�صعودية واليمن. وترتاوح مواقف الدول العربية 

الأجر  امل�صاواة يف  ت�صريعاتها على  الن�ش يف  بني 

والعراق  �صورية  (مثال  نف�صه  للعمل  بالن�صبة 

ذلك  على  الن�ش  عدم  وبني  وليبيا)،  والكويت 

يف  العمل  يف  ذلك  على  الن�ش  وبني  (البحرين)، 

القطاع احلكومي (كما يف ال�صعودية وقطر).

ومع تعدد �صور احلماية التي كفلتها الت�صريعات 

املعنية للمراأة يف جمال علقات العمل، ثمة �صور 

القانون  لأن  واإما  القانون  يف  بن�ش  اإما  للتمييز 

كبري  فعدد  ملناه�صتها.  يتدخل  ول  معها  يت�صامح 

من الن�صاء يعملن بعقود عمل موؤقتة، وهن، بهذه 

وثمة  العمل.  قوانني  بحماية  يتمتعن  ل  ال�صفة، 

�صريحة اأخرى غفرية العدد من الن�صاء ل يتمتعن 

العمالة  يف  يعملن  من  وهن  القانون،  بحماية 

اخلدمة  اأعمال  اأو  الزراعة  اأعمال  اأو  املو�صمية 

املنزلية. وتعاين كثري من الن�صاء يف عدد من الدول 

اإىل  يوؤدي  ملزم  قانوين  ن�ش  غيبة  من  العربية 

اجلمع بينهن وبني اأ�صرهن يف مكان عمل واحد اإذا 

اختلف مكان عمل كل من الزوجني. وثمة وظائف 

من عدم  الرغم  على  املراأة،  على  عديدة حمرمة 

وجود ن�ش قانوين يحظر ذلك. ولن نتحدث عن 

رئا�صة الدولة ورئا�صة جمل�ش الوزراء، ولكن املراأة 

يف عدد من الدول العربية حمرومة من املنا�صب 

وروؤ�صاء  املحافظني  كمنا�صب  القيادية،  التنفيذية 

من  اآخر  عدد  يف  املراأة  زالت  وما  اجلامعات. 

الدول (م�صر ودول اخلليج) حمرومة من اجللو�ش 

تعيني  من  الرغم  وعلى  الق�صاء.  من�صة  على 

املحكمة  كقا�صية يف  رمزي  ب�صكل  الن�صاء  اإحدى 

الد�صتورية العليا يف م�صر، اإل اأن الوظائف الدنيا 

والو�صطى واأغلب املنا�صب العليا يف �صلك الق�صاء 

ما زالت مبناأى عن املراأة.

وتتعر�ش املراأة العاملة العربية يف مواقع العمل 

اأحيانا لبع�ش �صور التحر�ش اجلن�صي من روؤ�صائها. 

ويعني التحر�ش اجلن�صي، يف مفهومه ال�صائع دوليا،ً 

للح�صول  الوظيفية  �صلطتهم  الروؤ�صاء  ا�صتخدام 

تعمل حتت  التي  املراأة  من  جن�صية  تنازلت  على 

رئا�صتهم. ول يوجد عموماً يف الت�صريعات العقابية 

العربية حتديد متبلور جلرمية التحر�ش اجلن�صي. 

فاإن كانت الت�صريعات تعاقب على جرائم امل�صا�ش 

العر�ش،  وهتك  كالغت�صاب  الأنثى  بعر�ش 

والتعر�ش لأنثى على وجه يخد�ش احلياء، وطلب 

الر�صوة اجلن�صية، وت�صدد العقاب على بع�ش هذه 

اجلرائم اإذا كان للجاين �صلطة على املجني عليها، 

اإل اأن جرمية التحر�ش اجلن�صي مبفهومها املتعارف 

عليه دولياً ل عقاب عليها اإن مل تتوافر فيها اأركان 

هذه اجلرائم املن�صو�ش عليها يف القوانني العقابية 

العربية. لذلك فاإن امل�صرع العربي مدعو لتجرمي 

بذاتها،  قائمة  كجرمية  اجلن�صي  التحر�ش  فعل 

حتى واإن مل ترق اإىل م�صتوى اجلرائم التي تعرفها 

القوانني القائمة مثل الغت�صاب اأو هتك العر�ش 

اأو التعر�ش لأنثى. 

التجرمي والعقاب

العقوبات  قوانني  اإن  عامة،  ب�صفة  القول،  ميكن 

تُعنى  العربية  الدول  يف  اجلنائية  والإجراءات 

اأو  لل�صرف والف�صيلة،  اإما باعتبارها رمزاً  باملراأة 

باعتبارها مو�صوعاً للحماية لوظيفتها الإجنابية، 

اأو باعتبارها طرفاً يف كيان عائلي ي�صتحق احلماية 

من الهجر والإهمال. وتتعدد الن�صو�ش الت�صريعية 

الإطار 3-8
الطاهر احلداد: املراأة وتويل الق�ساء

لي�ش يف ن�صو�ش القراآن ما مينع املراأة من 

مهما  املجتمع  اأو  الدولة  عمل يف  اأي  تويل 

كان هذا العمل عظيماً. وهذا يدل على اأن 

هذه امل�صائل لي�صت من جوهر الإ�صلم، واإل 

ما كان ليخلو القراآن من بيانها على الوجه 

املطلوب.

امل�صدر: الطاهر احلداد، 18-17:1929.

ُتعنى قوانني 

العقوبات والإجراءات 

اجلنائية يف الدول 

العربية باملراأة اإما 

باعتبارها رمزًا 

لل�سرف والف�سيلة، اأو 

باعتبارها مو�سوعًا 

للحماية لوظيفتها 

الإجنابية، اأو 

باعتبارها طرفًا يف 

كيان عائلي ي�ستحق 

احلماية من الهجر 

والإهمال
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التي تدور يف فلك هذه املحاور الثلثة لل�صيا�صة 

اجلنائية املعنية باملراأة. فثمة ن�صو�ش تعاقب على 

الزوجة،  اأو  الزوج  ارتكبها  �صواء  الزنا17،  جرمية 

ون�صو�ش اأخرى تعاقب على جرمية هتك العر�ش 

جرمية  على  تعاقب  ون�صو�ش  والغت�صاب18، 

جرمية  على  تعاقب  ون�صو�ش  والفجور،  الدعارة 

اختطاف الأنثى، ون�صو�ش تعاقب على الإجها�ش، 

ون�صو�ش تهدف اإىل تاأكيد �صحة الزواج وحتافظ 

على متا�صك العائلة.

اإىل  تهدف  التي  الن�صو�ش  تلك  قبيل  ومن 

279 من قانون  املادة  الأ�صرة  احلفاظ على كيان 

من  كل  باحلب�ش  تعاقب  التي  الأردين  العقوبات 

اأو  العائلة  حقوق  لقانون  باملخالفة  زواجا  اأجرى 

اأي قانون اآخر، اأو من زوَّج فتاة او اأجرى مرا�صيم 

املادة  وكذلك  القانونية.  ال�صن  دون  لفتاة  الزواج 

تعاقب  التي  الأردين  العقوبات  قانون  من   281

باحلب�ش من طلق زوجه ومل يراجع القا�صي اأو من 

ينيبه عنه خلل خم�صة ع�صر يوماً بطلب ت�صجيل 

هذا الطلق. كما ت�صمل ن�صو�ش املادة 483 قانون 

العقوبات اللبناين التي تعاقب رجل الدين اإذا زوج 

اأن  دون  عمره  من  ع�صرة  الثامنة  يتم  مل  قا�صراً 

يدون يف العقد ر�صى من له الولية على القا�صر 

القانون  482 من  اإىل   479 واملواد من  بالغرامة، 

اجلنائي املغربي التى تعاقب على اجلرائم املرتكبة 

�صد العائلة.

املراأة،  طبيعة  تراعي  اإجرائية  ن�صو�ش  وثمة 

العقوبات،  وبتنفيذ  الن�صاء  بتفتي�ش  املتعلقة  كتلك 

تنفيذ  جواز  (عدم  بدنية  عقوبات  اأكانت  �صواء 

عقوبة الإعدام على املراأة احلامل اأو املر�صعة) اأو 

اخلا�صة  (القواعد  للحرية  �صالبة  عقوبات  كانت 

بامل�صجونات من الن�صاء).

الرجل  بني  التمييز  مظاهر  بع�ش  وتوجد 

واملراأة يف القوانني اجلنائية لبع�ش الدول العربية. 

اختلف  يف  م�صر  التمييز يف  �صور  اأهم  وتتمثل 

املركز املادي يف جرمية الزنا بالن�صبة للزوج، حيث 

ل تقع اجلرمية ال اذا ارتكبت يف منزل الزوجية. 

اأما بالن�صبة للزوجة فتقع اجلرمية اذا ارتكبت يف 

اأي مكان. وعقوبة الزوجة الزانية احلب�ش مدة ل 

تزيد على �صنتني، يف حني اأن عقوبة الزوج الزاين 

احلب�ش مدة ل تزيد على �صتة اأ�صهر19. وامللحظ 

ان هذا التمييز ل �صند له من ال�صريعة الإ�صلمية، 

يبدو  كما  الأجنبية.  القوانني  من  م�صتمد  هو  بل 

التمييز اأي�صا يف ا�صتئثار الزوج بالظرف املخفف 

اإذا فاجاأ زوجتة متلب�صة بالزنا وقتلها هي و�صريكها، 

حيث يعاقب بعقوبة اجلنحة - احلب�ش (املادة 237 

زوجها  الزوجة  قتلت  اإذا  اأما  م�صري).  عقوبات 

حال تلب�صه بالزنا، فتعاقب بعقوبة اجلناية.

العقوبات  قانون  من   562 املادة  فاإن  وباملثل، 

تخفيف  يف  امل�صري  القانون  نهج  تنهج  اللبناين 

وع�صيقها  لزوجته  القاتل  الزوج  على  العقوبة 

زوجها  القاتلة  الزوجة  دون  التلب�ش،  حالة  يف 

القانون  الزنا يف  بالن�صبة جلرمية  اأما  وع�صيقته. 

قانون  من   489 و   488 و   487 فاملواد  اللبناين، 

العقوبات متيز بني الرجل واملراأة من حيث �صروط 

حتقق اجلرمية، ومن حيث العقوبة املفرو�صة على 

مرتكب فعل الزنا ويف الإثبات. فتعترب املراأة زانية 

اأي  يف  اأو  الزوجي  املنزل  يف  الزنا  ح�صل  �صواء 

مكان اآخر، بينما ل يعاقب الرجل الزاين اإل اإذا مت 

فعل الزنا يف املنزل الزوجي (على غرار القانون 

امل�صري)، اأو اإذا اتخذ له خليلة جهاراً يف اأي مكان 

كان. والعقوبة املفرو�صة على الرجل الزاين، هي 

من �صهر اإىل �صنة، بينما عقوبة الزانية هي احلب�ش 

من ثلثة اأ�صهر اإىل �صنتني. و�صريك املراأة الزانية 

متزوجاً،  كان  اإذا  اإل  نف�صها  بالعقوبة  يعاقب  ل 

بينما تنزل باملراأة ال�صريك عقوبة الزاين نف�صها، 

الإثبات  اأن  كما  تكن.  اأم مل  متزوجة  كانت  �صواء 

بحق  الزنا  فاإثبات  التمييز،  اأي�صاً  يوؤكد  الزنا  يف 

الزوجة اأي�صر بكثري من اإثباتها بحق الزوج.

ول توجد مظاهر التمييز هذه يف جرمية الزنا 

(راجع،  الأخرى  العربية  الت�صريعات  من  يف عدد 

 316 واملادة  مغربي  جنائي   491 املادة  مثل، 

عقوبات البحرين).

التمييز  مظاهر  من  للحد  تبذل  جهود  وثمة 

�صد املراأة يف جمال قانون العقوبات. ففي م�صر، 

كانت املادة 291 من قانون العقوبات – قبل اإلغائها 

– تن�ش على انه "اإذا تزوج اخلاطف مبن خطفها 
وقد  ما".  بعقوبة  عليه  يحكم  فل  �صرعياً  زواجاً 

للت�صرت  الفر�صة  اإتاحة  الن�ش  بهذا  امل�صرع  ق�صد 

اجتماعية  اأبعاد  من  ترتبه  مبا  اجلرمية  على 

تتيحه من  وملا  ولأ�صرتها،  للمجني عليها  ونف�صية 

ا�صتقرار وا�صتمرار للأ�صرة ال�صغرية النا�صئة عن 

هذا الزواج.

وقد اأثبت تطبيق هذا الن�ش اأنه ي�صر باملراأة 

يزين  ناحية،  فهو، من  اأ�صباب؛  لعدة  بالغاً  �صرراً 

17  مثل املواد 282–286 عقوبات اأردين، واملواد 487-491 عقوبات لبناين، واملواد 274-277 عقوبات م�صري.

18  املواد 292-299 عقوبات اأردين، واملواد 505-510 عقوبات لبناين، واملواد 267-269 عقوبات م�صري، واملواد 486 -487 جنائى مغربي.

19  املادتان 274 و 277 من قانون العقوبات امل�صري.

توجد بع�ض مظاهر 

التمييز بني الرجل 

واملراأة يف القوانني 

اجلنائية لبع�ض 

الدول العربية
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اأن ينفره منها،  من  للجاين جرمية اخلطف بدلً 

خطرية  جناية  عقوبة  من  للتهرب  ذريعة  ويتخذ 

كجناية اخلطف ف�صل عن الغت�صاب.

ويف �صوء هذه العتبارات، األغى امل�صرع املادة 

291 لتعود لعقوبة اخلطف قوتها الرادعة حماية 

للمراأة، ولي�صبح �صيف العقوبة م�صلطاً يف جميع 

الأحوال على اجلاين، فل ميلك منه فكاكاً.

ويبدو اأن امل�صرع العربي قد بذل بع�ش اجلهد 

قانون  يف  املراأة  �صد  التمييز  مظاهر  من  للحد 

طابع  ذا  اجلهد  هذا  يبقى  ذلك  ومع  العقوبات. 

جزئي وغري �صامل، مما يتطلب تكثيفه وتطويره.

الأحوال ال�سخ�سية

اإذا اأخذنا التمييز القانوين مبعنى اختلف حكم 

يف  باأحكامه  املخاطبني  ت�صاوي  رغم  القانون 

ال�صخ�صية  الأحوال  فاإن قوانني  القانوين،  املركز 

تعترب  امل�صلمني  غري  اأو  امل�صلمني  لدى  العربية 

اجلن�ش.  ب�صبب  القانوين  التمييز  على  �صاهدا 

اأن قواعد  وهذا يرجع يف القدر الكبري منه اإىل 

اأ�صا�صية من  ب�صفة  م�صتمدة  ال�صخ�صية  الأحوال 

تف�صريات واجتهادات دينية ترتد اإىل املا�صي يف 

عمق التاريخ البعيد، عندما كانت ثقافة التمييز 

الب�صرية،  املجتمعات  يف  ال�صائدة  الثقافة  هي 

على هذه  والإطلقية  القدا�صة  طابع  اإ�صفاء  مع 

�صديد  خلط  اإطار  يف  والجتهادات،  التف�صريات 

الن�صبية  واملتغريات  للدين  العقيدية  الثوابت  بني 

املرتبطة بالواقع التاريخي للمجتمعات.

وحل�صن احلظ، يتوافر دليل من نتائج امل�صح 

امليداين على اأن اجلمهور العربي يتجه نحو موقف 

اأكرث حتررا من م�صائل الأحوال ال�صخ�صية، مثل 

تاأكيد حق املراأة يف اختيار الزوج، (اإطار 4-8).

غياب التقنني يف بع�ض الدول

ومما يوؤثر على ا�صتع�صاء التنظيم القانوين املحافظ 

وال�صتجابة  التغيري  على  ال�صخ�صية  للأحوال 

ملتطلبات الع�صر، عزوف عدد من الدول العربية 

ل  بحيث  ال�صخ�صية،  للأحوال  تقنني  و�صع  عن 

ما  غالبا  التي  الق�صاء  لجتهادات  الأمر  يرتك 

تنحو نحو الغرتاف من الأفكار املحافظة للفقه 

ت�صريع  اإىل  تفتقر  عربية  بلدان  فهناك  القدمي. 

وقطر  البحرين  مثل  ال�صخ�صية  للأحوال  موحد 

ولبنان وم�صر. يف حني اأن عدداً اآخر من البلدان 

للأحوال  موحدة  ت�صريعات  فيها  تتوافر  العربية 

ال�صخ�صية للم�صلمني.

وعلى �صبيل املثال، يجري ال�صتناد يف م�صر 

اإىل اأرجح الأقوال يف الفقه احلنفي يف حالة عدم 

وجود ن�ش. وتتعدد الت�صريعات املنظمة للأحوال 

ال�صخ�صية للم�صلمني. ومنها ت�صريعات ترجع اإىل 

عام 1920 و1929. ول �صك اأن الإحالة اإىل اآراء 

تاأباها  حلول  تطبيق  اإىل  توؤدي  قد  القدمي  الفقه 

روح الع�صر وثقافة حقوق الإن�صان. فقد مت تفريق 

حمكمة  اأقرته  بحكم  زوجته  عن  م�صري  مفكر 

النق�ش لأنه اعترب مرتداً عن الإ�صلم لن�صره بع�ش 

الكتب �صمنها اآراء اعتربتها املحكمة ارتدادا عن 

اعتناق الدين الإ�صلمي، وطبقت يف �صاأن علقته 

الزوجية اآراء املذهب احلنفي التي تق�صي بتطليق 
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الإطار 4-8

راأي اجلمهور يف م�سائل نهو�ض املراأة، اأربعة بلدان عربية، 2005

حق املراأة يف اختيار الزوج على قدم امل�ساواة مع الرجال

اإن قواعد الأحوال 

ال�سخ�سية م�ستمدة 

ب�سفة اأ�سا�سية من 

تف�سريات واجتهادات 

دينية ترتد اإىل املا�سي 

يف عمق التاريخ 

البعيد، عندما كانت 

ثقافة التمييز هي 

الثقافة ال�سائدة 

هناك بلدان عربية 

تفتقر اإىل ت�سريع 

موحد لالأحوال 

ال�سخ�سية
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وا�صح  تقنني  و�صع  اإىل  الدعوة  فاإن  لذا  املرتد. 

بالغ  اأمر  ال�صخ�صية  الأحوال  لقواعد  من�صبط 

الذي  القانوين  الو�صوح  اجتاه  ي�صب يف  الأهمية 

هو �صرط اأ�صا�صي ملناه�صة التمييز.

فتطبق  م�صر،  يف  امل�صلمني  غري  عند  اأما 

الزوجان  اختلف  اإذا  اإل  الطائفية،  �صرائعهم 

ال�صريعة  فتطبق  الطائفة  اأو  امللة  اأو  املذهب  يف 

الإ�صلمية باعتبارها ال�صريعة العامة. ويعترب بع�ش 

اآخراً من  رجال القانون من الأقباط ذلك مظهراً 

مظاهر التمييز.

للأحوال  موحد  ت�صريع  يوجد  ل  لبنان،  ويف 

لقوانني  الأ�صرة  م�صائل  تخ�صع  بل  ال�صخ�صية، 

م�صيحية.  اأم  كانت  اإ�صلمية  الدينية،  الطوائف 

منها  لكل  طائفة  ع�صر  بثمانية  لبنان  ويعرتف 

قانونها الديني اخلا�ش. ولعل هذا هو ال�صبب الذي 

دعا لبنان اإىل التحفظ على املادة 16 من اتفاقية 

الق�صاء على جميع اأ�صكال التمييز �صد املراأة التي 

تقرر مبداأ امل�صاواة يف علقات الأ�صرة.

وكذلك احلال يف كل من البحرين وال�صعودية 

للأحوال  موحد  قانون  يوجد  ل  حيث  وقطر، 

ال�صرعي  للقا�صي  مرتوك  والأمر  ال�صخ�صية، 

�صكل  وموؤخرا،  الإ�صلمي.  الفقه  اأحكام  لتطبيق 

ملك البحرين جلنة لإعداد م�صروع قانون اأحكام 

الأ�صرة، وانتهت اللجنة من اأعمالها، و�صيغ م�صروع 

قانون الأ�صرة الذي مل ير النور بعد.

وثمة دول اأخرى يبدو فيها الو�صع اأف�صل بكثري 

من حيث اأداة التنظيم القانوين. ففي الأردن ت�صريع 

موحد للأحوال ال�صخ�صية للم�صلمني رقم 61 لعام 

يت�صل  فيما  الإ�صلمي  الفقه  اأحكام  قن   1976

بعلقات الأ�صرة، بدءاً من اخلطبة وحتى انحلل 

فيخ�صعون  الأردن  يف  امل�صلمني  غري  اأما  الزواج. 

ل�صرائعهم الدينية الطائفية على تعددها. وكذلك 

احلال يف كل من تون�ش واجلزائر والكويت واملغرب 

الأحوال  قانون  اإن  بل  تف�صيله.  �صياأتي  ما  على 

التون�صيني  التون�صي يطبق على جميع  ال�صخ�صية 

ب�صرف النظر عن الدين.

تقنني الأحوال ال�سخ�سية العربي املوحد

ما  منذ  العرب  العدل  وزراء  اأمانة جمل�ش  اأعدت 

موحداً  منوذجياً  قانوناً  عاما  ع�صرين  على  يزيد 

اأحكام  امل�صروع  هذا  وتبنى  ال�صخ�صية.  للأحوال 

الدول  يف  �صائدة  كانت  التي  ال�صخ�صية  الأحوال 

الآن، وهي  زالت يف كثري منها حتى  العربية وما 

القدمي. ومل  الإ�صلمي  الفقه  اأحكام  م�صتقاة من 

لإزالة  تذكر  اجتهادات  القانون  م�صروع  يت�صمن 

قوانني  يف  واملراأة  الرجل  بني  التمييز  مظاهر 

الأحوال ال�صخ�صية العربية مع مراعاة م�صتجدات 

الع�صر يف اإطار املقا�صد الكلية لل�صريعة. فاملادة 

زوجات  بني  اجلمع  للزوج  امل�صروع جتيز  من   31

اأربع اإل اإذا خيف عدم العدل. ومل يو�صح امل�صروع 

ما هي الآلية الإجرائية التي تبطل الزواج املتعدد 

يف حالة تيقن عدم العدل. وتوجب املادة 52 النفقة 

على الزوج وحده، حتى ولو كانت زوجته مو�صرة. 

وتن�ش املادة 83 على اأنه تقع الفرقة بني الزوجني 

الزوجني  باإرادة  اأو  طلقاً،  وت�صمى  الزوج  باإرادة 

يتم  للقانون  وفقا  اخللع  اأن  اأي  وت�صمى خمالعة. 

بالإرادة املجتمعة للزوجني على مال تبذله الزوجة، 

بخلف املوقف الأكرث تقدما الذي تبنته ت�صريعات 

عربية لحقة من جعل اخللع باإرادة الزوجة وحدها 

(املادة 96). على اأن امل�صروع ت�صمن بع�ش النقاط 

الإيجابية التي تخفف مظاهر التمييز يف قوانني 

ن�صه  ذلك  ومن  العربية.  ال�صخ�صية  الأحوال 

 ،(6 (املادة  الزواج  على جواز ال�صرتاط يف عقد 

وعلى اأن الطلق ل يوقعه الزوج اإل بت�صريح اأمام 

القا�صي الذي يتوجب عليه قبل تلقي الت�صريح اأن 

يحاول اإ�صلح ذات البني. 

مرت  قد  امل�صروع  هذا  فاإن  حال،  اأي  وعلى 

موا�صعه  من  الكثري  يف  وجتاوزه  �صنوات  عليه 

جامعة  فاإن  هنا،  ومن  العربي.  الت�صريعي  الواقع 

الدول العربية مدعوة اإىل اأمرين: اأولهما اأن تعيد 

النظر يف امل�صروع لتحديثه وفقاً مل�صتجدات الع�صر 

العربية،  للدول  الدولية  اللتزامات  مع  وبالتوافق 

النور  اإىل  الت�صريع  خروج  على  تعمل  اأن  والثاين 

يف �صورة معاهدة يتبناها جمل�ش اجلامعة وتدخل 

اأحكامها يف الت�صريعات الوطنية.

العربي  للت�سريع  العامة  اخل�سائ�ض 

لالأ�سرة

اأن نعرج على تف�صيلت الت�صريعات العربية  قبل 

الرجال  بني  امل�صاواة  مبداأ  منظور  من  للأ�صرة 

العامة  اخل�صائ�ش  بع�ش  اإىل  ن�صري  والن�صاء، 

لهذه الت�صريعات من هذا املنظور ذاته. فامل�صاواة 

منقو�صة  الأ�صرة  علقات  يف  والرجل  املراأة  بني 

على  الرجل  وقوامة  العربية.  القوانني  اأغلب  يف 

مقرر  اأمر  درجة  عليهن  للرجال  اأن  وكون  املراأة 

يف  القانوين  تطبيقه  املنظور  هذا  ويجد  �صرعاً. 

بع�ش الت�صريعات يف التزام الزوج بالإنفاق والتزام 

الطلق  اإيقاع  حق  تقرير  ويف  بالطاعة،  الزوجة 

اإن جامعة الدول 

العربية مدعوة اإىل 

اأن تعيد النظر يف 

م�سروع تقنني الأحوال 

ال�سخ�سية العربي 

املوحد لتحديثه 

وفقًا مل�ستجدات 

الع�سر وبالتوافق مع 

اللتزامات الدولية 

للدول العربية
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للرجل، وله رد زوجته باإرادته املنفردة يف الطلق 

يف  الزوجة  على  الزوج  قوامة  وتنعك�ش  الرجعي. 

يف  الزوجة  فحق  الأخرى.  التف�صيلت  من  كثري 

التنقل والعمل هو حق مقيد يف كثري من الت�صريعات 

مبوافقة الزوج. والولية على مال الأولد معقودة 

للأب ثم اجلد للأب. وعلى الرغم من التعديلت 

التي اأدخلت على قوانني اجلن�صية يف بع�ش الدول 

يف  الأ�صا�ش  هي  الأب  جن�صية  زالت  ما  العربية، 

منح اجلن�صية للزوجة والأولد، والعك�ش قد يكون 

غري �صحيح. والأ�صا�ش الذي ي�صتند اإليه امل�صرعون 

العرب لتربير �صمو الرجل على املراأة يف العلقات 

الزوجية يتمثل غالبا يف املركز القت�صادي القوي 

زوجته  على  بالإنفاق  ملتزما  يجعله  الذي  للرجل 

واأولده. يت�صح هذا، على �صبيل املثال، يف تربير 

بع�ش الدول العربية لتحفظها على املادة 16 من 

�صد  التمييز  اأ�صكال  جميع  على  الق�صاء  اتفاقية 

املراأة (�صيداو) من اأن للزوجات حقوقا متوازية مع 

حقوق اأزواجهن لتحقيق التوازن بينهم، لأن الأزواج 

هذا  والأولد.  الزوجات  على  بالإنفاق  ملتزمون 

غري  امل�صاواة  عدم  لتربير  القت�صادي  الفرتا�ش 

لكثري  املعا�صر  الجتماعي  الواقع  يف  الآن  قائم 

من املجتمعات العربية، حيث تعمل الزوجات جنباً 

اإىل جنب مع الأزواج لتوفري لقمة العي�ش للأ�صرة. 

وي�صدق ذلك على الأ�صر متو�صطة احلال والفقرية 

على حد �صواء.

وتاأتي حماولت التجديد ورفع بع�ش مظاهر 

التمييز يف عدد من الت�صريعات العربية للأ�صرة يف 

اإطار املحافظة على هذه الأ�صول الكلية بالتخفيف 

فقط من بع�ش املمار�صات الفظة: مثل حظر تنفيذ 

حكم الطاعة بالقوة اجلربية، واإلزام الزوج واملوثق 

باإعلم الزوجة الأوىل يف حالة اإقدام الزوج على 

الزواج من ثانية، وتقييد حق الزوج يف تعدد زوجاته 

العدل،  ا�صتطاعة  وب�صرط  مقبول  مربر  بوجود 

اإذا  لل�صرر  الطلق  الزوجة يف طلب  وتقرير حق 

للزوجة  اخللع  حق  وتقرير  باأخرى،  زوجها  تزوج 

للموازنة بني حق كل من الزوجني يف اإنهاء رابطة 
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الإطار 5-8

راأي اجلمهور يف م�سائل نهو�ض املراأة، اأربعة بلدان عربية، 2005

طالق املراأة باإرادتها املنفردة

حق الولية على اأولدها على قدم امل�ساواة مع الرجال

ما زالت جن�سية الأب 

هي الأ�سا�ض يف منح 

اجلن�سية للزوجة 

والأولد، والعك�ض قد 

يكون غري �سحيح

تاأتي حماولت 

التجديد ورفع بع�ض 

مظاهر التمييز يف 

عدد من الت�سريعات 

العربية لالأ�سرة يف 

اإطار املحافظة على 

هذه الأ�سول الكلية 

بالتخفيف فقط 

من بع�ض املمار�سات 

الفظة



179البنية القانونية

الزوجية، واإلزام الزوج باإعلم مطلقته مبراجعته 

بتوثيق  واإلزامه  املراجعة  هذه  وبت�صجيل  لها 

الطلق واإخطار مطلقته به، واإعطاء الزوجة حق 

ال�صرتاط يف وثيقة الزواج مبا ل يخالف اأ�صًل من 

اأ�صول ال�صريعة، وتقرير حق الزوجة يف الحتفاظ 

بح�صانة اأولدها بعد بلوغهم �صن احل�صانة متى 

يف  حقها  وتقرير  الأولد،  م�صلحة  يف  ذلك  كان 

الحتفاظ مب�صكن الزوجية كم�صكن للح�صانة.

العربي  اأن راأي اجلمهور  اإىل  وجتدر الإ�صارة 

الراهن  التقنني  من  تقدما  اأكرث  ملواقف  مييل 

الطلق  طلب  ق�صايا  يف  املراأة  حلقوق  بالن�صبة 

وحق الولية على اأولدها (اإطار 5-8).

لغري  بالن�صبة  ال�صخ�صية  الأحوال  وقواعد 

املذهبية  �صرائعهم  من  م�صتمدة  امل�صلمني 

حد  اإىل  ت�صيق  جمملها  يف  وهي  والطائفية. 

التحرمي يف حق الزوجني يف طلب التطليق. فهو 

جائز عند الأرثودك�ش لأ�صباب على �صبيل احل�صر 

�صريعة  يف  وارد  غري  وهو  املحكمة.  من  وبحكم 

الكاثوليك التي تاأخذ بنظام النف�صال اجل�صماين 

ف�صخ  اإىل  التو�صل  باإمكانية  �صماحها  رغم  فقط 

اأو تقرير بطلنه لعيوب لزمته منذ  عقد الزواج 

انعقاده. اأما يف جمال حقوق كل من الزوجني يف 

غلبة  تنظيمها  يف  فيبدو  الزوجية،  علقة  اأثناء 

�صلطة الرجل على املراأة.

نظرة مقارنة

الأحوال  ت�صريعات  اأن  ملحظة  ميكن  وعموما، 

ال�صخ�صية يف املغرب العربي اأكرث تقدمية وابتعاداً 

العربي.  امل�صرق  يف  منها  التمييز  مظاهر  عن 

واجلزائر  (تون�ش  املغرب  دول  من  كثري  وجنحت 

رفع  نحو  التقدم  يف  متفاوتة)  بدرجات  واملغرب، 

ال�صخ�صية  الأحوال  املراأة يف علقات  الظلم عن 

دون امل�صا�ش باأي من اأ�صول ال�صريعة.

وياأتي يف مقدمة هذه الت�صريعات التى اقرتبت 

من تقرير مبداأ امل�صاواة يف علقات الأ�صرة الت�صريع 

والت�صريع  املغربي  الت�صريع  يتبعه  ثم  التون�صي 

اجلزائري كما �صياأتي تف�صيله فيما بعد. والدر�ش 

املغرب  ت�صريعات  ن�صو�ش  من  كثري  من  امل�صتفاد 

اأن  العربي  للم�صرع  ميكن  اأنه  للأ�صرة  العربي 

يحافظ على الأ�صول ال�صرعية مع تبني تف�صريات 

تنزع اإىل حتقيق امل�صاواة بني الرجل واملراأة ورفع 

الظلم التاريخي عنها يف علقات الأ�صرة.

اأحكام  اأهم  بني  مقارنة  عقد  املفيد  ومن 

ناحية  من  الكويت  ال�صخ�صية يف  الأحوال  قانون 

العربي  املغرب  يف  ال�صخ�صية  الأحوال  وقوانني 

الطابع  حول  ذكرناه  ما  لإبراز  اأخرى،  ناحية  من 

املغرب  يف  ال�صخ�صية  الأحوال  لقوانني  التقدمي 

الكويت  يف  الأ�صرة  ت�صريع  و�صيكون  العربي. 

يت�صمن  الكويتي  الت�صريع  لأن  للمقارنة  اأ�صا�صا 

يف �صماته العامة والعديد من تف�صيلته الأحكام 

املت�صمنة يف ت�صريعات امل�صرق العربي وممار�صاته 

الق�صائية. و�صرنكز يف مقارنتنا على تلك الأحكام 

الت�صريعات  يف  للتمييز  حمًل  عادة  تكون  التي 

الزواج  بانعقاد  املتعلقة  الأحكام  وهي  العربية: 

والأحكام  باآثاره،  املتعلقة  والأحكام  له،  والأهلية 

املتعلقة بانحلله. 

ال�صخ�صية  الكويت قانون موحد للأحوال  يف 

واإن  املراأة،  حلماية  �صور  فيه  توجد  للم�صلمني 

الرجل  بني  التمييز  مظاهر  اأي�صا  فيه  تعددت 

الزوجة  ويل  من  باإيجاب  الزواج  فينعقد  واملراأة: 

وقبول من الزوج اأو ممن يقوم مقامه (املادة 9). 

"ل  واإمنا  قيود  دون  به  م�صموح  الزوجات  وتعدد 

ينحل  اأن  قبل  بخام�صة  الرجل  يتزوج  ان  يجوز 

عدتها"  وتنق�صي  الأربع  زوجاته  باإحدى  زواجه 

(املادة 23)، و"مينع توثيق عقد الزواج اأو امل�صادقة 

ويتم  ع�صرة  اخلام�صة  الفتاة  تتم  مل  ما  عليه 

التوثيق".  وقت  العمر  من  ع�صرة  ال�صابعة  الفتى 

وبالن�صبة للثيب اأو من بلغت اخلام�صة والع�صرين 

ل  ولكن  زواجها،  يف  لها  فالراأي  عمرها،  من 

تبا�صر العقد بنف�صها بل ذلك لوليها (املادة 31). 

واإذا ع�صل الويل الفتاة، فلها ان ترفع الأمر اإىل 

اإذا  وكذلك  بالتزويج.  ياأمر  ل  او  لياأمر  القا�صي 

وع�صلوا  واحدة  درجة  يف  وكانوا  الأولياء  تعدد 

جميعاً او اختلفوا (املادة 34). وي�صرتط يف لزوم 

العقد،  وقت  للمراأة  كفوؤاً  الرجل  يكون  اأن  الزواج 

ويثبت حق الف�صخ لكل من املراة ووليها عند فوات 

الكفاءة (املادة 35). واملق�صود بالكفاءة الكفاءة يف 

الدين (املادة 36). والطلق هو حل عقدة الزواج 

بلفظ  مقامه  يقوم  من  اأو  الزوج  باإرادة  ال�صحيح 

خم�صو�ش (املادة 85).

تهدف  ن�صو�صا  الكويتي  الت�صريع  ويت�صمن 

اأن ي�صكن  اأنه لي�ش للزوج  اإىل حماية املراأة، منها 

مع زوجته �صرة لها يف م�صكن واحد بغري ر�صاها 

الطاعة جرباً  تنفيذ حكم  يجوز  ول   ،(88 (املادة 

على الزوجة.

ال�صخ�صية  الأحوال  ت�صريع  يعد  تون�ش،  ويف 

لأخذه  بالن�صبة  العربي  العامل  يف  وحِده  ن�صيَج 

وجتنب  الأ�صرة،  علقات  يف  امل�صاواة  مببداأ 

بحقوق  املجحفة  التاريخية  الدينية  التف�صريات 

اإن ت�سريعات الأحوال 

ال�سخ�سية يف املغرب 

العربي اأكرث تقدمية 

وابتعادًا عن مظاهر 

التمييز منها يف 

امل�سرق العربي
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ال�صخ�صية  للأحوال  التون�صي  والت�صريع  املراأة. 

ال�صخ�صية  للأحوال  الوحيد  العربي  الت�صريع  هو 

الأديان.  خمتلف  اإىل  املنتمني  على  يطبق  الذي 

وتربز قيمة امل�صاواة يف الت�صريع التون�صي يف اأكرث 

الأحوال  جملة  من   18 الف�صل  فين�ش  وجه:  من 

ال�صخ�صية على اأن "تعدد الزوجات ممنوع"، كما 

من  واأ�صبح  ذلك.  يخالف  من  عقاب  على  ين�ش 

حق الفتاة اأن تزوج نف�صها بنف�صها ولو كانت بكراً. 

املراأة  بني  التامة  امل�صاواة  على  الطلق  وينبني 

والرجل. ول يقع الطلق، ح�صب الف�صل 30 من 

املجلة، "اإل لدى املحكمة". وين�ش الف�صل 31 يف 

الزوجني  من  ت�صرر  من  حق  على  الثانية  فقرته 

الناجم  واملعنوي  املادي  ال�صرر  عن  التعوي�ش  يف 

حالة  ويف  لل�صرر،  الطلق  حالة  يف  الطلق  عن 

بدون  الزوجني  اأحد  طلب  على  بناء  الطلق 

�صبب. وتنظم جملة الأحوال ال�صخ�صية احل�صانة 

الزواج:  اأثناء  والأم  الأب  بني  مت�صاوية  ب�صفة 

من  "احل�صانة  اأن  املجلة  من   57 الف�صل  فين�ش 

حقوق الأبوين ما دامت احلياة الزوجية م�صتمرة 

بينهما". ويف حالة الطلق، ين�ش الف�صل 67 من 

جملة الأحوال ال�صخ�صية على اأن احل�صانة ت�صند 

لأحد الوالدين اإذا انف�صم الزواج بطلق. ويراعي 

القا�صي م�صلحة املح�صون لإ�صناد احل�صانة.

وتتجه قوانني الأ�صرة يف املغرب واجلزائر اإىل 

احلد من تعدد الزوجات با�صرتاط توافر العدالة 

ووجود املربر، واأن يكون ذلك حتت رقابة الق�صاء. 

ومن ذلك اأن املادة 8 من القانون اجلزائري ت�صمح 

بتعدد الزوجات يف حدود ما ت�صمح به ال�صريعة اإذا 

موجودة.  العدالة  �صروط  كانت  واإذا  �صبب،  وجد 

ويجب اإعلم الزوجة والزوجات ال�صابقات. وميكن 

اأو لهن طلب الطلق يف حالة عدم املوافقة.  لها 

ول ميكن للرجل التزوج بثانية اإل بوجود �صرطني: 

ال�صابقات)  الزوجات  (اأو  الأوىل  الزوجة  موافقة 

م�صابه  حكم  وثمة  املخت�صة.  املحكمة  وترخي�ش 

املغرب.  الأ�صرة يف  40 من مدونة  املادة  ت�صمنته 

ومينع الف�صل 13 من قانون الأ�صرة اجلزائري حق 

اجلرب، اإذ ين�ش على اأنه مُينع على الويل اأن يُجرِب 

ميكنه  ل  كما  وليته،  هي حتت  من  الزواج  على 

اأ�صبحت  املغرب،  ويف  ر�صاها.  دون  يزوجها  ان 

الولية يف الزواج للمراأة الرا�صدة، اإذ ين�ش الف�صل 

24 على اأن "الولية حق املراأة، متار�صه الرا�صدة 

اأن  ح�صب اختيارها"، كما ين�ش الف�صل 25 على 

"للرا�صدة اأن تعقد زواجها بنف�صها، اأو تفو�ش ذلك 
لأبيها اأو لأحد اأقاربها".

ول ميكن، يف جميع احلالت، اإثبات الطلق يف 

اجلزائر اأو الت�صريح به اإل بحكم ق�صائي ت�صبقه 

حماولة �صلح. كما يحق للمراأة (ح�صب املادة 54) 

اأن تطلب الطلق اخللعي، وعليها يف هذه احلالة 

اأن تدفع تعوي�صا للزوج. ويف املغرب، ن�صت مدّونة 

والزوجة،  الزوج  اأن الطلق ميار�صه  الأ�صرة على 

كل بح�صب �صروطه، حتت مراقبة الق�صاء. ويجب 

الإذن  يطلب  "اأن  الطلق  يريد  الذي  الزوج  على 

من املحكمة بالإ�صهاد به لدى َعدلني" (املادة 79). 

وجتري حماولة �صلح اأوىل وحماولة ثانية يف حالة 

وجود اأطفال. وين�ش الف�صل 83 على اأنه يف حالة 

تعذر الإ�صلح بني الطرفني، حتدد املحكمة مبلغاً 

بكتابة  والأطفال  الزوجة  م�صتحقات  لأداء  مالياً 

ال�صبط يف املحكمة يف اأجل اأق�صاه ثلثون يوما.

يودع  مل  اإذا  اأنه  على   86 الف�صل  ين�ش  كما 

الزوج املبلغ املطلوب يف الأجل املحدد، فاإن ذلك 

يعترب تراجعاً عن رغبته يف الطلق. اأما يف حالة 

اإيداع املبلغ املطلوب فاإن املحكمة تاأذن له، ح�صب 

العدلني  لدى  الطلق  بتوثيق   ،87 الف�صل  اأحكام 

داخل دائرة نفوذ املحكمة نف�صها. ويجوز للزوجة 

اإذا ملكها هذا احلق، ف�صل  بالطلق  اأن تطالب 

عن حقها طلب التطليق لل�صرر والغيبة والإخلل 

مبوافقة  باخللع  التفريق  ويقع  العقد.  ب�صروط 

الزوجني، على عك�ش ما ذهب اإليه القانون امل�صري 

الذي جعل اخللع رهنا باإرادة الزوجة وحدها.

واخلل�صة، اأن قراءتنا ال�صريعة لأحكام قوانني 

واملغرب  الغربي  امل�صرق  يف  ال�صخ�صية  الأحوال 

العربي تنتهي اإىل ما يلي:

تقنينات  لإ�صدار  ملحة  �صارت  احلاجة  اإن  اأولً: 

ل  التي  العربية  الدول  يف  ال�صخ�صية  للأحوال 

ت�صبح  بحيث  التقنينات،  هذه  مثل  فيها  توجد 

جميع قواعد الأحوال ال�صخ�صية مقننة يف تقنني 

واحد، ول يرتك الأمر مفتوحا لتقدير القا�صي يف 

تف�صري الجتهادات والآراء الفقهية. 

وثانياً: اإن هذه التقنينات اجلديدة يجب اأن تنحى 

بني  امل�صاواة  منحى  الأ�صرة  علقات  تنظيم  يف 

الرجال والن�صاء. 

ثم، ثالثاً: اإن جتربة تقنني علقات الأ�صرة يف دول 

ثوابت  التوفيق بني  اإمكانية  اأثبتت  العربي  املغرب 

ال�صريعة وبني مبداأ امل�صاواة بني الزوجات والأزواج 

يف علقات الأ�صرة. وتعزى مظاهر عدم امل�صاواة 

يف النظم القانونية العربية اإىل اعتبارات التاريخ 

اأ�صول  اإىل  تعزى  مما  اأكرث  والأعراف  والعادات 

الدين. ولذا، فاإن مراجعة قوانني الأ�صرة العربية 

مبا يرفع التمييز عن املراأة باتت اأمرا واجبا.

اإن جتربة تقنني 

عالقات الأ�سرة يف دول 

املغرب العربي اأثبتت 

اإمكانية التوفيق بني 

ثوابت ال�سريعة وبني 

مبداأ امل�ساواة بني 

الزوجات والأزواج يف 

عالقات الأ�سرة
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بعيدا عن القانون الر�سمي

على اأن الواقع الإجتماعى كثرياً ما ميثل عن�صراً 

القانون  عن  بعيداً  املراأة  �صد  للتمييز  حا�صماً 

اأنه يف �صوء بع�ش معطيات  الر�صمي. مثال ذلك 

اإىل  املراأة  جلوء  يف  ترى  التي  العربية  الثقافة 

الزوجية  بحقوقها  للمطالبة  الر�صمي  الق�صاء 

الإجتماعي  ال�صفور  من  نوعاً  اأطفالها  وحقوق 

الذي ل يليق بالزوجات املحافظات ربات ال�صون 

عن  الن�صاء  من  كثري  تعزف  ثَمَّ  ومن  والعفاف. 

اللجوء اإىل الق�صاء للمطالبة بحقوقهن الأ�صرية. 

ومن هنا يتم ح�صم املنازعات الزوجية يف كثري من 

يف  اأو  العائلي  الإطار  يف  اإما  العربية  املجتمعات 

الر�صمي. وهذه يف  الع�صائري غري  الق�صاء  اإطار 

جمملها اأطر ذكورية للثقافة والقيم، وهي جمحفة 

بحقوق املراأة ومنحازة للرجل. 

وحتى عندما تلجاأ املراأة العربية اإىل الق�صاء 

الر�صمي للمطالبة بحقوقها القانونية التي تكفلها 

قوانني الأحوال ال�صخ�صية، فاإنها تلقي العنت من 

بطء الإجراءات وع�صفها وتعقدها وعدم مراعاتها 

الجتماعية  وحاجاتها  الأ�صرة  خل�صو�صيات 

والنف�صية.

التي  الأ�صرة  حماكم  جتربة  فاإن  هنا  ومن 

ا�صتحدثتها م�صر وهي حماكم تت�صم يف ت�صكيلها 

جتربة  الإجتماعي،  بالبعد  ووظيفتها  واإجراءاتها 

والتعميم  الدرا�صة  وت�صتحق  بالت�صجيع  جديرة 

على م�صتوى العامل العربي، مع العمل على جتاوز 

�صلبياتها التى ك�صفت عنها اخلربة العملية. ومن 

املهم تطوير هذه املحاكم مبا يكفل تفرغ الق�صاة 

واملادية  الب�صرية  الإمكانات  وتوافر  وتخ�ص�صهم، 

اللزمة لها كي تقوم بعملها كفاءة . 

وثمة م�صكلة اأخرى هي ظهور عدد من �صور 

واأ�صكال الزواج يف املجتمعات العربية حتافظ على 

ال�صروط الدينية ال�صكلية للزواج من اإيجاب وقبول 

وعلنية ومهر، وتتنافى مع حكمة الزواج من حيث 

رابطة  بح�صبانه  اأي  ورحمة،  ومودة  �صكناً  كونه 

تهدف اإىل اإن�صاء اأ�صرة �صوية. هذه ال�صور يعرفها 

املجتمعات  بع�ش  يف  امل�صيار  زواج  با�صم  البع�ش 

(ال�صعودية)، ويعرفها البع�ش الآخر با�صم الزواج 

ال�صياحي (اليمن). وفيه يرتبط رجل باإمراأة نظري 

عليها  اأوالإنفاق  مب�صاكنتها  يلتزم  اأن  دون  مهر 

الفقرية،  العربية  البيئات  بع�ش  دائم. ويف  ب�صكل 

اأثرياء  به  يرتبط  الذي  الزواج  هذا  �صور  ظهرت 

العرب (امل�صّنون غالبا) بفتيات قا�صرات فقريات 

(غالبا). وهذا يف حقيقته نوع من النخا�صة املقننة 

من  كثري  عليه  وترتتب  الزواج،  �صكل  تاأخذ  التي 

بع�ش  دفع  الذي  الأمر  وهو  الإن�صانية.  املاآ�صي 

امل�صرعني العرب اإىل حماولة ح�صار هذه الظاهرة 

وحتديد نطاقها (منوذج م�صر). 

لدى  تنت�صر  بداأت  اأخرى  ظاهرة  اأن  كما 

الأعباء  حتمل  على  القادر  غري  العربي  ال�صباب 

العريف  بالزواج  ي�صمى  ما  وهي  للزواج،  املادية 

(غري املوثق مبعرفة موظف عام). وهو يف حقيقته 

هرباً  ال�صباب  اإليه  يندفع  موثق  غري  �صري  زواج 

كما  الزواج.  على  املرتتبة  املادية  امل�صوؤوليات  من 

يف�صله بع�ش الأزواج هربا من احلقوق التى يرتبها 

القانون للزوجة يف حالة الزواج املوثق. فالقاعدة 

العامة اأنه ميتنع على املحاكم نظر دعوى الزوجة 

يف الزواج غري املوثق للمطالبة بحقوقها اإذا اأنكر 

الزوج قيام علقة الزوجية. 

القانون  على  التحايل  من  �صور  كلها  وهذه 

مع  تعار�صها  عدم  مظلة  حتت  تربز  الر�صمي، 

وحكمته.  روحه  مع  تعار�صت  واإن  الدين،  مظهر 

كما اأنها جتحف بحقوق الن�صاء التى ن�صت عليها 

القوانني.

اجلن�سية

التي حتكم اجلن�صية الأ�صلية يف  العامة  القاعدة 

الت�صريعات العربية هي الأخذ برابطة الدم من جهة 

الأب، اأي اأن اأبناء الأب الذي يتمتع بجن�صية الدولة 

يحملون جن�صيته تلقائيا. ول متنح اجلن�صية لأبناء 

الأم الوطنية اإل اإذا كان الأب جمهولً اأو ل جن�صية 

التون�صية،  6 من جملة اجلن�صية  املواد  (راجع  له 

التون�صي مينح اجلن�صية  القانون  اأن  مع ملحظة 

مبوافقة  اأجنبي  اأب  من  التون�صية  لإبن  التون�صية 

الأب. راجع اأي�صا الفقرتني 3 و4 من املادة الثالثة 

من قانون اجلن�صية الأردين الذي مينح اجلن�صية 

ملن ولد لأب اأردين اأو من ولد يف اململكة لأم اأردنية 

وكان الأب جمهولً اأو ل جن�صية له. واملعنى نف�صه 

البحريني.  اجلن�صية  قانون  من  الرابعة  املادة  يف 

املغربي  اجلن�صية  قانون  �صار  نف�صه  النهج  وعلى 

املادة 6).

الرجل  بني  ذاته، ميثل متييزاً  وهذا، يف حد 

من  التا�صعة  املادة  لن�ش  خمالفة  ويعد  واملراأة، 

�صد  التمييز  اأ�صكال  جميع  على  الق�صاء  اتفاقية 

املراأة، مما يف�صر حتفظ كثري من الدول العربية 

عليها.

الأخرية  الآونة  يف  العربي  ع  امل�صرِّ عمل  وقد 

تنتج  التي  الإن�صانية  غري  الأو�صاع  تليف  على 

هناك �سور من 

التحايل على القانون 

الر�سمي، تربز حتت 

مظلة عدم تعار�سها 

مع مظهر الدين، 

واإن تعار�ست مع 

روحه وحكمته. كما 

اأنها جتحف بحقوق 

الن�ساء 

القاعدة العامة التي 

حتكم اجلن�سية 

الأ�سلية يف 

الت�سريعات العربية 

هي الأخذ برابطة 

الدم من جهة الأب
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اأبناء الأم الوطنية من زوج اأجنبي  عن عدم متتع 

 154 رقم  القانون  �صدر  م�صر  ففي  باجلن�صية. 

ل�صنة 2004 الذي مينح اأبناء الأم امل�صرية من زوج 

ويعالج  امل�صرية.  باجلن�صية  التجن�ش  حق  اأجنبي 

امل�صرية  الأم  اأبناء  من  الأ�صخا�ش  اآلف  م�صكلة 

لزوج اأجنبي كانوا يعانون من م�صكلة عدم متكينهم 

من احل�صول على اجلن�صية . 

امل�صح  يف  العربي  اجلمهور  راأي  من  ويت�صح 

لقبول  م�صتعدا  يبدو  العربي  املجتمع  اأن  امليداين 

يف  الأم  بحق  يت�صل  فيما  التامة  امل�صاواة  موقف 

منح جن�صيتها لأبنائها، اإطار (6-8).

ويف اجلزائر، ن�صت املادة ال�صاد�صة من قانون 

يعترب  اأنه  على   2005 �صنة  ال�صادر  اجلن�صية 

اأم  اأو من  اأب جزائري  املولود من  الولد  جزائريا 

ل�صنة  اجلن�صية  قانون  كان  املغرب  ويف  جزائرية. 

1958 ل ي�صمح للأولد باحل�صول على اجلن�صية 

املغربية اإل من اأب مغربي. وقد عدل هذا القانون 

اأم مغربية حق احل�صول على  واأ�صبح للطفل من 

اجلن�صية.

يف  التمييز  مظاهر  من  اآخر  مظهر  ويبدو 

قانون اجلن�صية يف لبنان. فف�صل عن اأن القانون 

اللبناين ياأخذ برابطة الدم من جهة الأب كاأ�صا�ش 

ت�صرتك  خا�صية  وهذه   - الأ�صلية  اجلن�صية  ملنح 

فيها كل ت�صريعات الدول حمل الدرا�صة كما اأ�صرنا 

- فاإنه يوجد يف القانون اللبناين �صبهة متييز بني 

املتجن�صة.  اللبنانية  والأم  بالأ�صالة  اللبنانية  الأم 

الأجنبية  للأم  احلق  اللبناين  القانون  مينح  اإذ 

التي اكت�صبت اجلن�صية اللبنانية يف منح اجلن�صية 

قيد  على  بقيت  اإذا  الق�صر  لأولدها  اللبنانية 

تطبيق  لكن  (الأجنبي)،  زوجها  وفاة  بعد  احلياة 

اللبنانية  املراأة  عن  احلق  هذا  ذاته مينع  القانون 

منظمات  وتطالب  اأجنبي).  من  (املتزوجة  الأ�صل 

اجلن�صية  قانون  بتعديل  لبنان  يف  املدين  املجتمع 

برفع هذا التمييز وباإقرار الت�صاوي بني الأب والأم 

جلهة جن�صية الأولد، ورفع التحفظ الذي ي�صجله 

التفاقية.  من   2 فقرة  التا�صعة  املادة  على  لبنان 

وجدير بالذكر اأن منظمات املجتمع املدين اللبناين 

م�صهود لها بالفعالية والقدرة على التاأثري يف هذا 

امل�صمار. فقد �صبق لها اأن قامت بدور م�صهود يف 

اإلغاء القانون الذى كان ي�صقط اجلن�صية عن املراأة 

اللبنانية حال زواجها من اأجنبي.

املراأة العربية يف وعي القانونيني 

العرب

اإن جمرد املطالبة بالن�ش على مبداأ امل�صاواة بني 

يكفي  ل  العربية  الت�صريعات  يف  والن�صاء  الرجال 

قانونية  ثقافة  وجود  يف  فعلياً  ماأخذاً  به  للأخذ 

يعار�ش  العرب  القانونيني  لدى  قانوين  وعي  اأو 

�صراحًة اأو �صمناً مبداأ امل�صاواة. ويق�صد بالوعي 

واملوجهة  احلاكمة  القانونية  القيم  هنا  القانوين 

لرجال القانون يف عملية و�صع القانون وتطبيقه. 

كما يق�صد برجال القانون جميع القائمني على اأمر 

الذين  عون  امل�صرِّ وهم  العربي،  العامل  القانون يف 

القانون  يطبقون  الذين  والق�صاة  القانون  ي�صعون 

مبا لهم من �صلطة تقديرية يف التطبيق، واملحامون 
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الإطار 6-8

راأي اجلمهور يف م�سائل نهو�ض املراأة، اأربعة بلدان عربية، 2005

الراأي يف منح الأبناء جن�سية الأم

اإن  املجتمع العربي 

يبدو م�ستعدا لقبول 

موقف امل�ساواة التامة 

فيما يت�سل بحق الأم 

يف منح جن�سيتها 

لأبنائها

اإن جمرد املطالبة 

بالن�ض على 

مبداأ امل�ساواة بني 

الرجال والن�ساء يف 

الت�سريعات العربية 

ل يكفي لالأخذ به 

ماأخذًا فعليًا يف 

وجود ثقافة قانونية 

اأو وعي قانوين لدى 

القانونيني العرب 

يعار�ض �سراحًة اأو 

�سمنًا مبداأ امل�ساواة
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الذين ي�صاعدون الق�صاة يف فهم القانون وتطبيقه، 

وغريهم  اجلامعات  اأ�صاتذة  من  القانون  و�صراح 

ممن يقدمون ال�صروح التف�صريية للقانون. اإن وعي 

هوؤلء جميعا مببداأ امل�صاواة بني الرجال والن�صاء 

ميثل اأحد ال�صروط ال�صرورية لتطبيق هذا املبداأ 

على اأر�ش الواقع. وعلى الرغم من اأنه ل تتوافر 

الوعي  لقيا�ش  من�صبطة  ميدانية  درا�صات  لنا 

بني  امل�صاواة  مببداأ  العرب  للقانونيني  القانوين 

الرجال والن�صاء، اإل اأننا، من املوؤ�صرات املتوافرة، 

والثقافة  التمييز  بثقافة  بع�صهم  تاأثر  ن�صتبعد  ل 

الذكورية. فمن الناحية التاريخية، ل يحتاج الأمر 

لكثري من التدقيق لنتبني اأن الثقافة العربية القبلية 

األقت  التي  هي  الن�صاء  �صد  التمييز  تكر�ش  التي 

املتحيزة  الفقهية  التف�صريات  بع�ش  بظللها على 

اأي  �صد املراأة، والتي تكر�ش دونيتها عن الرجل. 

يف  حا�صماً  بعداً  كان  الذكوري  الثقايف  البعد  اأن 

التف�صريات الفقهية واإك�صابها طابعا دينيا  توجيه 

مقد�صا.

موقف  ا�صتقراء  ينبئ  املعا�صر،  الزمن  ويف 

امل�صرعني  هوؤلء  بع�ش  بعداء  العرب  امل�صرعني 

على  والن�صاء،  الرجال  بني  امل�صاواة  ملبداأ  الرجال 

الرغم من ن�صو�ش الد�صتور واملواثيق الدولية التي 

على  ي�صهدان  مثالن  وثمة  الدولة.  بها  التزمت 

نواب  من  الكثري  موقف  الفرتا�ش:  هذا  �صحة 

جمل�ش الأمة الكويتي، كما اأ�صلفنا، من منح املراأة 

الكويتية حقوقها ال�صيا�صية (بدرية العو�صي، ورقة 

خلفية للتقرير)، وموقف الكثري من اأع�صاء جمل�ش 

ال�صعب امل�صري، كما راأينا، املعار�ش للإقرار بحق 

املراأة يف اإنهاء رابطة الزوجية باإرادتها وفقا لنظام 

اخللع الإ�صلمي. ويف كل املثالني، وجد امل�صرعون 

العرب من الرجال �صنداً لهم يف تف�صريات �صلفية 

وقوامتهم  الن�صاء  على  الرجال  �صمو  على  توؤكد 

عليهن. بل اإن اأحد اأع�صاء جمل�ش ال�صعب امل�صري 

ا�صت�صهد ب�صلوك الدجاج يف حظائره للتو�صل اإىل 

الطري  عند  بالطبيعة  للذكور  تابعات  الإناث  اأن 

واحليوان والإن�صان، من باب اأوىل (مت حذف هذه 

العبارات من امل�صبطة).

وكثريا ما يقابل تطبيق مبداأ امل�صاواة بوا�صطة 

الوقت  يف  يغذيه  حتفظا  العرب  الق�صاء  رجال 

وما  ال�صلفية،  الدينية  التيارات  منو  احلا�صر 

على  ثقافية  تاأثريات  من  التيارات  هذه  متار�صه 

لرجال  الذكورية  النظرة  وتتمثل  الق�صاة.  وعي 

الق�صاء يف بع�ش الدول العربية يف مقاومة تعيني 

ل�صغل  �صلحيتها  عدم  بحجة  الق�صاء،  يف  املراأة 

هذا املن�صب، تذرعا بطبيعته ال�صاقة، بينما يتذرع 

البع�ش بتقاليد املجتمع وثقافته، مع اأن اإلهة العدالة 

القدماء. ويف  اأنثى عند امل�صريني  (ماعت) كانت 

منت�صف القرن املا�صي، رف�ش فقيه م�صر الأ�صهر 

وقتئذ  ي�صغل  كان  الذي  ال�صنهوري  الرزاق  عبد 

الق�صائية  (الهيئة  الدولة  جمل�ش  رئي�ش  من�صب 

املخت�صة بالف�صل يف املنازعات الإدارية) اأن يحكم 

رغم  الق�صاء،  من�صب  تويل  يف  باأحقيتها  للمراأة 

رف�صه  وجاء  ذلك.  يف  الد�صتوري  بحقها  اإقراره 

الجتماعية.  امللءمة  اعتبارات  اإىل  م�صتنداً 

املراأة  تويل  دون  العتبارات حتول  هذه  ومازالت 

خمتلف  يف  م�صر  يف  الق�صاء  منا�صب  امل�صرية 

وعلى  الرجل.  مع  امل�صاواة  قدم  على  م�صتوياته 

اإبراء  امل�صرية  ال�صلطات  الرغم من هذا، حاولت 

امراأة يف من�صب  بتعيني  املو�صوع  ذمتها من هذا 

اأن  دون  العليا،  الد�صتورية  املحكمة  يف  م�صت�صار 

يتبع ذلك قرار بقبول الن�صاء يف خمتلف امل�صتويات 

الق�صائية الدنيا والو�صطى.

كيفية  يف  يتمثل  نقدمه  الذي  الآخر  املثال 

�صلطته  العربي  اجلنائي  القا�صي  ا�صتعمال 

يف  ت�صديده  اأو  العقاب  تخفيف  يف  التقديرية 

اجلرائم التي تكون املراأة طرفا فيها. وثمة �صواهد 

ال�صرف  الق�صاة مييلون يف جرائم  اأن  عامة على 

الرجال  من  اجلناة  على  العقوبة  تخفيف  اإىل 

عندما تكون املُجنى عليها امراأة متهمة يف �صرفها. 

تكون  عندما  نف�صه  بالتخفيف  املراأة  حتظى  ول 

�صرفه.  يف  متهم  رجل  على  العتداء  يف  جانية 

وتتجه الأحكام اجلنائية اإىل توقيع عقوبة الإعدام 

على املراأة التي تقتل زوجها عمداً اأياً كانت بواعث 

ثمة  اإن  �صحيح.  دائما  لي�ش  والعك�ش  اجلرمية، 

افرتا�صاً توؤيده امل�صاهدة العابرة ويحتاج اإىل اإثبات 

ال�صرف  الرجال يح�صرون دائرة  الق�صاة من  باأن 

يف ممار�صة املراأة وحدها، ويخففون العقاب على 

�صرفها.  املتهمة يف  املراأة  تقع على  التي  اجلرائم 

امل�صرع  فكريا يف ق�صوة  التوجه �صنداً  ويجد هذا 

مع  تعامله  يف  العربية  الدول  بع�ش  يف  اجلنائي 

املراأة، فتعاقب عدد من الت�صريعات العربية املراأة 

الزانية بعقوبة اأ�صد من عقوبة الرجل الزاين. ويف 

حني اأن ال�صروع يف اجلرمية معاقب عليه كاأ�صل 

يعاقب  ل  امراأة  اإجها�ش  يف  ال�صروع  فاإن  عام، 

تقتل  التي  املراأة  على  العقاب  يخفف  ول  عليه. 

زوجها اإذا �صبطته متلب�صا بالزنا، يف حني يخففه 

على الرجل. فالتوجه الق�صائي املنحاز �صد املراأة 

هو �صنو التوجه الت�صريعي الذي ي�صري يف الجتاه 

نف�صه.

لدى  له  �صدى  التمييزي  التوجه  هذا  يجد 

ينبئ ا�ستقراء موقف 

امل�سرعني العرب بعداء 

بع�ض هوؤلء امل�سرعني 

الرجال ملبداأ امل�ساواة 

بني الرجال والن�ساء، 

على الرغم من ن�سو�ض 

الد�ستور واملواثيق 

الدولية التي التزمت 

بها الدولة

ثمة �سواهد عامة على 

اأن الق�ساة مييلون يف 

جرائم ال�سرف اإىل 

تخفيف العقوبة على 

اجلناة من الرجال 

عندما تكون امُلجنى 

عليها امراأة متهمة يف 

�سرفها
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تف�صريهم  معر�ش  يف  القانون  �صراح  من  عدد 

ملبداأ امل�صاواة اأمام القانون. ولن نتوقف هنا عند 

ما  الذين  املحدثني  ال�صريعة  علماء  بع�ش  كتابات 

القدامى  الفقهاء  من  عدد  باآراء  يتم�صكون  زالوا 

يف تف�صري قوامة الرجل على املراأة، ففي مواجهة 

هذه  يف�صر  م�صتنري  اإ�صلمي  فقه  يوجد  هوؤلء 

اإىل  كبري  اإىل حد  وينحاز  �صياقها،  الن�صو�ش يف 

املحافظ،  اأي  الأول،  الراأي  ولكن  امل�صاواة.  مبداأ 

هو الذي ما زال يجد �صدى يف التطبيق العملي، 

ويجد هوى لدى رجل ال�صارع ملوؤازرة رجال الدين 

احل�صر،  ل  املثال  �صبيل  وعلى  له.  املحافظني 

من  الأخرية  امل�صرية  الرئا�صية  النتخابات  خلت 

تقدمن  بع�صهن  اإن  بل  الن�صاء،  من  مر�صحة  اأي 

فعل باأوراقهن للرت�صيح ولكن اأوراقهن ا�صتبعدت 

لعدم توافر ال�صروط املن�صو�ش عليها يف التعديل 

امل�صري.  الد�صتور  من   76 للمادة  للجدل  املثري 

م�صر  مفتي  يخرج  اأن  ذلك،  من  غرابة  والأكرث 

ال�صابق بفتوى من�صورة يف جريدة الأهرام يوم 28 

يجوز  ل  اأنه  وم�صمونها   ،2005 �صباط/فرباير 

ح ملن�صب رئي�ش اجلمهورية، م�صرياً  للمراأة الرت�صُّ

اإىل رف�ش الفقهاء تويل املراأة الولية العامة التي 

ف�صرها على اأنها رئا�صة اجلمهورية.

موقف  هو  ذلك  من  اأكرث  يعنينا  ما  ولكن 

الفقهاء الو�صعيني من مبداأ امل�صاواة، حيث يذهب 

تخ�صي�ش  اأن  اإىل  املثال  �صبيل  على  منهم  الكثري 

امل�صاواة  ملبداأ  الربملان خمالف  يف  للمراأة  مقاعد 

اأمام القانون (�صعاد ال�صرقاوي وعبد اهلل نا�صف، 

350:1984)، على الرغم مما هو متفق عليه يف 

الإطار 7-8

املالءمة الجتماعية متنع تعيني املراأة يف الق�ساء 

املراأة  العليا تق�صي مب�صاواة  الد�صتورية  املبادئ  اإن   ..."
بالرجل يف احلقوق والواجبات. ومقت�صى هذه امل�صاواة 

هو عدم  العامة  والأعمال  الوظائف  على  تطبيقها  عند 

الوظائف  هذه  تويل  من  مطلق  نحو  على  املراأة  حرمان 

امل�صاواة  مبداأ  مع  تعار�ش  ذلك  يف  كان  واإل  والأعمال، 

الد�صتورية  املبادئ  من  اجلوهري  املبداأ  بهذا  واإخلل 

التقدير  �صلطة  للإدارة  يرتك  اأن  يقت�صي  وذلك  العليا. 

فيما اإذا كانت املراأة بالن�صبة ملن�صب معني اأو اإىل وظيفة 

بالذات قد انتهت بها مدارج التطور اإىل حد ال�صلحية 

الإدارة  راأت  فاإن  الوظيفة.  هذه  اأو  املن�صب  هذا  لتويل 

اأ�صباب  وا�صتوفت  ال�صوط  هذا  قطعت  قد  املراأة  اأن 

ال�صلحية كان، للإدارة بل عليها، اأن تفتح للمراأة الباب 

بينهما.  فيما  بامل�صاواة  اإخلل  دون  للرجل  فتحته  الذي 

الذي  الع�صر  يف  امل�صرية  املراأة  �صلحية  ظهرت  وقد 

نحن فيه ملنا�صب واأعمال كثرية منها الطب والتمري�ش 

والتعليم وكثري من الأعمال يف وزارة ال�صوؤون الجتماعية 

وال�صهر  احل�صبية  النيابة  ووظائف  الأوقاف  ووزارة 

العقاري، بل اإن املراأة لتوؤثر على الرجل يف هذه الأعمال 

ملا تتميز به من �صفات خا�صة، فاإيثارها على الرجل يف 

هذه النواحي من الن�صاط ل يعد اإخلل مببداأ امل�صاواة 

بني الرجل واملراأة، وتفريعا على ما تقدم، يكون للإدارة 

اأي�صا اأن تقدر من غري تع�صف ما اإذا كان الوقت مل يحن 

ب�صبب بع�ش العتبارات الجتماعية اأن تتوىل املراأة بع�ش 

ترتخ�ش  ذلك  يف  والإدارة  العامة.  والوظائف  املنا�صب 

التي  امللب�صات  وزن  يف  التقديرية  �صلطتها  مبقت�صى 

حتيط بهذه الأعمال، م�صتهدية يف ذلك بظروف البيئة 

وما تفر�صه التقاليد من اأو�صاع وحدود..."

من حكم حمكمة الق�صاء الإداري امل�صرية بتاريخ 22 كانون الأول/

دي�صمرب 1953 يف الق�صية رقم 243 ل�صنة 6 ق�صائية.
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راأي اجلمهور يف م�سائل نهو�ض املراأة، اأربعة بلدان عربية، 2005

الراأي يف تبوء املراأة من�سب القا�سي

خلت النتخابات 

الرئا�سية امل�سرية 

الأخرية من اأي 

مر�سحة من الن�ساء، 

بل اإن بع�سهن 

تقدمن فعال باأوراقهن 

للرت�سيح ولكن 

اأوراقهن ا�ستبعدت 

لعدم توافر ال�سروط 

املن�سو�ض عليها
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ل�صالح  الإيجابي  التمييز  جواز  من  امل�صاواة  فقه 

املعنى  وهو  بها.  حلق  تاريخي  ظلم  لرفع  املراأة 

جميع  على  الق�صاء  اتفاقية  اأكدته  الذي  نف�صه 

اأ�صكال التمييز �صد املراأة (راجع على �صبيل املثال: 

حممد اأن�ش قا�صم جعفر، د. ت.:127).

قطاعاً  مييز  الذي  املحافظ  الطابع  هذا 

وا�صعاً من القانونيني العرب املعا�صرين جتاه مبداأ 

امل�صاواة بني الن�صاء والرجال هو الذي يف�صر ملاذا 

كانت كل التغريات الت�صريعية الكربى ل�صالح املراأة 

تتم مببادرة وبدعم من موؤ�ص�صات الرئا�صة العربية 

من  ذمتهم  تربئة  يريدون  العرب  احلكام  (وكاأن 

انتهاكات حقوق الإن�صان بجعل �صفحتهم اإيجابية 

الكويتية  املراأة  املراأة). فم�صاركة  يف �صجل حقوق 

يف احلياة ال�صيا�صية بالتعديل الت�صريعي الأخري مل 

تكن لتتم على الرغم من مقاومة التيارات ال�صلفية، 

اإجراءات  وقانون  اإل بدعم مبا�صر من احلكومة. 

اخللع  نظام  ا�صتحدث  الذي  ال�صخ�صية  الأحوال 

يف م�صر مل يكن لي�صدر دون الدعم ال�صريح من 

موؤ�ص�صة الرئا�صة. وباملثل، و�صع ملك املغرب نفوذه 

الديني وال�صيا�صي وراء اإ�صدار مدونة الأ�صرة التي 

رفعت كثرياً من �صور الظلم عن املراأة يف املغرب. 

تعمل  العربية  احلكم  موؤ�ص�صات  اأن  يبدو  وهكذا 

على تعوي�ش تخلف الوعي القانوين العربي، ولكن 

يف ق�صايا حقوق املراأة فقط.

وهذا بدوره يدفع اإىل الت�صاوؤل حول العوامل 

التقليدية  القانونية  البنية  تغيري  اإىل  تدفع  التي 

لتتخل�ش من موقفها التمييزي �صد املراأة، يف وقت 

حتول فيه الثقافة القانونية الغالبة دون ذلك. اإن 

التغيري، كما ذكرنا، منوط بالنخب احلاكمة  هذا 

النخب  حترك  يكون  وقد  العربي.  العامل  يف 

احلاكمة يف هذا التوجه حمكوما بعوامل ال�صغط 

اخلارجي ال�صريح اأو امل�صمر. ولكن املهم والأكرث 

وتنمية  خلق  اأجل  من  الدوؤوب  العمل  هو  فعالية 

التغيري، عن طريق تن�صيط  الطلب الداخلي على 

الثقافة  على  التاأثري  وعن طريق  املدين،  املجتمع 

امل�صاواة بني  ثقافة منحازة ملبداأ  ال�صعبية بجعلها 

الرجال والن�صاء. 

الإطار 8-8

اخل�سية من ح�سول الن�ساء على كل مقاعد الربملان

الرجل  عن  املراأة  متيز  التي  "الن�صو�ش 
�صغلها  اإمكانية  عن  ف�صل  مبقاعد حمددة 

ملقاعد اأخرى، تعترب ن�صو�صا غري د�صتورية 

عدم  ناحية  فمن  منطقية.  وغري  اأول 

 40 املادة  تتعار�ش مع ن�ش  اأنها  د�صتوريتها 

املواطنني  اأن  على  تن�ش  التي  الد�صتور  من 

عدم  ناحية  ومن   ... �صواء؛  القانون  لدى 

منطقيته فاإن هذا الت�صريع خ�ش املراأة بعدد 

نف�صه  الوقت  ويف  املقاعد،  من  ملزم  معني 

ح يف جميع الدوائر،  فاإن املراأة لها حق الرت�صُّ

ولهيئة الناخبني حق انتخاب املراأة يف هذه 

يوؤدي  اأن  ميكن  ثم  ومن  جميعها.  الدوائر 

بنا هذا الت�صريع اإىل اأن يكون من املحتمل 

– واإن كان احتمال بعيدا ولكنه قائم – اأن 
الت�صريعية ن�صاء،  اأع�صاء ال�صلطة  يكون كل 

والعك�ش غري �صحيح". 

امل�صدر: حممد اأن�ش قا�صم جعفر، د.ت.: 127.

خال�سة

طرفاً  املراأة  تكون  التي  القانونية  للعلقات  تنظيمه  يف  العربي  القانوين  النظام  ملمح  اأهم  هي  تلك 

فيها. واخلل�صة اأن املراأة يف اأغلب القوانني العربية قد ُمنحت حقوقها ال�صيا�صية، ولكنها ل تتمتع بها 

لأ�صباب خارج اإطار القانون. اأما قوانني العمل والعقوبات واجلن�صية ففيها كثري من مظاهر التمييز بني 

الرجل واملراأة، واإن كانت قد اتخذت خطوات ت�صريعية ملمو�صة لإزالة مظاهر التمييز، خا�صة يف م�صاألة 

اجلن�صية وبع�ش م�صائل الأحوال ال�صخ�صية.

ومع ذلك، فاإن اأظهر ما يكون التمييز املتبقي داخل النظام القانوين للدول العربية �صد املراأة هو يف 

جمال الأحوال ال�صخ�صية. واإن كان امل�صرع قد بادر يف عدد من دول امل�صرق العربي اإىل اإدخال تعديلت 

ت�صريعية للتخفيف من اآثار التمييز، فاإن هذه املحاولت مل ترق اإىل م�صتوى الطابع التقدمي الذي مييز 

ت�صريعات املغرب العربي، مثل الت�صريع التون�صي واملدونة املغربية والت�صريع اجلزائري.

اأما القائمون على اأمر القانون من م�صرعني وق�صاة وفقهاء، فكثرياً ما يت�صم وعيهم بالتحيز �صد املراأة 

كاأ�صل عام. وي�صدق ذلك على عملية الت�صريع والتطبيق الق�صائي والتنظري الفقهي على حد �صواء. ومن 

هنا ي�صح القول اإن عملية و�صع القانون وتطبيقه وتف�صريه يف العامل العربي حتكمها الثقافة الذكورية 

يف املقام الأول، واإن مل ينف هذا وجود بع�ش التوجهات املوؤيدة للم�صاواة وللدعم الإيجابي للمراأة، مع اأن 

هذه التوجهات غري موؤثرة مبا فيه الكفاية. 

اإن عملية و�سع 

القانون وتطبيقه 

وتف�سريه يف العامل 

العربي حتكمها 

الثقافة الذكورية يف 

املقام الأول، واإن مل 

ينف هذا وجود بع�ض 

التوجهات املوؤيدة 

للم�ساواة وللدعم 

الإيجابي للمراأة، مع 

اأن هذه التوجهات 

غري موؤثرة مبا فيه 

الكفاية





البنى القت�شادية/ال�شيا�شية
187

متهيد

تاأثير  على  ال�صوء  اإلقاء  اإلى  الف�صل  هذا  ي�صعى 

بنى القت�صاد ال�صيا�صي للبلدان العربية على حال 

للقت�صاد  ما  العتبار  في  اآخذاً  العربية،  المراأة 

على  التركيز  مع  وت�صابك،  تداخل  من  وال�صيا�صة 

في  الن�صاء  اإ�صعاف  في  ال�صيا�صية  البنى  دور 

البلدان العربية. 

منط الإنتاج ال�سائد، وم�ستوى الأداء 

القت�سادي، واآثارهما

العربية،  الإن�صانية  التنمية  تقريري  حتليل  انتهى 

لنمط  الأبرز  ال�صمتني  اأن  اإىل   ،2004 و   2003

البلدان  يف  القت�صادي  الأداء  وم�صتوى  الإنتاج 

اإنتاج ا�صتهداف الريع،  العربية هما: �صيادة منط 

و�صعف النمو القت�صادي. 

َوَهُن  ال�صمتني  هاتني  تزاوج  على  ويرتتب 

البنى الإنتاجية للقت�صادات العربية، وقلة وتائر 

البطالة  لنت�صار  ال�صبيل  ميهد  مما  تو�صعها، 

با�صتهداف  يرتبط  ذلك،  اإىل  وبالإ�صافة  والفقر. 

الريع مع �صعف البنى املوؤ�ص�صية اللزمة ل�صلح 

حكم امل�صروعات واملجتمع ككل، �صيادةُ قيم الربح 

كله  ذلك  وحم�صلة  الف�صاد.  وا�صت�صراءُ  ال�صريع، 

قيام منط من الن�صاط القت�صادي يحمل عواقب 

وت�صاِعُف  اقت�صاديا.  الب�صر  متكني  على  وخيمة 

ظروف جمتمعية اأخرى من نتائجه الأق�صى على 

الن�صاء، ب�صبب �صعفهن يف جمال القت�صاد.

معدلت  ارتفاع  الوخيمة  الآثار  هذه  وت�صمل 

البطالة يف البلدان العربية، ول �صيما بني ال�صباب 

البطالَة  وترافق  التعليمي.  النظام  خريجي  من 

توزيع  عدالة  وتدهور  للفقر،  زيادة  بال�صرورة 

الأ�صل  العمل  قوة  متثل  حيث  والرثوة،  الدخل 

القت�صادي الأهم للغالبية العظمى من النا�ش يف 

القت�صادات الأقل منوا. 

�صوق  �صيق  العوامل  من  التوليفة  هذه  وتعني 

ملعدلت  وقلة  العربية  الأقطار  من  كل  يف  العمل 

اجلديدة.  العمل  فر�ش  خلق  خلل  من  تو�صعه 

قلة  البطالة  معدلت  على  اأثرها  من  وي�صاعف 

اأنتج  مما  العربي،  الإقليمي  العمل  �صوق  كفاءة 

الأجنبية  العاملة  الأيدي  على  العتماد  ظاهرة 

الوافدة.  للعمالة  امل�صتقدمة  العربية  البلدان  يف 

ومن  الأ�صعف،  الجتماعية  الفئات  اأن  وبديهي 

بينها الن�صاء، تتعر�ش ملخاطرة معاناة هذه الآثار 

ال�صارة اأكرث من غريها. 

وقد تفاقمت نتائج منط الإنتاج وتباطوؤ النمو 

القت�صادي، منذ منت�صف �صبعينات القرن املا�صي، 

بع�ش  الطليق يف  ال�صوق  اقت�صاد  �صياق منط  يف 

العوملة القت�صادية. ومل  العربية، يف ظل  البلدان 

يرافق ذلك قيام البنى املوؤ�ص�صية املحققة للكفاءة 

�صروط  وهي  التوزيعية،  والعدالة  القت�صادية 

الراأ�صمايل  القت�صادي  التنظيم  لكفاءة  جوهرية 

ولإمكان دعمه للنمو القت�صادي ال�صريع واملطرد 

مبا يدعم التنمية الإن�صانية. ويجري ذلك كله يف 

"التكيف  و  القت�صادي"  "الإ�صلح  برامج  ظل 

ت�صميته  الباحثني  بع�ش  يف�صل  ما  اأو  الهيكلي" 

فرجاين،  (نادر  الراأ�صمالية"  الهيكلة  "اإعادة 
 .(82-47:1998

ويتفاعل �صيق �صوق العمل، و�صعف خلق فر�ش 

العمل اجلديدة من ناحية، وانت�صار تعليم الإناث 

من ناحية ثانية، والتحيز املجتمعي غري الر�صيد 

يف  للرجال  الأولوية  لإعطاء  الن�صاء  ت�صغيل  �صد 

احل�صول على فر�ش العمل (الف�صل الثالث) من 

معاناة  ارتفاع  اإىل  ذلك  كل  ويوؤدي  ثالثة.  ناحية 

يف  حتى  املتعلمات،  بني  خا�صة  للبطالة،  الن�صاء 

بلدان عربية ت�صتوفد قوى عاملة من خارج الوطن 

ان�صحاب  نف�صه،  الوقت  يف  ون�صهد،  العربي. 

الدولة من الن�صاط القت�صادي واخلدمي، واحلد 

من الت�صغيل يف الإدارة احلكومية، وهو الذي مثل 

قطاع الت�صغيل املف�صل للن�صاء واحلامي حلقوقهن. 

فتبلورت ظاهرة خبيثة تتمثل يف توافر راأ�ش مال 

من  يعاين من معدلت  الن�صاء  بني  موؤهل  ب�صري 

البطالة اأعلى من املتو�صط. 

يف  الن�صاء  اإ�صعاف  يف  اآخر  عامل  و�صاهم 

الف�صل التا�صع

البنى القت�سادية/ال�سيا�سية

يقوم منط من 

الن�ساط القت�سادي 

يحمل عواقب وخيمة 

على متكني الب�سر 

اقت�ساديا. وت�ساِعُف 

ظروف جمتمعية 

اأخرى من نتائجه 

الأق�سى على الن�ساء، 

ب�سبب �سعفهن يف 

جمال القت�ساد

تفاقمت نتائج منط 

الإنتاج وتباطوؤ النمو 

القت�سادي، منذ 

منت�سف �سبعينات 

القرن املا�سي، يف 

�سياق منط اقت�ساد 

ال�سوق الطليق 

يف بع�ض البلدان 

العربية، يف ظل 

العوملة القت�سادية
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�صد  التمييز  اأدى  فقد  القت�صادي.  املنظور 

الن�صاء يف عوائد العمل، عندما يعملن، وبخا�صة 

يف  ن�صبي  انخفا�ش  اإىل  اخلا�ش،  القطاع  يف 

م�صادر  اأهم  من  وهو  العمل،  من  املراأة  ك�صب 

الدخل لدى غالبية النا�ش يف البلدان الأقل منوا 

خلطر  الن�صاء  تعر�ش  ذلك  ويعني  اأ�صلفنا.  كما 

الإفقار والإ�صعاف الناجم عن قلة فر�ش العمل، 

من  اأعلى  بدرجة  العمل،  من  الك�صب  و�صعف 

الرجال.

على  لفرتة  النفطية  الفورة  �صاعدت  وقد 

واخلدمات  القت�صادي  الن�صاط  يف  التو�صع 

العامة، مما خلق طلباً وا�صعاً على العمالة العربية 

يف البلدان العربية النفطية، مبا يف ذلك للن�صاء، 

والإدارة  وال�صحة  كالتعليم  ميادين  يف  خا�صة 

احلكومية. اإل اأن الطلب على العمالة انكم�ش مع 

النمو  وتباطوؤ  للنفط  احلقيقية  القيمة  انخفا�ش 

القت�صادي يف عموم املنطقة العربية يف منت�صف 

الثمانينات. وهكذا كان للفورة النفطية تاأثري مواز 

لتاأثري انغما�ش بلدان عربية يف احلروب (العراق 

الرجال على  اأف�صح غياب  اإيران مثل)، حني  مع 

الن�صاء،  عمالة  لت�صاع  املجال  القتال  جبهات 

احلكومية.  والإدارة  العامة  اخلدمات  يف  خا�صة 

ولكن هذه هي بال�صبط املجالت التي ا�صتهدفت 

حالتي  ويف  تقلي�صها.  الهيكلي  التكيف  �صيا�صات 

حماولة  يعني  انتهاوؤها  كان  واحلرب،  الفورة 

بني  البطالة  تزداد  الن�صاء كي ل  احلد من عمل 

الرجال. 

ويف حتليل مقطعي للرتباط بني معدل النمو 

و"موؤ�صر  ناحية،  من  القت�صادي  الهيكل  ومنط 

متكني النوع" (GEM)1 من ناحية ثانية، على عينة 

دولية �صملت 80 بلدا منها اأربع عربية (البحرين 

وال�صعودية وم�صر واليمن)، تبني اأن: 

يعك�صه  كما  للقطر  التنموي  امل�صتوى  يرتبط   •
اإح�صائية  الدخل احلقيقي بطريقة ذات دللة 

بتمكني املراأة. فكلما كان الدخل احلقيقي للفرد 

مرتفعاً ارتفع موؤ�صر متكني املراأة. وتف�صر هذه 

العلقة حوايل 64% من الختلفات امل�صاهدة 

يف موؤ�صر متكني املراأة بني الأقطار . 

لكن العلقة بني النمو القت�صادي ومتكني املراأة   •
تت�صم ب�صعف القوة التنبوؤية نظرا ل�صغر معامل 

التحديد.2

كما اأن التحول الهيكلي يف اإطار التنمية يتوقع   •
خلل  من  للمراأة  اأكرب  متكني  اإىل  يوؤدي  اأن 

قد  اإذ  اخلدمات،  يف  حتدث  التي  التحولت 

يف�صي ارتفاع ن�صيب قطاع اخلدمات يف الناجت 

موؤ�صر  قيمة  يف  زيادة  اإىل  الإجمايل  املحلي 

متكني املراأة بطريقة ذات دللة اإح�صائية.

الدول  ت�صجيع  اجتاه  النتائج يف  وت�صب هذه 

العربية على امل�صي قدماً يف تعميق الإ�صلحات 

يف  املراأة  مكانة  تعزيز  اإىل  الرامية  املوؤ�ص�صية 

املجتمع اإذ اأن احتمالت مثل هذا التعزيز بالركون 

لعملية  الداعمة  القت�صادية  الإ�صلحات  اإىل 

كما  طويًل،  زمناً  ا�صتغرق  رمبا  وحدها  النمو 

عبد  (علي  املثال  �صبيل  على  اليمن  حالة  تو�صح 

القادر علي، ورقة خلفية للتقرير).

البنى ال�سيا�سية

حترير/تهمي�ض  يف  احلكم  موؤ�س�سات  دور 

املراأة

ما من �صك يف اأن املراأة العربية قد حققت تقدما 

يف ال�صنوات الثلث الأخرية من حيث العرتاف 

يف  امل�صاركة  يف  ال�صيا�صية  بحقوقها  القانوين 

املحلية  للمجال�ش  الرت�صح  ويف  النتخابات، 

والنيابية. كما تزايد وجودها على اأعلى م�صتويات 

الوزراء يف  معظم جمال�ش  التنفيذية يف  ال�صلطة 

الدول العربية.

يف  مطردة  قاعدة  الن�صاء  توزير  اأ�صبح  وقد 

القرن  ت�صعينات  منذ  العربية  احلكومات  اأغلب 

املا�صي على الأقل، وازداد اطراده بعد ذلك. اإل 

اأن م�صاركة املراأة يف هذه احلكومات ات�صمت مبا 

يلي: 

• الطابع الرمزي (وزيرة اأو وزيرتان يف الغالب).
• الطابع الجتماعي (اإ�صناد وزارات اجتماعية يف 
معظم الأحيان اأو لها علقة باملراأة يف معظم 

الأحيان).

ح�صب  الوزيرات  عدد  (تقلب  الظريف  الطابع   •
التعديلت احلكومية). 

اإل اأن ذلك ل مينع من الإقرار باأن متثيل املراأة 

العربية  احلكومية  الهيئات  يف  ثابتاً  اأ�صبح  قد 

Gender Empowerment Measure 1

2 وعلى �صبيل املثال، يلحظ اأن اليمن �صتتمكن، وفق هذه العلقة، من زيادة موؤ�صر متكني املراأة (البالغ 0,123) بحوايل 0,04 نقطة (لي�صبح 0,163) اإذا متكنت من زيادة الدخل احلقيقي للفرد من 889 دولر باملكافئ ال�صرائي 
للدولر لعام 1995 اإىل م�صتوى الدخل احلقيقي للفرد يف م�صر والذي كان 3950 دولر يف �صنة املقارنة 2003 التي توفر لها موؤ�صر متكني املراأة. وبا�صتخدام معدل منو الدخل احلقيقي للفرد يف اليمن الذي �صاد خلل الفرتة 

1990-2000 والذي بلغ حوايل 2,4 يف املائة، وهو معدل مرتفع ن�صبياً، ميكن التو�صل اإىل نتيجة مفادها اأن اليمن �صتتمكن من حتقيق مثل هذا التمكني للمراأة يف حوايل 63 �صنة.

يتعني ت�سجيع  

الدول العربية على 

امل�سي قدمًا يف 

تعميق الإ�سالحات 

املوؤ�س�سية الرامية اإىل 

تعزيز مكانة املراأة 

يف املجتمع. ذلك 

اأن احتمالت مثل 

هذا التعزيز بالركون 

اإىل الإ�سالحات 

القت�سادية الداعمة 

لعملية النمو وحدها 

رمبا ا�ستغرق زمنًا 

طوياًل

اأ�سبح توزير الن�ساء 

قاعدة مطردة يف 

اأغلب احلكومات 

العربية منذ ت�سعينات 

القرن املا�سي على 

الأقل، وازداد اطراده 

بعد ذلك
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العزيز  الداخلي واخلارجي (عبد  ال�صغط،  بفعل 

ج�صو�ش، ورقة خلفية للتقرير). 

ومع ذلك، فاإن ما يحد من قيمة هذا التقدم 

الدور الذي تقوم به  اأولها حمدودية  اأمور.  ثلثة 

كانت  �صواء  القرار،  �صنع  موؤ�ص�صات  داخل  املراأة 

املوؤ�ص�صة التنفيذية اأو الت�صريعية. فرئا�صة جمال�ش 

الوزراء3 والوزارات الأ�صا�صية يف تخ�صي�ش املوارد 

الأمن  وحماية  اخلارجية  ال�صيا�صات  ويف حتديد 

الداخلي واخلارجي هي يف يد رجال. كما اأن رئا�صة 

جلانها  من  ال�صاحقة  والأغلبية  النيابية  املجال�ش 

هي اأي�صا قا�صرة عموما عليهم. ويف الدول التي 

الأغلبية  فاإن  ال�صيا�صية  الأحزاب  بتكوين  ت�صمح 

ال�صاحقة من قيادات هذه الأحزاب هم اأي�صا من 

الرجال. والأمر الثاين اأنه يف الوقت الذي قفزت 

فاإنها  النيابية،  املجال�ش  املراأة داخل  فيه ع�صوية 

تراجعت  ورمبا  بل  ال�صخ�صي،  بالأمن  حتظى  ل 

حقوق اأخرى لها كما هو احلال يف العراق. واأخريا 

العربية  املراأة  التقدم يف متكني  تبدو حدود هذا 

الأخرى  العامل  اأقاليم  املراأة يف  باأو�صاع  باملقارنة 

(م�صطفى كامل ال�صيد، ورقة خلفية للتقرير). 

ال�صيا�صية  النظم  اختلف  من  الرغم  فعلى 

العربية من حيث الهام�ش الدميقراطي املتاح، ومن 

للمراأة وم�صتوى امل�صاركة  حيث احلقوق املمنوحة 

الذي بلغته، ومن حيث توافر املوؤ�ص�صات الد�صتورية 

والت�صريعية املحددة لآليات �صنع القرار من عدمه. 

العربي ل زال يتخذ من  العامل  القرار يف  اأن  اإل 

قبل الرجال على كل امل�صتويات. ولذا، فاإن �صنع 

اأبوية  روؤية  يعك�صان  ال�صيا�صات  وو�صع  القرارات 

مل�صالح النخبة الذكورية امل�صيطرة (�صهيدة الباز، 

.(2002

اأن وجود مبداأ امل�صاواة بني  اإىل ذلك  ي�صاف 

العربية مل  للد�صاتري  العامة  املبادئ  اجلن�صني يف 

قوانينها  يف  اإعماله  عدم  من  الدول  بع�ش  مينع 

العربية  اململكة  يف  احلال  هو  كما  النتخابية، 

ال�صعودية التي ا�صتثنت الن�صاء من اأول انتخابات 

بلدية اأجريت فيها يف �صباط/فرباير 2005، وكذلك 

الكويت التي جعل قانونها النتخابي ال�صادر عام 

1962- قبل تعديله يف اأيار/مايو 2005 - من حق 

الرجل  على  قا�صراً  امتيازاً  والنتخاب  الرت�صيح 

الكويتية من حق النتخاب  املراأة  وحده، م�صتثنياً 

والرت�صح. 

الأوىل  النظرة  عند  اأنه  املفارقات  ومن 

ال�صيا�صية،  بامل�صاركة  املتعلقة  للإح�صاءات 

للمراأة  ال�صيا�صية  امل�صاركة  ن�صبة  تنامي  يلحظ 

يف الدول التي حتكمها نظم ديكتاتورية مما يوؤكد 

�صعف العلقة بني زيادة عدد الن�صاء يف ال�صلطة 

ال�صيا�صية وبني التوجه نحو الدميقراطية.

على  املتحدة  الأمم  منظمات  تركيز  اأن  كما 

واملوؤ�ص�صات  الدول  بع�ش  وربط  املراأة،  متكني 

يف  الن�صاء  و�صع  بتح�صني  م�صاعداتها  اخلارجية 

املنطقة، يدفع العديد من الدول العربية لللتفاف 

على هذا ال�صرط باللجوء للتمثيل ال�صوري للن�صاء، 

يف ظل تهمي�ش املواطنني ب�صكل عام والن�صاء ب�صكل 

خا�ش من امل�صاركة يف ال�صاأن العام (منى فيا�ش، 

.(2004

ومن ثم، فاإن عدد املقاعد التي حتتلها الن�صاء 

ل يعني بال�صرورة متثيل املراأة ب�صكل دميقراطي، 

�صد  الدولة  تدعمها  ن�صاء  حركة  يعك�ش  قد  بل 

ن�صاء اأخريات يقفن �صيا�صياً يف مربعات التهمي�ش 

ال�صيا�صي لقوى �صيا�صية فاعلة يف الواقع. واأحياناً 

حركة  عن  تعبرياً  ن�صائية  كيانات  وجود  يكون  ل 

اجتماعية وا�صعة للن�صاء، بل هو انعكا�ش لتوازنات 

واعتبارات  اقت�صادية  وم�صالح  نخبوية  �صلطوية 

تعك�صه  ما  وذلك  وخارجية.  داخلية   - �صيا�صية 

متثيلها  وعدم  امل�صيطرة  الن�صائية  النخب  تركيبة 

عزت،  روؤوف  (هبة  متنوعة  وتيارات  لقطاعات 

ورقة خلفية للتقرير).

اإن اأ�صكال احلكم املختلفة يف الدول العربية، 

اإىل دميقراطيات  اإىل �صللت حاكمة  من ملكية 

التي  هي  الحتلل،  ظل  يف  وحكومات  تعددية 

م�صاركة  و�صائل   - تعيق  كما   - بال�صرورة  ت�صوغ 

هذا  ظل  يف  ومدنياً.  �صيا�صياً  والرجال  الن�صاء 

فهن  مزدوج؛  غنب  من  الن�صاء  تعاين  الو�صع، 

املدنية  بحقوقهن  التمتع  من  كالرجال،  مقيدات، 

الدولة-الأمة  ت�صلط  ب�صبب  الكاملة  وال�صيا�صية 

تعرفهن  الدول  تلك  قوانني  اأن  كما  احلديثة. 

اأقربائهن  وحماية  لو�صاية  بحاجة  كقا�صرات 

املتعلقة  الأ�صا�صية  باحلقوق  يتعلق  فيما  الذكور 

وح�صانة  والطلق،  الزواج،  مثل  باأ�صخا�صهن 

اأطفالهن، والعمل، وال�صفر اأو حتى متتع اأطفالهن 

الجتماعي  العقد  اأن  يعني  وهذا  بجن�صياتهن. 

على  يقوم  مازال  العربيات  الن�صاء  على  ال�صاري 

مفهوم الأبوية بالن�صب، ومل ي�صل اإىل مرحلة عقد 

"اأخوة الرجال"، اأي اأن الن�صاء العربيات يخ�صعن 
فعليا ل�صلطة الذكور (الأب، الأخ، الزوج ...الخ). 

وهو ما يعني اأن الدولة ل تنظر للمراأة بعد كفرد، 

3    كان الأردن اأول دولة عربية عينت فيها امراأة يف من�صب نائب رئي�ش الوزراء.

ل زالت عمليات �سنع 

القرار يف العامل 

العربي تت�سم باتخاذ 

القرارات من قبل 

الرجال على كل 

امل�ستويات

ل يعني  عدد املقاعد 

التي حتتلها الن�ساء 

بال�سرورة متثيل املراأة 

ب�سكل دميقراطي
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واأن علقة املراأة بالدولة واملجتمع لي�صت مبا�صرة، 

ولكن يتو�صطها علقة الن�صب بالرجال الذين نظر 

يف  لدورهم  نظرا  وكمواطنني،  "كاأفراد"  اإليهم 

رعاية ورئا�صة اأ�صرهم (اإ�صلح جاد، ورقة خلفية 

للتقرير).

الأحزاب ال�سيا�سية وق�سية املراأة 

براجمها  يف  العربية  ال�صيا�صية  الأحزاب  تبنت 

ال�صيا�صية واملطلبية ق�صية املراأة، ولكنها اختلفت 

بعد ذلك: 

الربنامج  للمو�صوع يف  الذي يعطى  يف احلجم   •
العام للأحزاب.

ت�صوراتها  عنها  تنبثق  التي  الفكرية  الأطر  يف   •
ومواقفها من الق�صية.

البلدان  يف  ال�صيا�صية  الأحزاب  اهتمت  فقد 

قد  اأنها  اإل  ن�صاأتها،  منذ  املراأة  بق�صية  العربية 

باأبعادها  ال�صيا�صية  براجمها  �صمن  اأدرجتها 

القت�صادية والجتماعية والثقافية. ومل تنظر اإليها 

بو�صفها ق�صية نوعية يقت�صي متييزها يف اخلطاب 

من  جزءاً  باعتبارها  قدمتها  بل  العام،  ال�صيا�صي 

امل�صاألة الجتماعية العامة. ويف �صياق ذلك، رفعت 

�صعارات مطلبية ترتكز على حق املراأة يف التعليم 

والتوظيف والرعاية ال�صحية والجتماعية، و�صمان 

ال�صخ�صية،  الأحوال  مدونة  نطاق  يف  حقوقها 

الت�صويت  باإقرار حقها يف  ال�صيا�صية  ويف احلياة 

والرت�صح. بيد اأن هذا الهتمام بتلك املوا�صفات 

قد خيمت عليه الظروف ال�صيا�صية والفكرية التي 

ن�صاأت فيها هذه الأحزاب، ثم التطورات الإيجابية 

ارتبطت  فاإذا  بعد؛  فيما  عرفتها  التي  وال�صلبية 

الن�صاأة الأوىل للأحزاب يف البلدان العربية بظرف 

�صيا�صي ات�صم بهيمنة ال�صتعمار الغربي، فاإنها قد 

ان�صغلت، نتيجة لذلك، بالق�صية الوطنية، مطالبة 

با�صتقلل البلد وم�صاهمة يف مقاومة ال�صتعمار 

الجتماعية،  الق�صية  واأُرجئت  خمتلفة.  ب�صيغ 

على  احل�صول  حني  اإىل  املراأة،  ق�صية  و�صمنها 

ال�صتقلل. 

وعندما حتقق ال�صتقلل، �صرعت الأحزاب يف 

بلورة م�صروعات عامة حول الإ�صلحات املطلوبة 

بالثقايف،  بالجتماعي  ال�صيا�صي  فيها  يتقاطع 

بو�صفها  فاحتلت بذلك ق�صية املراأة بعداً جديداً 

الإ�صلح  �صعارات  اأن  اإل  املجتمع.  ن�صف  ت�صكل 

تبنت، على العموم، الفكر الو�صعي عندما نظرت 

عن  اإل  يتم  لن  (املجتمع)  الكل  اإ�صلح  اأن  اإىل 

اإ�صلح هذه  واأن  (الأ�صرة)،  اإ�صلح اجلزء  طريق 

بو�صفها  املراأة  و�صع  مراجعة  يقت�صي  الأخرية 

مكونا اأ�صا�صيا فيها. فتم الهتمام بقوانني الأحوال 

اإن�صانية  حقوقا  ت�صمن  باعتبارها  ل  ال�صخ�صية، 

واجتماعية مت�صاوية للمراأة ومتكنها من القدرات 

واملوؤهلت التي جتعلها م�صاركة يف ت�صيري اأ�صرتها 

لمعة: جميلة بو حريد

املراأة  هذه  قباين  نزار  ال�صاعر  خلّد  الأ�صعار  بهذه 

اجلزائرية املنا�صلة.

من  املنا�صلت  اأبرز  من  بوحريد  جميلة  كانت 

�صد  اجلزائرية  التحرير  ثورة  يف  الوطني  التحرر  اأجل 

ال�صتعمار الفرن�صي. ان�صمت حلركة املقاومة ال�صرية عام 

1956 وعمرها مل يتجاوز الع�صرين عاماً، واألقي القب�ش 

عليها اأثناء غارة �صنتها القوات الفرن�صية اخلا�صة. قدمت 

بالإعدام،  1957، فحكم عليها  للمحاكمة يف متوز/يوليو 

العاملي  العام  الراأي  مار�صه  الذي  الكبري  ال�صغط  اأن  اإل 

تنفيذ  تاأجيل  على  الفرن�صيني  اأجرب  حريد  لبو  تاأييداً 

احلكم باإعدامها لتنقل يف عام 1958 اإىل �صجن رمي�ش يف 

وفرن�صا  اجلزائر  بني  املفاو�صات  �صري  تقدم  مع  فرن�صا. 

اإيفيان واإعلن ا�صتقلل اجلزائر  وعقب توقيع اتفاقيات 

يف اأيار/مايو 1962 مت اإطلق �صراح الأ�صرى اجلزائريني 

تدريجيا، وكانت بو حريد من بينهم. بعد ال�صتقلل، تولت 

بو حريد رئا�صة احتاد املراأة اجلزائري حتى ا�صتقالتها. 

تقول جميلة عن يوم �صدور حكم الإعدام عليها:  كان 

�صاأموت  باأنني  مقتنعة  كنت  لأنني  حياتي،  يوم يف  اأجمل 

اأننا  اأتذكر  زلت  وما   ... الدنيا  يف  ق�صة  اأروع  اأجل  من 

عندما عدنا من قاعة املحكمة اإىل ال�صجن، و�صرخ الإخوة 

بالن�صيد  اأجبنا  احلكم،  م�صمون  عن  ي�صاألوننا  امل�صاجني 

الذي كان ين�صده املحكومون بالإعدام، ومطلعه "اهلل اأكرب 

وكانت  بوعزة.  وجميلة  اأنا  كنت  للوطن".  ت�صحيتنا   ..

حلظة موؤثرة. فاآلف واآلف الأ�صوات رددت معنا الن�صيد 

حماولة ت�صجيعنا".

تتذكر جميلة بو حريد اليوم الذي اأطلق فيه �صراحها 

 48 باري�ش  �صوارع  انها جتولت يف  تقول  ورفيقاتها.  هي 

�صاعة بدون انقطاع وعلى غري هدى. وقد اأعجبتها باري�ش 

اإىل درجة اأنها ت�صاءلت فيها ب�صذاجة: "ما دامت بلدهم 

جميلة اإىل هذا احلد فلماذا يطمعون ببلدنا!"

فريدة العالقي

"ال�صم: جميلة بو حريد
رقم الزنزانة: ت�صعونا

يف ال�صجن احلربي بوهران

والعمر اثنان وع�صرونا

عينان كقنديلي معبد

وال�صعر العربي الأ�صود

كال�صيف 

ك�صلل الأحزان"

اهتمت الأحزاب 

ال�سيا�سية يف البلدان 

العربية بق�سية املراأة 

منذ ن�ساأتها، اإل 

اأنها اأدرجتها �سمن 

براجمها ال�سيا�سية 

باأبعادها القت�سادية 

والجتماعية 

والثقافية
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وبالتايل جمتمعها، واإمنا من اأجل تنظيم علقتها 

البنية  �صمن  حقوقها  بع�ش  و�صمان  بالزوج 

الدعوة  ذلك  اإىل  واأ�صيفت  التقليدية.  الأ�صرية 

تربية  على  الإيجابي  لنعكا�صه  املراأة،  تعليم  اإىل 

اأبنائها، ولأنه يتيح للرجال املتعلمني ولأطر الدولة 

النموذج  غرار  على  متعلمات  ن�صاء  مع  التعاي�ش 

اأ�صا�صياً من  الأوروبي، ولي�ش بو�صف التعليم حقاً 

بخليٍط  الأحزاب  هذه  ا�صتظلت  وقد  حقوقهن. 

من املرجعيات الفكرية املمتدة من الفكر ال�صلفي 

اجلديد اإىل القومي اإىل الليربايل اإىل ال�صرتاكي، 

تبعا للمنظومة الفكرية التي يتبناها هذا احلزب 

اأو ذاك. 

الإ�صلحية  الدعوات  هذه  يف  ملهمهم  وكان 

من  عدد  واجتهادات  اأفكار  باملراأة  املرتبطة 

الطهطاوي،  رفاعة  مثل:  ال�صلحيني،  املفكرين 

الطاهر  اأنطون،  فرح  اأمني،  قا�صم  عبده،  حممد 

حداد، �صلمة مو�صى، حممد بن احل�صن احلجوي، 

وعلل الفا�صي، وغريهم. 

تناوبت  التي  ال�صيا�صية  الإخفاقات  اأن  بيد 

على ال�صاحة العربية ب�صتى م�صروعاتها ودعواتها 

اختلفات  اإىل  اأدت  قد  التغيريية  اأو  الإ�صلحية 

�صديدة يف تقييم الأو�صاع العربية والدولية ترتبت 

عليها انق�صامات �صيا�صية �صديدة. واأدى ذلك كله 

العربية،  البلدان  بلقنة اخلريطة احلزبية يف  اإىل 

املراأة.  ق�صية  من  احلزبية  املواقف  تفتيت  واإىل 

فتنوعت الطروحات وت�صرذمت املقرتحات. اإل اأن 

كل ذلك مل مينع هذه الأحزاب من اعتبار املو�صوع 

الن�صائي ركنا جوهريا يف خطاباتها وممار�صاتها، 

فا�صتتبع ذلك : 

تكوين قطاعات ن�صائية تابعة لهذه الأحزاب.  •
م�صتقلة  ن�صائية  واحتادات  جمعيات  تكوين   •

�صكل، وتابعة تاأطرياً وتوجيهاً.

اإ�صراك الن�صاء يف الهيئات القيادية، ولو بن�صب    •
�صئيلة وخمتلفة من حزب اإىل اآخر.

ومنها  املدين،  املجتمع  منظمات  مع  التن�صيق    •
التنظيمات الن�صائية، يف مطالبها. 

اإدراج الق�صية الن�صائية يف براجمها ومطالبها،    •
للذكور  �صاملة  املطالب  هذه  اأكانت  �صواء 

وللإناث (التعليم- ال�صحة- الت�صغيل- الرتقية 

الجتماعية...الخ)، اأم خا�صة بالن�صاء (مدونة 

ال�صيا�صية  احلقوق  ال�صخ�صية-  الأحوال 

املتمثلة مبدئيا يف حقهن يف الت�صويت والرت�صح 

يف النتخابات الربملانية واملحلية- امل�صاواة يف 

تويل املنا�صب القيادية يف الأجهزة والإدارات 

املختلفة- رفع �صعار الكوتا/احل�ص�ش للن�صاء 

من قبل بع�ش الأحزاب).

من  الرغم  على  الأحزاب  هذه  وا�صتطاعت 

احلياة  يف  املختلفة  مواقعها  ومن  الت�صرذم، 

ال�صيا�صية من بلد عربي اإىل اآخر، ومن احل�صار 

امل�صروب عليها من قبل النظم احلاكمة اأن ت�صاهم 

من  �صواء  الأمام،  اإىل  الن�صائية  الق�صية  دفع  يف 

خلل: 

التجمعات والكتل احلزبية.   •
التي  املدين  املجتمع  منظمات  مع  التن�صيق    •

ت�صاركها ت�صوراتها.

التن�صيق مع احلركات الن�صائية لتدعيم املواقف    •
واملطالب.

والأحزاب  الر�صمية  الأجهزة  مع  التن�صيق    •
ذلك  ت�صتدعي  عندما  الإدارية  اأو  احلاكمة 

التحالفات ال�صيا�صية الظرفية.

واأ�صهمت هذه اجلهود يف حتقيق جمموعة من 

العربية  البلدان  يف  املراأة  تخ�ش  التي  الإجنازات 

للتقرير).  خلفية  ورقة  ج�صو�ش،  العزيز  (عبد 

ال�صمة  فاإن  الجنازات،  تلك  من  الرغم  وعلى 

العربية،  الدول  يف  ال�صيا�صية  للأحزاب  العامة 

يف  تتمثل  ال�صلطة،  يف  اأم  معار�صة  كانت  �صواء 

�صعف احل�صور الن�صائي يف العمل احلزبي الذي 

يربز من خلل غياب �صبه كلي للن�صاء يف املراكز 

الف�صاءات،  كل  ويف  امل�صتويات  كل  على  القيادية 

املتو�صطية  الهياكل  يف  وحمدود  حمت�صم  ووجود 

ويف الهياكل ال�صفلى. 

املوؤ�س�سات  يف  للن�ساء  ح�س�ض  تخ�سي�ض 

ال�سيا�سية

تنموية  عملية  من  جزء  هو  احل�صة  تطبيق  اإن 

يزول  رمزية  حركة  اإىل  حتولت  واإل  �صاملة، 

مفعولها بزوال تطبيقها. ويرى البع�ش اأن تطبيق 

العهد  الأردين، احلديث  الكوتا يف املجتمع  نظام 

الن�صاء  بع�ش  الدميقراطية، كفل وجود  بالتجربة 

نحو  احلواجز  لك�صر  خطوة  و�صكل  الربملان،  يف 

و�صجع  للمراأة،  الفاعلة  ال�صيا�صية  امل�صاركة 

الع�صائر على تر�صيح الن�صاء. لكن هناك اإجماعاً 

على اأنها خطوة تُعتمد مرحلياً فقط اإىل اأن ت�صبح 

املرحلة واملجتمع اأكرث ا�صتعداداً لتطبيق امل�صاواة 

الكاملة. 

اإن تنامي مطالبات احلركات الن�صوية العربية، 

احل�صة  باأخذ  للحكومات  املتزايدة  وال�صتجابة 

القرار،  اتخاذ  مراكز  اإىل  الن�صاء  لو�صول  ك�صبيل 

تتمثل ال�سمة العامة 

لالأحزاب ال�سيا�سية يف 

الدول العربية، �سواء 

كانت معار�سة اأم يف 

ال�سلطة، يف �سعف 

احل�سور الن�سائي يف 

العمل احلزبي

اإن تنامي مطالبات 

احلركات الن�سوية 

العربية، وال�ستجابة 

املتزايدة للحكومات 

باأخذ احل�سة ك�سبيل 

لو�سول الن�ساء 

اإىل مراكز اتخاذ 

القرار، اأدى اإىل بع�ض 

التغريات الإيجابية
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اأدى اإىل بع�ش التغريات الإيجابية. ففي املغرب، 

اإىل   1995 1% عام  الربملانيات من  ن�صبة  زادت 

ن�صبة  ارتفعت  الأردن،  ويف   .2003 عام   %11

الن�صاء يف الربملان الأردين من 2,5% عام 1995 

تون�ش  يف  الأمر  كذلك   .2003 عام   %5,5 اإىل 

حيث ارتفعت الن�صبة من 6,8% عام 1995 اإىل 

11,5% عام 2003 (اليونيفيم، 270:2004)، ويف 

وقد   .2005 انتخابات  يف   %  25 بلغت  العراق 

اأ�صار تقرير اليونيفيم عن تقدم املراأة العربية اإىل 

اأن هذا  تثبت  واملغرب  وتون�ش  الأردن  اأن جتارب 

يف  الن�صاء  متثيل  لزيادة  جيدة  اآلية  ميثل  النظام 

الهيئات الت�صريعية املختلفة. 

كما اأ�صهمت احل�صة اأي�صا يف دفع الن�صاء اإىل 

جمال�ش احلكم املحلي، حيث تزداد املقاومة لدخول 

اإىل هذه املجال�ش لأول مرة  املراأة. ودخلت ن�صاء 

املحلي،  احلكم  وزارة  اأ�صدرت  حني  فل�صطني  يف 

الن�صوية  احلركة  مار�صتها  �صديدة  �صغوط  بعد 

الفل�صطينية، مر�صوما يق�صي بتعيني امراأة واحدة 

يف بع�ش املجال�ش املحلية. ولكن يف اأول انتخابات 

يف  الفل�صطينية  ال�صلطة  ظل  يف  املجال�ش  لهذه 

كانون اأول/دي�صمرب 2004، تر�صحت 139 امراأة، 

فازت منهن 59 مقابل 852 مر�صحا فاز منهم 254 

رجل، اأي اأن الن�صاء ح�صلن على 17% من جمموع 

26 موقعا  306 مقعدا يف  البالغ عددها  املقاعد 

جرت فيها النتخابات. وقد فازت 35 امراأة منهن 

على اأ�صا�ش تناف�صي مع الرجال - وهو ما يعترب 

حني  يف   - الفل�صطينية  الن�صوية  للحركة  اإجنازاً 

فازت 24 امراأة على اأ�صا�ش مبداأ "الكوتا" (جريدة 

الأيام الفل�صطينية، 9:2004). 

الفل�صطينية  الت�صريعية  النتخابات  وتتيح 

اأثر  تق�صي  من  متّكن  فريدة  حالة   2006 لعام 

للن�صاء.  النيابية  امل�صاركة  حجم  على  احل�ص�ش 

فقد جرت النتخابات على اأ�صا�ش نظام خمتلط 

قوائم  من  املجل�ش  اأع�صاء  ن�صف  انتخاب  يتيح 

حزبية، والن�صف الآخر مبا�صرة يف الدوائر؛ كما 

مت حتديد ح�ص�ش للن�صاء على القوائم احلزبية. 

وبلغ عدد الن�صاء املر�صحات عن الدوائر 15 امراأة 

منهن. يف  اأي  تفز  مر�صحا، مل   414 من جمموع 

حني بلغ عدد املر�صحات على القوائم احلزبية 70 

امراأة من جمموع 314 مر�صحا، فازت منهن 17 

بن�صبة 24%. وبهذا بلغت ن�صبة الن�صاء يف املجل�ش 

 17)  %12,9  ،2006 عام  املنتخب  الت�صريعي 

من 132 ع�صوا)، يف حني كانت ن�صبة الن�صاء يف 

املجل�ش ال�صابق 5,6%. وهذا مرده اإىل اأنه مل يكن 

النتخابات  يف  للن�صاء  خم�ص�صة  ح�ص�ش  هناك 

بينما   ،1996 لعام  الت�صريعية  الفل�صطينية 

خ�ص�صت يف انتخابات عام 2006 ح�ص�ش للن�صاء 

على القوائم احلزبية (3 ن�صاء على كل قائمة) واإن 

مل تخ�ص�ش ح�ص�ش للن�صاء يف الدوائر.4 

م�صاركة  من  تزيد  احلقة  الدميقراطية  اإن 

تر�صخ  احلقة  الن�صاء  م�صاركة  اأن  كما  الن�صاء، 

الدميقراطية يف البلدان العربية.

املجتمع املدين العربي وق�سية املراأة 

الت�صعينات،  بداية  منذ  العربي،  العامل  ي�صهد 

النا�صطة  اجلمعيات  من  للعديد  كبرياً  انت�صاراً 

واملنظمات غري احلكومية. ويعمل جزء كبري من 

�صيا�صياً  املراأة  متكني  ق�صايا  يف  املنظمات  تلك 

بع�صها  حقق  اإذ  واجتماعياً.  وقانونياً  واقت�صادياً 

لتعديل  الوطنية  احلملت  تنظيم  يف  جناحاً 

بع�ش القوانني املجحفة بحق الن�صاء، مثل تعديل 

ي�صمى  مبا  املتعلق  الأردين  العقوبات  قانون 

ق�صايا ال�صرف، ويف الأخذ بالكوتا كما يف الأردن 

واجلزائر وفل�صطني واملغرب وغريها، ويف ال�صغط 

على احلكومات لتخاذ ما يلزم من اإجراءات للحد 

من حالت العنف �صد الن�صاء. 

العربية  الدول  يف  القوانني  من  الكثري  اإن 

الطابع  ذات  الأهلية  اجلمعيات  على  ي�صرتط 

الن�صائي والجتماعي عدم التدخل يف ال�صيا�صة، 

اأو يف الأمور ال�صيا�صية. ويقف هذا حائًل قانونياً 

اأمام التعبري عن الراأي، مما يعطي معنى لل�صيا�صة 

بف�صلها عن ن�صاطات املجتمع املدين وعن العمل 

-157:2004 والجتماعي (زهري حطب،  الأهلي 

.(169

املنظمات  هذه  اأهمية  من  الرغم  على 

بع�ش  حتتاجها  خدمات  تقدمي  يف  واجلمعيات 

اأن قدرة  اإل  �صرائح الن�صاء يف جمالت خمتلفة، 

تلك املنظمات على تغيري علقات القوة ال�صائدة 

التي تعمل يف غري �صالح  العربية  يف املجتمعات 

بع�ش  وت�صري  ال�صكوك.  من  العديد  تثري  املراأة 

الدرا�صات اإىل اأن احل�صور الأكرب لتلك املنظمات 

يكون يف مراكز املدن، وبعيداً عن املناطق الفقرية 

2001؛  بالإجنليزية،  نفي�صة،  (بن  واملهم�صة 

جاد،  31:2002-37؛  بالإجنليزية،  وطرب،  حنفي 

2001؛  ال�صلبي،  يا�صر  2004ب؛  بالإجنليزية، 

4 "برنامج اإدارة احلكم يف الدول العربية." (2006). (متت الزيارة يف 26 ني�صان/اأبريل 2006).
http://www.pogar.org/countries/elections.asp?cid=14

اإن الدميقراطية 

احلقة تزيد من 

م�ساركة الن�ساء، 

كما اأن م�ساركة 

الن�ساء احلقة تر�سخ 

الدميقراطية يف 

البلدان العربية

تثري قدرة اجلمعيات 

الأهلية على 

تغيري عالقات 

القوة ال�سائدة يف 

املجتمعات العربية 

التي تعمل يف غري 

�سالح املراأة  العديد 

من ال�سكوك

حققت بع�ض 

اجلمعيات واملنظمات 

غري احلكومية جناحًا 

يف تنظيم احلمالت 

الوطنية لتعديل بع�ض 

القوانني املجحفة 

بحق الن�ساء
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اأن  ذلك  ويعني  الن�صر).  قيد  2006ب،  الإ�صكوا، 

الن�صاء الأكرث حرماناً واحتياجاً تكون يف  �صرائح 

العادة بعيدة عن جمال عمل تلك املنظمات. كما 

اأن متثيل الن�صاء، باختلف اأو�صاعهن القت�صادية 

العادة  يف  ويقت�صر  يكون حمدوداً،  والجتماعية، 

على ن�صاء الطبقة الو�صطى من املتعلمات. كما ل 

يعني انت�صار هذا ال�صكل من التنظيم الجتماعي 

اأكرب  اجتماعياً  اأو  �صيا�صياً  متثيًل  بال�صرورة 

من  العديد  اأن  ويبدو  املختلفة.  الن�صاء  ل�صرائح 

تلك املنظمات ل ي�صتهدف بالأ�صا�ش تنظيم الن�صاء 

عن  للدفاع  بل  وم�صاحلهن  حقوقهن  عن  للدفاع 

م�صالح  يحقق  اأن حتقيقها  باعتبار  عامة  حقوق 

اخلطاب  اأن  اإىل  التجربة  وت�صري  الن�صاء.  كل 

املتولد عن هذا ال�صكل من التنظيم ي�صهل دح�صه 

تتميز  اأخرى  �صيا�صية  قوى  اأي  من  ومعار�صته 

ب�صعة اجلمهور الذي متثله وتدافع عن م�صاحله، 

حتى واإن راأى البع�ش اأنه يعمل �صد �صالح الن�صاء، 

كاحلركات ال�صيا�صية املتزمتة اجتماعيا. 

دور و�سائل الإعالم

يلعب الإعلم عادًة دوراً هاماً يف حتفيز امل�صاركة 

اأدوار  عن  النمطية  ال�صور  تغيري  ويف  ال�صيا�صية، 

�صلحاً  يبقى  الإعلم  اأن  اإل  الجتماعي.  النوع 

يف  التغيري  لقوى  م�صاحة  هو  فمثلما  حدين.  ذا 

�صلحاً  يبقى  فاإنه  الجتماعي،  النوع  علقات 

اأي�صاً يف يد القوى املناوئة واملقاومة للتغيري. من 

هنا نرى ت�صارب اخلطاب الإعلمي مثًل عندما 

يطلق  ما  مثل  الن�صاء  �صد  العنف  لق�صايا  ي�صار 

عليه "جرائم ال�صرف" اأو اخلتان اأو تغيري قوانني 
الأحوال ال�صخ�صية.

ومع النت�صار الوا�صع لو�صائل الإعلم املرئية، 

من  الرغم  وعلى  العربية،  الف�صائيات  خا�صة 

اإىل  ت�صري  كما  الإعلم،  يف  الن�صاء  عدد  تزايد 

فاإن  العربية،  البلدان  بع�ش  يف  البيانات  ذلك 

تدين  من  تعاين  مثًل،  كاليمن  اأخرى،  بلداناً 

اجلماهريية  الت�صال  و�صائل  يف  املراأة  م�صاركة 

عدد  اأن  مع  واملطبوعة)،  والب�صرية  (ال�صمعية 

الإناث يتزايد تدريجياً يف هذا املجال. فل يزال 

املجتمع والأ�صرة يعتربان العمل يف هذه الو�صائل 

بهذه  املراأة  اهتمام  اأن  كما  مقبول.  وغري  معيباً 

كفّن  التقليدية،  املراأة  ق�صايا  يتعدى  ل  الو�صائط 

التجميل.  وم�صتح�صرات  املنزل  وتدبري  الطبخ 

يف  الإعلم  على  للن�صاء  املتزايد  الإقبال  اأن  كما 

بلدان عربية، كفل�صطني ولبنان وغريها، مل ي�ِصر 

اإىل انخراط املراأة يف اأعمال تقريرية، اأو امتلكها 

اأو م�صاركتها يف ملكيات و�صائل الإعلم. فملكية 

الن�صاء للمطبوعات الجتماعية هي اأكرث بكثري من 

ال�صيا�صية مثًل، ف�صًل عن  للمطبوعات  ملكيتهّن 

وامل�صاركة يف  ال�صيا�صات  ر�صم  عن  الن�صاء  ابتعاد 

الن�صاء  ملكية  بلغت  لبنان،  القرارات. ففي  اتخاذ 

لوكالت الإعلن ن�صبة �صئيلة ل تتجاوز %11,68 

فل�صطني،  ويف  الإعلنية.  ال�صركات  جمموع  من 

ال�صحف  من  اأّي  اإدارة حترير  امراأة يف  توجد  ل 

رئي�صة  توجد  بينما  املوجودة  الثلث  الفل�صطينية 

حترير ل�صحيفة يف العراق. 

ويبقى ال�صوؤال مطروحاً حول مدى النعكا�ش 

يف  العاملت  العربيات  الن�صاء  لزدياد  الإيجابي 

جمال الإعلم على التوجه العام للربامج الإعلمية 

املراأة؛ ل�صيما مع الجتاه الإعلمي  وعلى �صورة 

بني  يربط  الذي  التجاري  الإعلم  نحو  املتزايد 

اختيار  يف  وحريتها  الجتماعية  املراأة  حرية 

معينة.  كهربائية  اآلة  اأو  معني،  غ�صيل  م�صحوق 

ال�صتهلكية  امل�صاواة  باعتبارها  امل�صاواة  وتعرف 

واحلرية ال�صرائية للمراأة، وفقاً لعتبارات دعائية 

من  ذلك  ي�صتتبع  ما  مع  الإعلن،  ل�صوق  خا�صعة 

نف�صها.  عن  املراأة  ولوعي  املجتمع  لوعي  ت�صويه 

ال�صيا�صات  عن  الن�صاء  غياب  ذلك  اإىل  ي�صاف 

بعلقات  الوعي  ميتلكن  من  ل�صيما  الإعلمية، 

اأن  يجب  ما  تقرير  امل�صاعد يف  الجتماعي  النوع 

تكون عليه �صور الن�صاء. 

اإن الرتكيز على اأمناط معينة من ال�صتهلك 

ملواد التنظيف وو�صائل نظافة يكر�ش ويدعم �صورة 

الن�صاء يف هذه املجالت. كما تركز املوجة اجلديدة 

للإعلم التجاري على ج�صد املراأة كمو�صع غواية 

وجذب للرجل، �صواء باحلركات التي توؤديها فتيات 

كالعطور،  منتجات  من  يبث  ما  اأو  الإعلنات 

هذا  اإن  وغريها.  ال�صعر،  نزع  وو�صائل  وامللب�ش، 

الدور اجلديد للعديد من و�صائل الإعلم العربية 

ل يكر�ش اأمناط الأدوار القدمية للرجال والن�صاء 

املناوئة  املعار�صة  قوى  اأي�صا  ي�صحن  بل  فح�صب، 

لأي تغيري يف تلك الأدوار، مما بات ي�صتدعي وقفة 

جدية من قبل الدولة، وكذلك قوى املجتمع املدين، 

ال�صور  لتغيري  نافعة  اآلية  الإعلم  للتحرك جلعل 

النمطية وعلقات النوع الجتماعي ال�صائدة. 

مواقف القوى ال�سيا�سية من املراأة العربية

على  املختلفة  ال�صيا�صية  القوى  اإن  القول  ميكن 

ال�صاحة العربية ل تعار�ش نهو�ش املراأة  وم�صاركتها 

يبقى الإعالم �سالحًا 

ذا حدين. فمثلما هو 

م�ساحة لقوى التغيري 

يف عالقات النوع 

الجتماعي، فاإنه 

يبقى �سالحًا اأي�سًا 

يف يد القوى املناوئة 

واملقاومة للتغيري

يبقى ال�سوؤال 

مطروحًا حول مدى 

النعكا�ض الإيجابي 

لزدياد الن�ساء 

العربيات العامالت يف 

جمال الإعالم على 

التوجه العام للربامج 

الإعالمية وعلى �سورة 

املراأة
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ال�صيا�صية والجتماعية. فهي تعترب م�صاواة املراأة 

امل�صكلة  لكن  مقبولً،  اأمراً  وال�صيا�صية  القانونية 

احلزبية  احلياة  يف  الروؤى  تلك  تفعيل  يف  تكمن 

وال�صيا�صية. فم�صاركة الن�صاء �صعيفة يف الأحزاب 

املهيمنة  احلاكمة  الأحزاب  يف  تزيد  ورمبا  كافة، 

التي تعتمد على التجنيد، خا�صة يف النظم التي ل 

تتبنى التعددية، كتون�ش و�صورية. ويظل ال�صتثناء 

الوحيد يف هذا املوقف من نهو�ش املراأة هو التيار 

ال�صاحة  على  اأهميته  ترتاجع  الذي  ال�صلفي، 

ال�صيا�صية يف بلدان كثرية، ولكن تاأثريه وا�صح يف 

اجلزيرة العربية ب�صكل عام، مع تفاوت بني دولة 

واأخرى.

وجتدر الإ�صارة اإىل اأن موقف التيارات والقوى 

لي�ش موقفاً حدياً يدور حول اأيدلوجيات فح�صب، 

بل ينطلق من كونها قوى �صيا�صية تتحرك يف جمال 

ولذلك،  واجتماعية.  �صيا�صية  ثقافة  حتكمه  عام 

العلقة  وفهم  الأداء،  اإىل  اخلطاب  قيا�ش  يجب 

احلاكم  فاحلزب  امل�صتويني.  بني  املركبة  اجلدلية 

يف دولة عربية مثل م�صر قد يدعم م�صاركة املراأة، 

لكنه حلظة النتخابات يقدم احل�صابات ال�صيا�صية 

يعك�صه  الذي  املبدئي  اللتزام  على  ال�صيقة 

اخلطاب.  فلم ير�صح احلزب يف النتخابات النيابية 

الأخرية �صوى 6 ن�صاء من اأ�صل 444 مر�صحا بعد 

اأن كان قد وعد برت�صيح 25 امراأة (رويرتز). وقد 

يكون حزب ي�صاري يف املغرب تقدمياً ب�صاأن املراأة 

فكرياً، لكن املراأة ل ت�صغل اإل عدداً حمدوداً من 

املقاعد يف جلانه املركزية، وهكذا. كما اأن هناك 

فروقا بني التيارات املختلفة عرب الأقطار؛ في�صار 

املغرب ل يتخذ بال�صرورة املواقف ذاتها مثل ي�صار 

امل�صرق جتاه الدولة والدين واملراأة. واإخوان املغرب 

واملمار�صات  ال�صيا�صية  ال�صرتاتيجيات  يتبنون  ل 

لذلك  وم�صر.  �صورية  اإخوان  مثل  نف�صها  العلمية 

للم�صفوفة  اأقرب  ال�صيا�صية  القوى  مواقف  فاإن 

�صيا�صية  لقوى  فقط  تق�صيمها  ول ميكن  املركبة، 

راأ�صياً فح�صب، بل يجب درا�صتها تف�صيلياً ب�صكل 

بل  والقطري  اجلغرايف  التفاوت  لفهم  اأفقي 

ورقة  عزت،  روؤوف  (هبه  بينها  فيما  واجلهوي 

خلفية للتقرير).

مواقف احلركات الإ�سالمية من املراأة

كان موقف التيارات ال�صلفية دائماً وا�صحاً يف اأن 

املراأة مكانها املنزل ودورها رعاية الأ�صرة. واإذا مت 

فاإن حق  البيعة،  على  قيا�صاً  النتخاب  قبول حق 

مقبول  غري  اأمر  العامة  املنا�صب  وتويل  الرت�صح 

"�صداً للذرائع". وهكذا، فاإن جممل ت�صورات التيار 
الن�صائية  والن�صاطية  الفعالية  �صد  كانت  ال�صلفي 

يف احلياة املدنية. وهو يتبنى روؤية مبدئية لتق�صيم 

العمل الجتماعي تق�صر دور املراأة على الإجناب 

والأمومة والرتبية، وحتذر من اختلطها. واأق�صى 

الجتماعي  الن�صاط  قبول  هو  توقعه  ميكن  ما 

ذي  الأهلي  العمل  جمالت  يف  امل�صتقل  الن�صائي 

الطابع اخلريي. 

ال�صلفية،  احلركة  ا�صتهداف  اإن  القول  ميكن 

بتعبريها ال�صلمي والعنفي، منذ اأحداث 11 اأيلول 

للإرهاب،  الأ�صا�صي  املنهل  باعتبارها  /�صبتمرب، 

قد اأوجد حالة تذرر وتبعرث لي�ش فقط يف الهياكل 

التقليدية  الأطروحات  يف  اأي�صا  واإمنا  التنظيمية 

للحركة. فرغم رف�ش هذا التيار تاريخيا لق�صايا مثل 

الختلط وامل�صاركة ال�صيا�صية للمراأة، اإل اأن هناك 

خلفات كبرية، حتى ل نقول �صراعات، برزت يف 

�صفوف هذا التيار ب�صاأن دور املراأة بني توجه يقدم 

وامل�صاركة،  الولية  مفهومي  على  القوامة  مفهوم 

واأطراف با�صرت م�صاركة ن�صاء �صلفيات يف عمليات 

ع�صكرية (يف العراق مثل) اأو قبول حقوق �صيا�صية 

والكربى كما يف  ال�صغرى  الإمامة  ت�صتثني  للمراأة 

الكويت (مع رف�ش لأغلبية كبرية لهذا التوجه يف 

اليمن وال�صعودية)، مع ملحظة قبول اجلميع فكرة 

الن�صاط الجتماعي الن�صائي امل�صتقل يف جمالت 

العمل الأهلي ذي الطابع اخلريي. 

على اجلانب الآخر، جند اأن تيار الإخوان يتخذ 

املراأة على حقوقها  ينا�صر ح�صول  مبدئياً  موقفاً 

علماء  �صاغه  واجتهاداً  فقهاً  ويقبل  ال�صيا�صية، 

معا�صرون من داخل احلركة اأو من القريبني منها 

(الغزايل والقر�صاوي على �صبيل املثال). وقد اأ�صدر 

الإخوان امل�صلمون يف م�صر يف اآذار/مار�ش 1994 

حول  وثيقة  بالقاهرة  ال�صكان  موؤمتر  انعقاد  قبل 

موقفاً  تعك�ش  امل�صلم"  املجتمع  يف  امل�صلمة  "املراأة 
(با�صتثناء  ال�صيا�صية  املراأة  م�صاركة  يقبل  و�صطياً 

التي  الإ�صلح  مبادرة  ويف  الكربى).  الإمامة 

قدمتها جماعة "الإخوان امل�صلمون"، يف م�صر يف 

العام 2004 اأي�صا موقف معتدل من ق�صايا املراأة. 

و�صورية  واجلزائر  تون�ش  يف  احلركة  ولتنظيمات 

الدولة  �صعار  من  تنطلق  مواقف  ولبنان  والعراق 

املدنية التي يعطي املراأة اأهم حقوقها ال�صيا�صية. 

وثمة تيار �صيعي �صيا�صي وا�صع يف العراق والبحرين 

الإخوان  حركة  مع  هذه  النظر  وجهة  يتقا�صم 

امل�صلمني. يف حني يجنح الجتاه ال�صيعي املحافظ 

احلياة  يف  املراأة  دور  على  اأ�صا�صية  مقيدات  اإىل 

العامة وم�صاركتها يف احلياة ال�صيا�صية.  

اإن م�ساركة الن�ساء 

�سعيفة يف الأحزاب 

كافة، ورمبا تزيد يف 

الأحزاب احلاكمة 

املهيمنة التي تعتمد 

على التجنيد، خا�سة 

يف النظم التي ل 

تتبنى التعددية

يتخذ تيار الإخوان 

موقفًا مبدئيًا ينا�سر 

ح�سول املراأة على 

حقوقها ال�سيا�سية
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ال�صيا�صي  وقد تفاوت ن�صاط املراأة يف املجال 

بني التيارات التي تتبنى الروؤية الفكرية للإخوان. 

وجود  املغرب  يف  والتنمية  العدالة  حزب  ففي 

بارز للمراأة ورموز عديدة، برز �صوتها يف اجلدل 

�صنوات.  منذ  ال�صخ�صية  الأحوال  مدونة  حول 

 2002 انتخابات  ال�صفوف يف  الن�صاء  تقدمت  ثم 

قائمة  على  �صيدة   15 انتخبت  حيث  املغرب،  يف 

ب�صكل  املقاعد  حل�صاب  ونتيجة  للربملان.  احلزب 

ن�صبي من ح�صة احلزب يف الأ�صوات، دخلت �صتٌّ 

منهن الربملان �صمن الـ 35 �صيدة اللتي دخلن بعد 

الطفرة التي حتققت يف عدد الن�صاء يف الربملان، 

نتيجة وثيقة ال�صرف للئحة الوطنية بو�صع ن�صاء 

على قوائم الأحزاب. وعلى جانب اآخر من العامل 

للمراأة يف الحتاد  العربي، جند ح�صوراً ملحوظاً 

يف  ن�صاء  خم�ش  فهناك  الكرد�صتاين؛  الإ�صلمي 

ثلثة  وهناك   ،35 اأ�صل  من  ال�صيا�صي  املكتب 

مقاعد يف برملان كرد�صتان ت�صغلها اإ�صلميات من 

الحتاد الإ�صلمي. كما اأن هناك ثلث �صيدات من 

الحتاد يف الربملان العراقي.

بع�ش  يف  ال�صلفي  التيار  قوة  اأن  ويلحظ 

البلدان، خا�صة يف اجلزيرة العربية، تدفع الإخوان 

لأخذ  فكريا،  املنفتح  موقفهم  من  الرغم  على 

الإطار  1-9

ال�سيخ حممد مهدي �سم�ض الدين: ل مانع لتويل املراأة ال�سلطة العليا

يف  العليا  ال�صلطة  لتويل  املراأة  اأهلية  م�صاألة  "(حول) 
عز  واهلل   – الأدلة  النظر يف  من  لنا  تبني  فقد  الدولة 

وجل اأعلم بحقائق اأحكامه – اأنَّ ما ت�صامل عليه الفقهاء 

من عدم م�صروعية ت�صديها وتوليها لل�صلطة دعوًى لي�ش 

عليها دليل معترب".

املصدر: اإلمام الشيخ محمد مهدي شمس الدين، 2001:5.

الإطار 2-9

عبد احلليم حممد اأبو �سقة: حق املراأة يف النتخاب والرت�سح

اأول: اإقرار ال�سريعة حق املراأة يف النتخاب:

اأن القاعدة الأ�صولية تقول (الأ�صل يف الأمور الإباحة). 

املراأة يف  ال�صارع حلق  من  ورود حترمي  وبناء على عدم 

الأ�صل.  حيث  من  م�صروعا  احلق  هذا  نعترب  النتخاب 

ينا�صب  ما  م�صروع  هو  فناأخذ مما  العملي  التطبيق  اأما 

ظروفنا ويحقق م�صاحلنا.

رحمه  ال�صباعي،  م�صطفى  للدكتور  راأيا  هنا  وننقل 

اهلل، وقد كان اأ�صتاذا يف ال�صريعة وعميدا لكلية ال�صريعة 

هو  اإمنا  عنه  ننقله  الذي  الراأي  وهذا  دم�صق.  بجامعة 

احلوار  دار  ال�صريعة  يف  املخت�صني  من  جمموعة  راأي 

بينهم حول مدى اإقرار ال�صريعة حلق املراأة يف النتخاب 

والرت�صح. قال رحمه اهلل: "... راأينا بعد املناق�صة وتقليب 

هذا  اإعطائها  من  مينع  ل  الإ�صلم  اأن  النظر  وجهات 

عنها  ينوبون  لوكلء  الأمة  اختيار  فالنتخاب هو  احلق. 

الت�صريع ومراقبة احلكومة؛ فعملية النتخاب عملية  يف 

توكيل يذهب ال�صخ�ش اإىل مركز القرتاع فيديل ب�صوته 

يتكلمون  النيابي  املجل�ش  يف  عنه  وكلء  يختارهم  فيمن 

با�صمه ويدافعون عن حقوقه. واملراأة يف الإ�صلم لي�صت 

ممنوعة من اأن توكل اإن�صانا بالدفاع عن حقوقها والتعبري 

عن اإرادتها كمواطنة يف املجتمع ...".

حق املراأة يف الرت�سح للمجال�ض الت�سريعية:

اإقرار  اأولهما:  اأي�صاً حول حمورين:  املناق�صة هنا  وتدور 

ال�صريعة حق املراأة يف الرت�صح. وثانيهما: ا�صرتاط �صروط 

خا�صة ملمار�صة املراأة هذا احلق.

اأوًل : اإقرار ال�سريعة حق املراأة يف الرت�سح:

يف  (الأ�صل  تقول:  الأ�صولية  القاعدة  باأن  التذكري  نعيد 

الأمور الإباحة) وبناء على عدم ورود حترمي من ال�صارع 

حلق املراأة يف الرت�صح نعترب هذا احلق م�صروعاً من حيث 

العملي فناأخذ مما هو م�صروع ما  التطبيق  اأما  الأ�صل، 

راأياً  ينا�صب ظروفنا ويحقق م�صاحلنا. وننقل هنا اأي�صاً 

اإذا   ..." اهلل:  رحمه  قال  ال�صباعي،  م�صطفى  للدكتور 

كانت مبادئ الإ�صلم ل متنع اأن تكون املراأة ناخبة فهل 

متنع اأن تكون نائبة؟ قبل اأن جنيب عن هذا ال�صوؤال يجب 

اأن نعرف طبيعة النيابة عن الأمة. اإنها ل تخلو من عملني 

رئي�صيني:

1- الت�صريع: ت�صريع القوانني والأنظمة.
ت�صرفها  يف  التنفيذية  ال�صلطة  مراقبة  املراقبة:   -2

واأعمالها.

اأما الت�صريع فلي�ش يف الإ�صلم ما مينع اأن تكون املراأة 

م�صَرعة، لأن الت�صريع يحتاج قبل كل �صيء اإىل العلم مع 

منها،  بد  ل  التي  و�صروراته  املجتمع  حاجيات  معرفة 

ال�صواء.  على  واملراأة  للرجل  العلم  حق  يعطي  والإ�صلم 

ويف تاريخنا كثري من العاملات يف احلديث والفقه والأدب 

وغري ذلك".

ثانيًا: : ا�سرتاط �سروط خا�سة ملمار�سة املراأة هذا احلق:

واأما مراقبة ال�صلطة التنفيذية فاإنه ل يخلو من اأن يكون 

ذلك  واملراأة يف  والرجل  املنكر  عن  ونهياً  باملعروف  اأمراً 

"واملوؤمنون  تعاىل:  اهلل  يقول  الإ�صلم.  نظر  يف  �صواء 

واملوؤمنات بع�صهم اأولياء بع�ش ياأمرون باملعروف وينهون 

عن املنكر" (التوبة؛ اآية 71). وعلى هذا فلي�ش يف ن�صو�ش 

الإ�صلم ال�صريحة ما ي�صلب املراأة اأهليتها للعمل النيابي 

كت�صريع ومراقبة.

املصدر: عبد احلليم محمد أبو شقة، 448-446:1999.

تفاوت ن�ساط املراأة 

يف املجال ال�سيا�سي 

بني التيارات التي 

تتبنى الروؤية الفكرية 

لالإخوان امل�سلمني
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مواقف �صيا�صية مت�صددة �صد احلقوق ال�صيا�صية 

املثال،  �صبيل  على  وال�صعودية  الكويت  يف  للمراأة 

اأمنياً  وم�صر  �صورية  يف  الهاج�ش  كان  حني  يف 

اأ�صباب  لثلثة  هذا  يرجع  ورمبا  الأ�صا�ش.  يف 

وعلقات  للتيارات  الن�صبي  احلجم  اأولً  رئي�صية: 

للمجتمعات  الن�صبي  احلجم  وثانياً  بينها،  القوة 

ذاتها وخلفيتها احل�صارية وال�صياق الثقايف الذي 

تن�صط فيه، مع اختلف وا�صح بني دول اخلليج 

العربي و�صورية وم�صر واملغرب. وهناك، من جهة 

انفتاحه،  ودرجة  ال�صيا�صي  النظام  طبيعة  ثالثة، 

مع ملحظة عدم وجود منوذج واحد. ففي حني 

يتاح للإ�صلميني يف الكويت جمال �صيا�صي وا�صع 

مييلون فيه اإىل الت�صدد، ويف حني يتاح للإخوان 

هام�ش حمدود يف ظل تقييد �صرعيتهم القانونية، 

ت�صبح مواقفهم الفكرية وال�صخ�صية جتاه حقوق 

والأمر  انفتاحا.  اأكرث  ال�صيا�صية  املراأة  وم�صاركة 

يختلف يف املغرب، وهو اأف�صل نظرياً، وواقعياً يف 

ال�صودان ل�صعف تاأثري التيار ال�صلفي هناك وقوة 

الفكر الإخواين والطرق ال�صوفية.

اأن املوقف املبدئي للإخوان  وعلى الرغم من 

امل�صلمني منا�صر للحقوق ال�صيا�صية للمراأة، يلحظ 

اأن متثيل الن�صاء غائب يف جمل�ش �صورى الإخوان 

يف �صورية وفل�صطني ولبنان وم�صر - اأقوى التيارات 

الإخوانية. ومل تقدم احلركة يف م�صر، على �صبيل 

املثال، امراأة كمر�صحة لنتخابات جمل�ش ال�صعب 

الإ�صكندرية كحالة فريدة.  2000 يف  اإل يف عام 

ول توجد وجوه ن�صائية معروفة �صيا�صياً للحركة، 

بل توجد فقط "اأخوات" فاعلت معروفات داخل 

�صخ�صيات  ميثلن  ول  الإ�صلمية  احلركة  دوائر 

عامة. ومل يكن جناح الأخوات امل�صلمات يف احلركة 

من �صنع دعوة ح�صن البنا، بل تبلور حتت ريادة 

زينب الغزايل يف جمعية ال�صيدات امل�صلمات، ثم 

بايعت ح�صن البنا، وان�صمت للجماعة وتولت قيادة 

الأخوات امل�صلمات يف الدعوة. وبعبارة اأخرى، فاإن 

الدعوة ذاتها مل تن�صئ جناحها الن�صوي تاريخياً، 

وظل �صقف حركة زينب الغزايل اأعلى من تنظري 

لمعة: زينب الغزايل

اأثرت  وقد  ال�صريف.  الأزهر  علماء  من  والدها  كان 

تربيته الدينية اأ�صد الأثر يف زينب ورمت بجذورها، كان 

يناديها ن�صيبة تيمنا بال�صحابية اجلليلة ن�صيبة بنت كعب 

املازنية الأن�صارية. بعد وفاة والدها انتقلت مع والدتها 

اإخوتها الذين يدر�صون ويعملون  للعي�ش مع  القاهرة  اإىل 

فذهبت  تعليمها  على  الأكرب  اأخوها  يوافق  ومل  هناك. 

فيها.  قبولها  تطلب من مديرها  للبنات  ملدر�صة  بنف�صها 

در�صت زينب يف املدار�ش احلكومية لكنها مل تكتف بذلك. 

الأزهر  من  م�صايخ  يد  على  الدين  علوم  تتلقى  فاأخذت 

القائمة  والتقليدية  املدر�صية احلديثة  العلوم  لتجمع بني 

على الأخذ املبا�صر من ال�صيوخ.

�صعراوي  هدى  التقت  الثانوية  على  ح�صولها  بعد 

اأن  املفرت�ش  من  وكان  الن�صائي.  بالحتاد  والتحقت 

رغم  تفعل  مل  اأنها  اإل  لفرن�صا  درا�صية  بعثة  يف  تذهب 

تن�صط  زينب  ظلت  الحتاد.  من  �صابتني  مع  اختيارها 

وتتبنى  �صعراوي  �صعارات هدى  تردد  يف الحتاد وظلت 

بدورها  للنهو�ش  واإعدادها  املراأة  لتنمية  م�صروعها 

القراآن  وتقراأ  وت�صوم  ت�صلي  وهي  والجتماعي  الثقايف 

وتلب�ش القبعة. 

تعر�صت زينب بعد ذلك حلادث �صكل نقطة التحول 

ا�صتقالت  التي  املحجبة  زينب  بولدة  انتهى  حياتها  يف 

اأن ت�صك يوما يف اإميان هدى  من الحتاد الن�صائي دون 

الرغم من علمانية  اأو �صدقها و�صداقتها على  �صعراوي 

حركتها وموقفها من احلجاب. 

مثلت زينب اإجابة مبكرة لدعوات حترير املراأة بروؤية 

اإ�صلمية. وردا مفحما على كل التيارات التي حاولت ربط 

ال�صيدات  "جمعية  اأ�ص�صت  فقد  بالإ�صلم.  املراأة  تخلف 

امل�صلمات" يف عام 1937 مببادرة �صخ�صية ل علقة لأي 

تنظيم �صيا�صي اأو رجايل به وح�صلت على الت�صريح من 

وزارة الأوقاف ومل يتجاوز عمرها الثمانية ع�صرة ربيعا. 

وكانت تعقد اجتماعات اأ�صبوعية دائمة للن�صاط والدعوة. 

اأثمر عن  الإخوان  تقاربا مع حركة  بداأت  وبعد جناحها 

�صم جمعيتها لهم.

بل  اخلري.  اأعمال  على  اجلمعية  عمل  يقت�صر  مل 

اجتهت للعمل ال�صيا�صي الذي ل ميكن ف�صله عن العمل 

على  بظللها  تلقي  زينب  عند  فال�صيا�صة  الجتماعي. 

هدف  كان  وملا  اخلريي...  والجتماعي  الثقايف  العمل 

اجلمعية الدفاع عن الإ�صلم واملطالبة بال�صريعة ودعوة 

جميع  مع  ا�صطدمت  فقد  اهلل...  كتاب  اإىل  امل�صلمني 

ذلك  وبلغ  احلاكمة...  ال�صلطة  ومع  ال�صيا�صية  الأحزاب 

ال�صدام ذروته باعتقالها من منزلها يف 20 اآب/اأغ�صط�ش 

توجت  امل�صلمني  الإخوان  على  حملة  1964 يف  عام  من 

من  خرجت  التي  الغزايل،  لزينب  املوؤبد  ال�صجن  بحكم 

املعتقل يف 1971. وقد حتدثت زينب عن حمنتها الأليمة 

يف كتابها ال�صهري "اأيام من حياتي" (دار ال�صروق، 1995) 

مهمة  تاريخية  حلقبة  هامة  تاريخية  وثيقة  يعد  والذي 

ما بني  الفرتة  املعا�صرة يف  الإ�صلمية  الدعوة  من حياة 

 .(1971-1964)

املراأة  لدور  وفاعلة  متفائلة  نظرة  الغزايل  لزينب 

التي  املراأة  "مملكة  عن  املتكرر  حديثها  ورغم  امل�صلمة. 

كانت ترتبع على عر�صها وجتعل منها ملكة يف بيتها" كانت 

ترى اأن تطوير العامل الإ�صلمي وحتديثه مير عرب املراأة، 

والنه�صة باملجتمع تبداأ وتنتهي عندها. وقد جالت معظم 

الدول الإ�صلمية داعية وداعمة للحركات الإ�صلمية يف 

الن�صف الثاين من القرن الع�صرين. لها عدة موؤلفات منها 

ما هو ب�صدد الطبع. ون�صر منها "نظرات يف كتاب اهلل" 

ال�صباب  و"م�صكلت  ابنتي"  و"اإىل  بعث جديد"  "نحو  و 

والبنات يف مرحلة املراهقة". 

هيثم مناع

على الرغم من 

اأن املوقف املبدئي 

لالإخوان امل�سلمني 

منا�سر للحقوق 

ال�سيا�سية للمراأة، 

يالحظ اأن متثيل 

الن�ساء غائب يف 

جمل�ض �سورى 

الإخوان يف �سورية 

وفل�سطني ولبنان 

وم�سر - اأقوى 

التيارات الإخوانية
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الدور  على  "الر�صائل"  يف  ركز  الذي  البنا  ح�صن 

الجتماعي للمراأة يف الأ�صرة والدعوة.

ويف �صورية، ن�صرت جماعة الإخوان (امل�صروع 

ال�صيا�صي ل�صورية امل�صتقبل: روؤية جماعة "الإخوان 

التماثل  على  فيه  اأكدت  �صورية)،  يف  امل�صلمون" 

الإن�صاين بني الرجال والن�صاء، والتمايز يف بع�ش 

بالأمومة والأنوثة، مع تكامل بني  املتعلقة  الأدوار 

الذي  اأن  اجلماعة  وراأت  املجتمع.  يف  اجلن�صني 

يهدد الأمة هو ظلمات ثلث: التغريب، والتقاليد، 

هو  البيت  اأن  على  واأكدت  عادت  لكنها  والغلو. 

الأ�صا�ش بالن�صبة للمراأة، واأن امل�صاركة العامة تكون 

جهد  فائ�ش  للمجتمع  واأن  وت�صتطيع،  تقدر  ملن 

املراأة، وهو الهاج�ش الذي جنده يف كتابات الإخوان 

بامل�صاواة  الفكري  القتناع  اأي  البنا:  ح�صن  منذ 

الأ�صرة،  جبهة  انهيار  من  والقلق  الإن�صانية، 

فهناك  للأ�صرة.  دعماً  لي�ش  العام  اخلروج  وكاأن 

الأ�صري  وبني  والعام،  اخلا�ش  بني  حاد  تق�صيم 

وال�صيا�صي، وتق�صيم يف الأدوار را�صخ يف العقلية 

رغم القتناع بالجتهادات املختلفة الداعمة لدور 

تردداً  الرتاوح  هذا  يعك�ش  وقد  ال�صيا�صي.  املراأة 

يف موقف الإخوان بقدر ما يعك�ش قلقاً على تعر�ش 

الن�صاء ملا يتعر�ش له الرجال من �صجن وتعذيب. 

وهو يت�صح يف احلاجة، كل مرة يذكر فيها احلق 

يف  حتى  الأ�صري،  الدور  على  للتاأكيد  ال�صيا�صي، 

البيانات ال�صيا�صية التي تتطلب الخت�صار.

اإن اإ�صكالية املراأة احلقيقية مع الن�صق الفكري 

ترتبط  ل  ال�صلف)  (كما  الإخوان  لدى  الإ�صلمي 

بل  حتديداً،  املراأة  من  وموقفهم  بخطابهم  فقط 

الأعم  الفكري  بالن�صق  الأول،  املقام  يف  ترتبط، 

ب�صاأن ال�صيا�صة لدى الإ�صلميني، وتكمن املفارقة 

يف اأنه ل يعك�ش الن�صق الإ�صلمي الأول لت�صورات 

على  امل�صاركة  على  يقوم  الذي  والدولة  املجتمع 

ولي�ش  ال�صيا�صي  واحل�صور  امل�صتويات،  جميع 

التمثيل ال�صيا�صي (هبة روؤوف عزت، ورقة خلفية 

للتقرير).

الإ�صلمي  اخليال  على  املطروح  التحدي  اإن 

ب�صاأن املراأة - كما هو ب�صاأن ال�صيا�صة برمتها - هو 

وتعاي�صه  وتطويره  الإ�صلمي  البديل  تنمية  كيفية 

مع �صياقات خمتلفة اأو خمالفة، والنهو�ش باملراأة 

بقوة يف اخلطاب والتطبيق ل باعتباره نتيجة بل 

بو�صفه �صرطاً لإ�صلمية املجتمع. وعندها ت�صحي 

م�صاركة املراأة ذاتها يف �صياغة النموذج جزءاً من 

ويكون  فح�صب.  هي  متكينها  ل  النموذج،  متكني 

وجتديده،  وتطويره  �صناعته  يف  موؤثراً  "�صوتها" 
ت�صبح  حينئذ  "اإ�صلميته".  اأركان  اأحد  هذا  لأن 

والرتدي  الرقمية  والفجوة  والفقر  التخلف  فتنة 

املعريف للعامل العربي اأ�صيع للدين من فتنة الن�صاء. 

املراأة  الذرائع دليًل يوظف لدفع  كما ي�صبح �صد 

للمجال العام ل حجبها عنه، ودافعاً للم�صاركة ل 

ف�صاد  يعدل  ف�صاد  ل  اأنه  ذلك  للإق�صاء.  مربراً 

معايري  تطبق  ول  حريتها  متلك  ل  واأمٌة  الظلم، 

امراأة  كل  ت�صربلت  واإن  لها  اأخلق  ل  اأمٌة  العدل 

منها بجلباب وو�صعت على راأ�صها األف خمار (هبة 

روؤوف عزت، ورقة خلفية للتقرير).

للتيارات  احلركي  التاريخ  قراءة  اإعادة  اإن 

الإ�صلمية يجب اأن توظف هذا القرتاب، ل من 

اأجل �صياغة  بل من  واحلا�صر  املا�صي  فهم  اأجل 

م�صتقبل اأف�صل. فلو اأن دعوة مثل دعوة الإخوان 

دفعت باملراأة للمجال العام واملدين وال�صيا�صي يف 

لتغري  الدميقراطي،  بالعمل  توؤمن  منظومة  ظل 

وجه العامل العربي اليوم، ولكانت تياراته الوطنية 

احلقيقية،  ق�صاياه  مناق�صة  على  واأقدر  اأقرب 

اقت�صادي،  وتردٍّ  اجتماعي،  وعنف  ا�صتبداد  من 

يف  النا�ش  م�صتقبل  تاأكل  �صر�صة  وا�صتهلكية 

نت�صاءل على  اأحلمهم.  فيه  تداعب  الذي  الوقت 

قاموا  الإخوان  اأن  لو  املوقف  عن  املثال  �صبيل 

النتخابية  قوائمهم  على  الن�صوية  قياداتهم  بدفع 

الربملانية  النتخابات  يف  م�صاركتهم  بداية  منذ 

اأن  اأو  الثمانينات،  منت�صف  منذ  مثًل،  م�صر،  يف 

متت  الإ�صلمية  واجلماعة  اجلهاد  "مراجعات" 
مع مطلع الت�صعينات ولي�ش مع نهايتها، وت�صمنت 

موقفهم من املراأة ل موقفهم من العنف فقط.

اإن الربط بني �صحوة الوعي الديني وم�صاراتها 

وم�صتقبل  الدميقراطية،  وم�صتقبل  وم�صتقبلها، 

املراأة العربية، يجب اأن يكون وا�صحاً بغري لب�ش. 

واخلروج من اأ�صر "ثنائية الإ�صلمية والعلمانية"، 

هو مفتاح البداية، ل لتطوير اأفق حترري للمراأة 

�صبيل  هو  بل  فقط،  الإ�صلمية  الروؤية  داخل  من 

الإطار  3-9

هبة روؤوف عزت: تطوير اخلطاب الإ�سالمي ب�سان املراأة 

اإن الأمر الهام مل�صتقبل املراأة لي�ش نقد ونق�ش 

بل  فح�صب،  املراأة  ب�صاأن  الإ�صلميني  فكر 

وتلك  اخلطاب  هذا  تطوير  كيفية  تلم�ش 

املواقف العملية، ومداخل هذا التطوير، لأن 

خطاب الإ�صلميني يظل اأحد اأكرب الأوعية 

اجلمعية،  واملخيلة  الثقافية  للهوية  الراهنة 

و�صيا�صياً،  اجتماعياً  قوي  ح�صور  وله 

الإ�صلح،  مداخل  اأحد  تطويره  كان  ورمبا 

األ ترتك  خلطورتها - يجب  وهي مهمة – 

للإ�صلميني وحدهم. 

وما يجب على التيارات الن�صوية فهمه 

اأن تلك الروؤية الفكرية ال�صاملة للعامل حتمل 

والأمر  واحلرية،  للعدل  اأفقاً  طياتها  يف 

يف  يتم  التي  ال�صياقات  بتطوير  مرهون 

الأمة  لأن  الوا�صع  الجتماعي  اجلدل  ظلها 

متبلوراً  م�صروعاً  متلك  ل  اليوم  العربية 

للنه�صة ككيان  بل  كاأمة،  للبقاء وال�صتمرار 

ووطن عربي، فكيف ينتظر منها بلوغ اإجماع 

اأو حتى اتفاق عام على ق�صايا املراأة؟ تلك 

هي امل�صكلة احلقيقية.

املصدر: هبة رؤوف عزت، ورقة خلفية للتقرير.

اإن التحدي املطروح 

على اخليال 

الإ�سالمي ب�ساأن 

املراأة - كما هو ب�ساأن 

ال�سيا�سة برمتها - هو 

كيفية تنمية البديل 

الإ�سالمي وتطويره 

وتعاي�سه مع �سياقات 

خمتلفة اأو خمالفة، 

والنهو�ض باملراأة بقوة 

يف اخلطاب والتطبيق 

ل باعتباره نتيجة 

بل بو�سفه �سرطًا 

لإ�سالمية املجتمع. 

وعندها ت�سحي 

م�ساركة املراأة ذاتها يف 

�سياغة النموذج جزءًا 

من متكني النموذج، ل 

متكينها هي فح�سب
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من  للإ�صلميني  والعملي  النظري  الأفق  خروج 

اأ�صطورة وح�ش العلمانية الكا�صر اأو خطر التغريب 

املربك. كما اأنه �صيبدد الوهم القائل اإن اأي ت�صور 

الرجال  يحكمها  (التي  الإ�صلمية  للدولة  مغاير 

وقد ت�صارك يف �صيا�صتها املراأة - اأو ل ت�صارك) هو 

دولة علمانية ملحدة تق�صي على الإ�صلم.  حتماً 

ويحتمي هذا الوهم بثقافة تراثية تقليدية وحملية 

يف الغالب دون جتديدها، خ�صية الجتياح الثقايف 

بكثري،  اأو�صع  البدائل  اإن  احل�صارية.  والإبادة 

ويجب اللتفات لهذه اللحظة التاريخية الفارقة يف 

حتول مفهوم الدولة وواقع قوتها ودرا�صة اأثره على 

ت�صورات ال�صلطة، بل وم�صاحات ال�صيا�صة، معنًى 

الهتمام  ينبغي  كما  ومفاهيم.  و�صياقات  ومبنًى 

اأن  على  والفقهي  الفكري  الن�صق  تاأ�صي�ش  باإعادة 

الولية تعني، بب�صاطة، املواطنة، واأن املراأة لي�صت 

و�صناعة  �صياغة  يف  �صريك  هي  بل  "اإ�صكالية"، 
"الأطروحة".

ال�سياق الدويل لأو�ساع املراأة العربية

املراأة  اأجل متكني  من  اخلارجية  ال�سغوط 

يف البلدان العربية 

منذ  جذرية  تغريات  الدولية  الأجندة  �صهدت 

ق�صايا  اأهمية  ت�صاعدت  الت�صعينات، حيث  مطلع 

والتحول  والأقليات  واملراأة  الإن�صان  حقوق  مثل 

الدميقراطي. اإل اأن هذه الق�صايا �صهدت مزيداً 

املنطقة  يف  ل�صيما  والت�صاعد،  الهتمام  من 

اأيلول/ من  ع�صر  احلادي  اأحداث  بعد  العربية، 

على  ملحوظ  ب�صكل  الرتكيز  وان�صب  �صبتمرب. 

املراأة. 

ومن مرتتبات 11 اأيلول/�صبتمرب اأن اأ�صبحت 

النظرة اإىل املنطقة العربية اأنها حا�صنة للأ�صولية 

الجتماعية  لبنيتها  نظراً  للإرهاب  ومفرخة 

على  الرتكيز  �صار  ثم،  ومن  املحافظة.  التقليدية 

خمتلفة  جمتمعات  اإيجاد  بغر�ش  الثقايف  العامل 

تتبنى قيماً بديلة واأفكاراً جديدة. ويف القلب من 

الأقليات،  حقوق  عن  احلديث  ياأتي  القيم  هذه 

والدميقراطية، وتو�صيع قاعدة امل�صاركة ال�صيا�صية، 

واإدماج الن�صاء يف عملية التنمية؛ وهي ما �صارت 

توؤلف ما يعرف با�صم ق�صايا الإ�صلح. 

لقد اأ�صبح متكني املراأة من احلقوق ال�صيا�صية 

يف الدول العربية نوعاً من الواجهة الدميقراطية 

التي تفوق اأية واجهة اأخرى. فاملراأة تقدم اأف�صل 

ال�صيا�صي  النقد  تتجاوز  اأن  تريد  لبلدان  لفتة 

فيه  الدميقراطية، يف وقت متثل  لأو�صاعها غري 

ب�صوؤون  املعنية  والتقارير  الإن�صان  حقوق  تقارير 

املراأة �صيفاً م�صلطاً على رقاب الدول.

العربية  الدول  الغربي على  ال�صغط  ياأتي  ول 

ب�صاأن حقوق املراأة من فراغ، بل كجزء من الثقافة 

ال�صائدة يف الدولة التي متار�ش ال�صغط. فهو ياأتي 

املراأة  و�صع  حول  امل�صبقة  الأفكار  من  كم  ومعه 

العربية. كما اأنه ياأتي خارج �صياق ن�صالت املراأة 

العربية يف ال�صابق، ومتجاهل منجزاتها، اإن كان 

ذلك يف اإطار العمل الأهلي ال�صابق على املنظمات 

الوطنية  احلركات  اإطار  يف  اأو  احلكومية،  غري 

والقومية. 

والن�صوي،  الأكادميي  الغربي  النقد  كان  واإذا 

وحتى ال�صيا�صي، ملكانة املراأة العربية يعتمد اأحياناً 

بل  نقياً،  يرد  ل  اأنه  اإل  �صحيحة،  معطيات  على 

ما  حول  غربياً  رائجة  وت�صورات  �صور  ت�صوبه 

جميعها  ال�صور  هذه  وترتبط  املراأة.  حترر  يعنيه 

باقت�صاديات ال�صوق املتطورة وتذرير املجتمع، كما 

ت�صمل اأفكاراً ا�صت�صراقية يغلب عليها طابع �صيطنة 

الرجل العربي، وت�صوراً يكاد يكون درامياً لق�صية 

حترير ج�صد املراأة من �صيطرة الرجل العربي.

واأحد اأبرز اأ�صكال التدخل الغربي لتعزيز مكانة 

املمولني  اأجندات  فيها  تتوحد  موجات  هو  املراأة 

لدعم اأية م�صروعات ملوؤ�ص�صات ن�صوية اأو ن�صائية، 

اأو لدعم م�صروعات لتعزيز مكانة املراأة. ول تتوافر 

درا�صات حقيقية لقيا�ش تاأثري هذه امل�صاريع على 

مكانة املراأة العربية يف جمتمعها ويف العائلة واأمام 

الدولة. ولكن التوجه الغربي، ب�صكل عام، هو نحو 

تعزيز ن�صاء يتحدثن با�صم ق�صية املراأة يف املجال 

الإدارة  م�صتويات  على  بتعيينات  فيطالنب  العام، 

وغريها، والع�صوية يف الربملان. 

اإليها  تبادر  التي  املراأة  متكني  م�صروعات  اإن 

اأي  تهدد  ل  الدعم  و�صناديق  الغربية  املنظمات 

اإىل  كربى  ق�صية  حتول  وهي  �صيا�صي.  نظام 

نظام غري  اأي  ي�صتطيع  �صغرية  م�صروعات  جملة 

احلالت،  اأق�صى  ويف  معها.  التعاي�ش  دميقراطي 

الإ�صلمية  احلركات  بني  التوتر  من  نوعاً  تخلق 

به  يرحب  توتر  وهو  النظام.  وبني  واملحافظة 

�صالح  ي�صب يف  لأنه  من�صبطا،  بقي  اإذا  النظام، 

اإىل  ينتهي حمليا  ذاته  الوقت  دوليا. ويف  �صورته 

حٍل و�صط ل يهدد النظام. 

وتتجلى عملية ال�صغط الغربي وال�صتجابة له 

ق�صية  يف  خا�ش  ب�صكل  العربية  الدول  بع�ش  يف 

مثل  ال�صيا�صية  الأطر  م�صتوى  على  املراأة  متثيل 

الربملان والوزارة وغريها. ذلك اأن متثيل املراأة يف 

ل ياأتي ال�سغط 

الغربي على الدول 

العربية ب�ساأن حقوق 

املراأة من فراغ، بل 

كجزء من الثقافة 

ال�سائدة يف الدولة 

التي متار�ض ال�سغط. 

فهو ياأتي ومعه كم من 

الأفكار امل�سبقة حول 

و�سع املراأة العربية. 

كما اأنه ياأتي خارج 

�سياق ن�سالت املراأة 

العربية يف ال�سابق، 

ومتجاهال منجزاتها

اإن م�سروعات متكني 

املراأة التي تبادر اإليها 

املنظمات الغربية 

و�سناديق الدعم 

ل تهدد اأي نظام 

�سيا�سي. وهي حتول 

ق�سية كربى اإىل 

جملة م�سروعات 

�سغرية ي�ستطيع اأي 

نظام غري دميقراطي 

التعاي�ض معها
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متثيل  فعًل  يتوافر  مل  اإذا  قا�صراً  يبقى  الربملان 

دميقراطي للمراأة كمواطنة وللرجل كمواطن. 

يف  عاماً  اجتاهاً  هناك  اأن  من  الرغم  وعلى 

املنطقة العربية نحو متكني املراأة عن طريق �صن 

القوانني،  ب�صن  لي�صت  ت�صريعات جديدة، فالعربة 

واإمنا بتطبيق القوانني على اأر�ش الواقع.

�صروريا  ول  يعد ممكنا  انه مل  الوا�صح  ومن 

اأي  املراحل؛  هذه  بجميع  املرور  الع�صر  هذا  يف 

اأن  اإىل  للمراأة  القرتاع  منح حق  تاأجيل  يجوز  ل 

العك�ش،  نفعل  األ  علينا  ولكن  الظروف.  تن�صج 

تعميم  الدميقراطية هي جمرد  اأن  نعتقد  اأن  اأي 

حق القرتاع، واأن م�صاواة املراأة بالرجل هي منح 

منا�صب.  ن�صاء يف  اأو جمرد متثيل  لن�صاء  مواقع 

هذه عملية �صرورية يف ال�صعي من اأجل امل�صاواة، 

تكون  اأن  من  تقرتب  ل  وهي  كافية.  ولكنها غري 

كافية، بل تبتعد عن �صياق امل�صاواة والدميقراطية 

اإذا جاءت كمبادرات ح�صنة النية ل�صرت�صاء قوة 

الجتماعية  النخب  من  ن�صاء  تعيني  عرب  اأجنبية 

القائمة يف �صباك العر�ش الأمامي للنظام (عزمي 

ب�صارة، ورقة خلفية للتقرير).

دور املنظمات الدولية والإقليمية

عملت املنظمات الدولية على عدة م�صتويات ويف 

تنوعاً  اأن هناك  اآن واحد. ومع  عدة جمالت يف 

فقد  الخت�صا�ش،  جمالت  جلهة  بينها  ما  يف 

حاولت كل منها مقاربة مو�صوع متكني املراأة من 

زاوية �صاملة، اأي من خلل اعتماد مفهوم التنمية 

امل�صتدامة، ولحقاً من خلل الرتكيز على حتقيق 

احلكم ال�صالح. 

يف  باملراأة  اخلا�ش  بيجني  موؤمتر  �صكل  وقد 

قوة  اإعطاء  عرب  مف�صلية  حمطة   1995 العام 

من  واملحلي  والعربي  الدويل  للعمل  كبرية  دفع 

العربية.  البلدان  املراأة يف  باأو�صاع  النهو�ش  اأجل 

احلني  ذلك  منذ  الدولية  امل�صاهمات  واندرجت 

يف اإطار متابعة تنفيذ خطة عمل بيجني. وانعقد 

 2000 نيويورك  موؤمتر  من  كل  ال�صياق  هذا  يف 

(بيجني 5+) ونيويورك 2005 (بيجني 10+). ومّت 

الرتكيز كذلك على متابعة تطبيق اتفاقية الق�صاء 

على جميع اأ�صكال التمييز �صد املراأة (اليونيفيم، 

.(2005

وقد ترافق الإعداد ملوؤمتر بيجني بعمل عربي 

ومنظمة  الإ�صكوا  منظمة  من  ومببادرة  م�صرتك 

كوتر،  ومركز  العربية  الدول  وجامعة  اليونيفيم 

باملراأة  للنهو�ش  عربية  عمل  خطة  و�صع  بهدف 

حتى العام 2005. 

اأهداف  ت�صعة  اخلطة  تلك  ور�صمت 

ا�صرتاتيجية للمراأة العربية، م�صتمدة من جمالت 

املراأة  حقوق  �صمان  وهي  احلا�صمة،  الهتمام 

ومواقع  ال�صلطة  واآليات  هياكل  يف  امل�صاركة  يف 

لمعة: الدكتورة هالة �سالم مق�سود

برزت كواحدة من اأهم قيادات اجلالية العربية الأمريكية 

يف الوليات املتحدة منذ اأوا�صط ال�صبعينات حتى وفاتها 

عام 2002.

ال�صابق  ال�صناتور  مع  بالتعاون   ،1980 عام  اأ�ص�صت 

التمييز،  ملقاومة  العربية  اللجنة  رزق،  اأبو  جيم�ش 

وتراأ�صتها من عام 1996 حتى 2001 حني ا�صتقالت ب�صبب 

مر�صها. 

هذه  ن�صاط  تو�صع  اأن  وليتها  خلل  ا�صتطاعت 

فارتفعت  لها،  فرعاً  ثمانني  وتوؤ�ص�ش  الهامة  املوؤ�ص�صة 

ع�صويتها اإىل اأكرث من ع�صرين األف ع�صو. كما ن�صجت 

املجتمع  موؤ�ص�صات  من  عدد  مع  قوية  توا�صل  �صبكات 

العربية  الأمريكية  اللجنة  دور  فتعزز  الأمريكية،  املدين 

الأمريكية  ال�صاحة  على  بقوة  وبرزت  التمييز  ملقاومة 

والدولية حتى اأ�صبحت اأكرب واأهم منظمة اأهلية اأمريكية 

عربية يف الوليات املتحدة.

قادت هالة مق�صود عام 1982 حملة اعت�صام اأمام 

للبنان  اإ�صرائيل  احتلل  على  احتجاجاً  الأبي�ش  البيت 

فحركت الراأي العام الأمريكي وبرز دورها على ال�صاحة 

الأمريكية.

مع  الت�صال  مبوهبة  تتمتع  هالة  الدكتورة  كانت 

وبناء  القناع  على  والقدرة  خمتلفة  وجمموعات  فئات 

العلقات ال�صخ�صية املميزة. وقد كر�صت معظم اأوقاتها 

للعمل من اأجل الق�صايا العربية على ال�صاحة الأمريكية 

باملحا�صرات واملقالت وال�صرتاك باملوؤمترات والندوات 

التلفزيونية والإذاعية وركزت على تبديد ال�صور ال�صلبية 

عن املراأة العربية بكل اأبعادها.

مق�صود  هالة  كانت  هذه،  ن�صاطاتها  اإىل  بالإ�صافة 

اأمني �صر اللجنة الأمريكية ل�صوؤون القد�ش، واأمني �صندوق 

جلنة احلفاظ على الرتاث الفل�صطيني، ورئي�صة الرابطة 

العربية–الأمريكية خلريجي اجلامعات وموؤ�ص�صة ورئي�صة 

هيئة املراأة العربية.

2002 منحت هالة �صلم مق�صود جائزة  العام  ويف 

الإجناز التي متنحها موؤ�ص�صة الهجرة الأمريكية للقانون 

تقديراً لها على جممل اإجنازاتها.

اأمريكية  الأ�صل  لبنانية  هي  مق�صود  �صلم  هالة 

اجلن�صية، وزوجة املفكر العربي اللبناين كلوفي�ش مق�صود، 

وكانت حتمل درجة الدكتوراه يف النظرية ال�صيا�صية من 

تعد  كانت  اأ�صهر  بعدة  وفاتها  قبل  جورجتاون.  جامعة 

لإ�صدار كتاب حول "املحتوى الإ�صلمي يف الفكر القومي 

العربي".

ليلى �صرف

�سكل موؤمتر بيجني 

اخلا�ض باملراأة يف 

العام 1995 حمطة 

مف�سلية عرب اإعطاء 

قوة دفع كبرية للعمل 

الدويل والعربي 

واملحلي من اأجل 

النهو�ض باأو�ساع املراأة 

يف البلدان العربية
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املراأة  عن  الفقر  عبء  تخفيف  القرار،  �صنع 

العربية، و�صمان تكافوؤ الفر�ش يف التعليم بجميع 

احل�صول  يف  الفر�ش  تكافوؤ  و�صمان  م�صتوياته، 

املراأة  اعتماد  وتعزيز  ال�صحية،  اخلدمات  على 

على  وقدرتها  اقت�صادياً  الذات  على  العربية 

احلروب  اآثار  على  والتغلب  العمل،  �صوق  دخول 

والحتلل والنزاعات امل�صلحة على املراأة العربية، 

وم�صاهمة  املراأة،  �صد  العنف  على  والق�صاء 

البيئة،  و�صون  الطبيعية  املوارد  اإدارة  يف  املراأة 

وا�صتخدام و�صائل الت�صال بفعالية لتغيري الأدوار 

يف املجتمع، وحتقيق امل�صاواة بني اجلن�صني. ومّت 

واملنظمات  احلكومات  ت�صرتك  اأن  على  التفاق 

الإقليمية والدولية وموؤ�ص�صات و�صناديق التمويل 

العمل  خطة  لتنفيذ  املالية  الرتتيبات  اتخاذ  يف 

 .2005 العام  حتى  باملراأة  للنهو�ش  العربية 

املوازنات  يف  املبالغ  ر�صد  الرتتيبات  هذه  ومن 

للمنظمات  الدعم  يف  الأولوية  واإعطاء  العامة 

غري احلكومية العاملة يف جمال النهو�ش باملراأة 

العربية.

خا�صاً  اهتماماً  العربية  العمل  خطة  واأولت 

�صرورة  على  فن�ّصت  املوؤ�ص�صاتي.  باجلانب 

التن�صيق بني الربامج والأن�صطة التي تنظمها جلنة 

و�صع املراأة التابعة للأمم املتحدة، والدائرة املعنية 

الدول  جلامعة  العامة  الأمانة  لدى  املراأة  ب�صوؤون 

الدولية  واملوؤ�ص�صات  املنظمات  و�صائر  العربية، 

اآلية  اإيجاد  على  ن�ّصت  كذلك  املعنية.  والإقليمية 

ر�صمية خا�صة تُعنى ب�صوؤون املراأة مرتبطٍة مبا�صرة 

خا�صة  موازنة  وتوفري  تنفيذية،  �صلطة  باأعلى 

كافية لتنفيذ برامج وم�صاريع النهو�ش باملراأة التي 

تت�صمنها اخلطط وال�صرتاتيجيات الوطنية يف كل 

اإىل  العربية  العمل  دولة عربية. وترجمت خطط 

برنامج العمل العربي املوحد عام 1996 الذي ركز 

على ثلث اأولويات هي الفقر، والأ�صرة، وامل�صاركة 

ال�صيا�صية للمراأة.

الإطار 4-9

دور منظمات الأمم املتحدة واملنظمات الإقليمية يف دعم متكني املراأة

ميكن ت�صليط ال�صوء على عمل بع�ش من هذه املنظمات،  

من خلل ال�صتعرا�ش املخت�صر اأدناه:

الأمم  �صبكة  الإمنائي  املتحدة  الأمم  برنامج  ميثل 

يف  الدول  دعم  اإىل  ت�صعى  التي  للتنمية  الدولية  املتحدة 

التحديات  ومواجهة  للألفية  الإمنائية  الأهداف  حتقيق 

الأزمات  ومنع  الفقر  وبتخفي�ش  ال�صالح  باحلكم  املتعلقة 

املناعة  نق�ش  ومر�ش  والبيئة  وبالطاقة  التاأهيل  واإعادة 

اإدماج متكني  من  التاأكد  واإىل  (الإيدز/ال�صيدا)  املكت�صبة 

الن�صاء وحقوق الإن�صان يف جميع الربامج الإمنائية.  وتعمل 

(الإ�صكوا)  اآ�صيا  لغربي  والجتماعية  القت�صادية  اللجنة 

على رفد م�صرية التنمية القت�صادية والجتماعية يف 13 

بيجني  موؤمتر  وا�صع منذ  تن�صيقي  بدور  وقامت  كما  بلداً 

وبيجني 10+؛ ويتخ�ص�ش �صندوق الأمم املتحدة الإمنائي 

النوع  وم�صاواة  املراأة  (اليونيفيم)  يف دعم متكني  للمراأة 

ذلك  يف  مبا  التحديات  من  العديد  ملواجهة  الجتماعي 

ظاهرة تاأنيث الفقر وانت�صار مر�ش نق�ش املناعة املكت�صبة 

الإيدز/ال�صيدا بني الن�صاء والعنف �صد املراأة علوًة على 

دعم العديد من الدول العربية يف ترجمة الربامج واخلطط 

وال�صرتاتيجيات املنبثقة من موؤمتر بيجني اإىل واقع عملي. 

وتروج منظمة الأمم املتحدة للأطفال (اليوني�صيف) حقوق 

الطفل خا�صة يف جمال ال�صحة والتعليم وامل�صاواة وهي 

بينما  للفتيات،  املتكافئة  الفر�ش  وتوفري  بتعزيز  ملتزمة 

اإ�صرتاتيجيتها  يف  الإن�صان  حلقوق  العليا  املفو�صية  تركز 

على مفهوم التنمية املبنية على حقوق الإن�صان وتدعو اإىل 

اأما  احلقوق.   بهذه  التمتع  يف  الجتماعي  النوع  م�صاواة 

اأعطت  فلقد  (الفاو)  العاملية  والزراعة  الأغذية  منظمة 

الأولوية اإىل اإدماج  النوع الجتماعي واإىل اأهمية حت�صني 

القت�صاد  منو  فر�ش  ترويج  واىل  الريفية  املراأة  اأحوال 

القوى  بني  عالية  ن�صبة  ت�صكل  املراأة  باأن  علماً  الريفي، 

العاملة يف جمال  الزراعة وخا�صة يف القطاع غري املنظم.  

اأما �صندوق الأمـم املتحـدة لل�صكـان فيكثف جهوده وموارده 

لتعزيز و�صعية ال�صحة الإجنابية لدى املراأة وجعل الأمومة 

اأكرث اأمناً من خلل ت�صجيع امل�صاواة بني النوع الجتماعي 

عرب متابعة الإ�صلحات يف الت�صريعات وال�صيا�صات ذات 

ال�صلة، اأما منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة 

التعليم  جودة  ل�صمان  الأولوية  اأعطت  فلقد  (اليون�صكو) 

وفعاليته بالن�صبة للفتيات ولإدماج ق�صايا النوع الجتماعي 

يف جمال التعليم والعلوم والت�صالت والثقافة ، كما يركز 

برنامج الأمم املتحدة للبيئة على زيادة  �صراكة املراأة يف 

جمال حماية البيئة.

التمويل  وموؤ�ص�صات  ال�صناديق  بع�ش  تن�صط  كما 

العربي  ال�صندوق  ومنها  املراأة،  العربية يف جمال متكني 

التنمية  يدعم  الذي  والجتماعي  القت�صادي  للإمناء 

القت�صادية والجتماعية يف العامل العربي من خلل متويل 

م�صاريع اإمنائية وت�صجيع ا�صتثمار القطاع العام واخلا�ش 

م�صاعدات  من  يقدمه  ما  على  م�صاريع عربية علوة  يف 

لدعم  العربي  اخلليج  برنامج  وهنالك  الفنية،  للخدمات 

منظمات الأمم املتحدة الإمنائية (اأجفند) والذي بادر منذ 

بدايات الثمانينات من القرن املا�صي بتمويل امل�صاريع التي 

تهدف اإىل تقدم الأم العربية يف جمالت ال�صحة والتعليم 

على وجه اخل�صو�ش. كما قام الربنامج اأي�صاً بالتعاون مع 

برنامج الأمم املتحدة الإمنائي واحلكومة التون�صية باإن�صاء 

مركز املراأة العربية للتدريب والبحوث (كوتر) يف تون�ش عام 

1993، ويهدف هذا املركز اإىل امل�صاهمة يف تطوير منظور 

لأدوار  التقليدية  النظرة  وتغيري  العربية  للمراأة  جديد 

على  العمل  خلل  من  الجتماعية  التنمية  يف  اجلن�صني 

ال�صيا�صات واملخططني  رفع م�صتوى الوعي لدى وا�صعي 

واملجموعات املهتمة واملعنية واملواطن العادي وذلك  فيما 

يتعلق بالو�صع احلايل للمراأة العربية وم�صاهمتها احلقيقية 

واملمكنة يف التنمية ال�صاملة وامل�صتدامة.
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وقامت منظمة الإ�صكوا وجامعة الدول العربية 

مبتابعة مبا�صرة ملراحل تنفيذ خطة العمل العربية، 

وبرنامج العمل العربي املوحد، وكذلك خطة عمل 

بيجني، عرب توا�صل دائم مع الدول العربية كافة، 

على امل�صتوى احلكومي الر�صمي وامل�صتوى الأهلي 

اأو البحثي على حد �صواء. و�صاهم مبا�صرة يف هذه 

الإمنائي،  املتحدة  الأمم  برنامج  من  كل  اجلهود 

ومنظمة اليونيفيم، و�صندوق الأمم املتحدة لل�صكان 

مع جامعة الدول العربية ومركز كوتر. 

بريوت  اإعلن  العربية  الدول  اعتمدت  وقد 

ي�صع  الذي   2004 العربية يف متوز/يوليو  للمراأة 

الهيكل واخلطوط العري�صة لتمكني املراأة يف العقد 

القادم (2005- 2015)، اأي بعد املراجعة الع�صرية 

ملوؤمتر بيجني.

الإجنازات الرئي�سية

1- ماأ�س�سة الآليات العاملة لتمكني املراأة

يف هذا الإطار، مّت دعم تاأ�صي�ش اآليات وطنية تعنى 

ب�صوؤون املراأة يف عدة دول عربية، وتوفري دعم فني 

وعلمي يف عملية املاأ�ص�صة. واأُن�صئت وزارة منتدبة 

مكلفة بالأ�صرة وبق�صايا املراأة يف اجلزائر. واأُ�ص�ش 

 ،(2001) البحرين  يف  للمراأة  الأعلى  املجل�ش 

جزر  يف  وترقيتها  املراأة  بق�صايا  تعنى  ووزارة 

القمر، وجمل�ش خم�ص�ش لرتقية املراأة يف جيبوتي 

جمهوريـة  يف  للمراأة  القومي  واملجل�ش   ،(1999)

م�صـر العربيـة (2000). واتخذت مبادرة لتمكني 

الأردن،  يف  الجتماعية  التنمية  وزارة  يف  املراأة 

عربية  دولة  اأول  هو  الأردن  اأن  بالذكر  واجلدير 

�ُصكلت  كما   .(1992) للمراأة  اأن�صاأت جلنة وطنية 

 ،(1998) اللبنانية  املراأة  ل�صوؤون  الوطنية  الهيئة 

واأُن�صئت وزارة للمراأة وحلماية الأ�صرة يف املغرب 

(2002)، ومديرية عامة للمراأة وعدد من املراكز 

وحدات  اإىل  اإ�صافة  الن�صائي  للتاأهيل  احلكومية 

امل�صوؤولة  الوزارات  الجتماعي، يف  بالنوع  خا�صة 

يف ُعمان. واأُن�صئت وزارة ل�صوؤون املراأة يف فل�صطني 

يف  الأ�صرة  ل�صوؤون  الأعلى  واملجل�ش   ،(2003)

املراأة  جلنة  عرب  املراأة  ب�صوؤون  يعنى  وهو  قطر، 

يف  للمراأة  الوطنية  واللجنة   ،(1998) له  التابعة 

�صورية (1995)، واللجنة الوطنية للمراأة يف اليمن 

.(2003)

اإقليمية عربية  واآليات  2- ظهور موؤ�س�سات 

باأو�ساع  النهو�ض  اأجل  بالعمل من  خا�سة 

املراأة 

بت�صاعد  تلت موؤمتر بيجني  التي  متيزت احلقبة 

مو�صوع  اإزاء  العربية  املنطقة  يف  الدويل  اجلهد 

الدولية  املنظمات  ولعبت  باملراأة.  النهو�ش 

وتاأمني  التن�صيق  كبرياً يف جمال  دوراً  والإقليمية 

البلدان  بني  ما  يف  والتوا�صل  الت�صال  فر�ش 

الر�صمي  احلكومي  ال�صعيد  على  العربية، 

عمٍل  ور�ش  عرب  واملدين،  الأهلي  ال�صعيد  وعلى 

جهود  وعرب  عديدة،  عربية  اإقليمية  وموؤمترات 

واإعداد  والدرا�صات  الأبحاث  يف جمال  م�صرتكة 

باأو�صاع  النهو�ش  اإىل  الهادفة  ال�صرتاتيجيات 

املراأة العربية.

3- التداخل فالت�سابك فالتن�سيق

اأن  دولية  منظمة  لأي  بالن�صبة  ممكناً  يكن  مل 

عندما  حتى  �صواه،  دون  ن�صاطها يف جمال  حتدَّ 

اأن  ذلك  باخت�صا�صها.  مت�صًل  املجال  هذا  يكون 

مفهوم التنمية امل�صتدامة، وكذلك مفهوم ال�صراكة 

بهدف تعزيز احلكم ال�صالح، كانا يدفعان را�صمي 

اإىل  منظمة  كل  يف  الربامج  ومعدي  ال�صيا�صات 

املوا�صيع  تُربَط  حيث  ال�صاملة،  املقاربة  اعتماد 

بع�صها ببع�ش للإحاطة بكل عوامل التاأثري فيها. 

ويت�صم العمل مع احلكومات العربية ب�صعوبة كبرية، 

نظراً لغياب التن�صيق بني الإدارات العامة من جهة، 

واإىل �صعف التعاون بني احلكومات واملنظمات غري 

احلكومية من جهة اأخرى. كذلك تفتقر الإدارات 

احلكومية العربية يف اأغلب الأحيان اإىل الو�صائل 

والتقنيات احلديثة للإدارة والتوا�صل. 

واملنظمات غري  التعاون مع احلكومات   -4

احلكومية على حٍد �سواء

واعتمدت املنظمات الدولية يف تعاملها مع الدول 

مع  التعاون  على  قائمًة  ثابتًة،  �صيا�صًة  العربية 

احلكومات من جهة ومع املنظمات غري احلكومية 

و�صائر موؤ�ص�صات املجتمع املدين من جهة اأخرى. 

على  قائمة  والأن�صطة  الربامج  اأغلبية  وكانت 

�صراكة ثلثية. 

وهدفت هذه ال�صيا�صة اإىل حتفيز احلكومات 

على  �صواء  حٍد  على  احلكومية  غري  واملنظمات 

العمل معاً. فذللت ال�صعوبات التي كانت، تقليدياً، 

اعتمدت الدول 

العربية اإعالن بريوت 

للمراأة العربية يف 

متوز/يوليو 2004 

الذي ي�سع الهيكل 

واخلطوط العري�سة 

لتمكني املراأة يف العقد 

القادم )2005- 2015(، 

اأي بعد املراجعة 

الع�سرية ملوؤمتر بيجني
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تعوق تعاون الفريقني، وبددت املخاوف واملحاذير 

ال�صراكة،  هذه  و�صمحت  اجلانبني.  كل  لدى 

بدورها، مبراكمة جهود كبرية وحماولة تثمريها، 

بهدف حتقيق تقدم يف اأو�صاع املراأة. 

مزدوجة  اآلية  الدولية  املنظمات  واعتمدت 

غري  واملنظمات  احلكومات  مطالبة  نحو  اجتهت 

تقّدم  تقارير  باإعداد  اآخر،  خٍط  على  احلكومية، 

اأو يف مو�صوع مت�صل  يف جمال اخت�صا�ش معني 

احلكومات  فكانت  انعقاده.  يتقرر  دويل  مبوؤمتر 

املجتمع  موؤ�ص�صات  تعّد  فيما  وطنياً،  تقريراً  تعد 

الطريقة  هذه  و�صمحت  ظل.  تقرير  املدين 

للمنظمات الدولية باإبقاء احل�ّش النقدي موجوداً 

يف كتابة التقارير حول الأو�صاع والإجنازات، مما 

الفعلي،  للتقدم  مو�صوعي  لتقييم  املجال  يتيح 

خلفية  ورقة  كيوان،  (فاديا  والثغرات  وللعقبات 

للتقرير).
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متهيد

متطلبات  �صمن  رهــن،  العربية  الأمــة  نهو�ش  اإن 

اأخرى، بنهو�ش المراأة في البلدان العربية. ويتعدى 

ذلك المطلب مجرد اإحقاق الحق واإن�صاف الن�صاء 

واجــٌب  وكلهما  عليهن،  وقــع  تاريخي  غبن  من 

ومطلٌب حق. ولكن العمل من اأجل نهو�ش المراأة 

العربية يتجاوز كل ذلك اإلى الحر�ش على نه�صة 

الوطن العربي باأ�صره.

العربية قد متكنت  البلدان  اأن  ول خلف يف 

من حتقيق اإجنازات م�صهودة يف النهو�ش باملراأة، 

ولكن مازالت اأمامنا اأ�صواط لبلوغ الغايات النهائية 

الوطن  يف  املراأة  لنهو�ش  ت�صورنا  وفق  املرغوبة 

العربي. 

املجتمعي  املد  باأن  الإقرار  اأي�صا  يتعني  ولكن 

املوؤازر لنهو�ش املراأة قد �صهد انح�صارا يف العقود 

القرن  نهايات  بحقبة  مقارنة  املا�صية،  اخلم�صة 

التا�صع ع�صر وبدايات القرن الع�صرين. ويعود ذلك 

واملت�صددة  املحافظة  التيارات  مكانة  �صعود  اإىل 

املد  ات�صاع  من  �صياق  يف  العربية،  املجتمعات  يف 

املجتمعي املحافظ يف ظل تقاع�ش جهود التنمية، 

العربية،  البلدان  يف  الإن�صانية،  التنمية  مبعنى 

احلرية،  على  الت�صييق  ب�صق  يت�صل  فيما  خا�صة 

العربية  الإن�صانية  التنمية  (تقرير  ال�صامل  باملعنى 

للعام 2004). 

مهمات  اأن  ال�صابقة  الف�صول  من  تبني  وقد 

املراأة  نهو�ش  ليتم  الإجناز  قيد  تبقى  �صخمة 

وتوظيف  اكت�صاب  خلل  من  العربي  الوطن  يف 

كما  باحلقوق.  التمتع  ومتام  الب�صرية  القدرات 

البلدان  يف  املراأة  و�صع  اأن  التحليل  من  ظهر 

العوامل  من  عديد  تفاعل  ميثل حم�صلة  العربية 

وال�صيا�صية  والقت�صادية  والجتماعية  الثقافية 

اإ�صكايل  وبع�صها  مركبة،  بطريقة  تت�صابك  التي 

حا�صم  اأثر  لها  ثقافية  روا�صب  فهناك  الطابع. 

توؤثر  املراأة، وبنى جمتمعية  التحيز �صد  اإنتاج  يف 

ب�صكل خا�ش يف اأن�صاق التن�صئة والتعليم والإعلم 

والعلقات الأ�صرية وعلى �صعيد املجتمع، وبع�ش 

متفاوتة،  بدرجات  كلها،  حتول  قانونية،  عوائق 

دون اكت�صاب الن�صاء القدرات الب�صرية وتوظيفها 

الإن�صانية،  باحلقوق  متتعهن  متام  ومن  بفعالية، 

نهو�ش  يعّوق  مبا  الرجال،  مع  امل�صاواة  قدم  على 

املراأة يف الوطن العربي. 

ومن ال�صروري التاأكيد على اأن مدى الإجناز 

بكثري  اأكرب  العربية  البلدان  يف  البنات  تعليم  يف 

قدراتهن  توظيف  يف  للن�صاء  املجال  اإف�صاح  من 

البنات  تعليم  الق�صور يف  اأ�صبح  بحيث  الب�صرية، 

ذات  الن�صاء  �صد  لتحيزات  الأ�صا�ش  يف  يرجع 

طابع ثقايف، اأو ل�صعف القدرات القت�صادية على 

البنات  برهنت  كما  املجتمع.  اأو  الأ�صرة  م�صتوى 

على اإجادتهن يف التعلم. ول يعني ذلك اأن م�صكلة 

نق�ش التعلم قد اختفت من خريطة معوقات نهو�ش 

املراأة، نظرا لنت�صار الأمية بني الن�صاء يف البلدان 

العربية مبعدلت اأعلى من الذكور.

الب�صرية  القدرات  توظيف  �صعف  ويف جمال 

للن�صاء، خا�صة يف م�صماري الن�صاط القت�صادي 

للظروف  يبقى  ال�صيا�صي،  والن�صاط  الر�صمي 

الثقايف والقت�صادي  الكلية للمجتمع يف املجالني 

وعلى م�صتوى ن�صق احلكم، دور حموري. 

ويف�صي هذا الت�صخي�ش اإىل �صرورة التطرق 

اإىل طبيعة الإ�صلح املجتمعي املوؤازر لنهو�ش املراأة 

الوطن  يف  الإن�صانية  للنه�صة  م�صروع  �صياق  يف 

العربي، وهو اأحد جناحي نهو�ش املراأة يف الروؤية 

الإ�صرتاتيجية املقدمة فيما يلي. 

وعلى الرغم من كل ذلك، فقد متكنت ن�صاء 

خمتلف  يف  مبهرة  اإجنازات  حتقيق  من  عرب 

الإن�صانية  والتنمية  الب�صري  الن�صاط  جمالت 

الإبداع  هذا  ان  غري  اخل�صو�ش.  وجه  على 

لها فر�صة  اأتيحت  التي  القلة  يبقى منح�صرا يف 

�صنوف  خمتلف  يف  وامل�صاركة  املهارات  اكت�صاب 

اأهمية  تظهر  اأي�صا،  هنا  ومن  الب�صري.  الن�صاط 

لتمكينهن  للن�صاء  التف�صيلي  الدعم  اأ�صلوب  تبني 

الن�صاط  جمالت  جميع  يف  العامة  امل�صاركة  من 

م�صتويات  بدوره  يحفز  اأن  ميكن  مما  الب�صري، 

املراأة  لنهو�ش  خدمة  الن�صاء،  م�صاركة  من  اأعلى 

الف�صل العا�صر
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اإن نهو�ض الأمة 

العربية رهن، �سمن 

متطلبات اأخرى، 

بنهو�ض املراأة يف 

البلدان العربية

متكنت البلدان 

العربية من حتقيق 

اإجنازات م�سهودة 

يف النهو�ض باملراأة، 

ولكن مازالت اأمامنا 

اأ�سواط لبلوغ الغايات 

النهائية املرغوبة
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ولتحدي التنمية الإن�صانية على حد �صواء.

ومن ثم، فاإن احلر�ش على تقدم البلد، و�صمانة 

الإن�صانية يف  للنه�صة  الأكيدة يف م�صروع  النجاح 

املراأة، يقت�صي  العربي، يف منظور نهو�ش  الوطن 

لغاية  قة  املحقِّ اجل�صام  املهام  اإمتام  على  الرتكيز 

اآخر الأمر، دون  نهو�ش املراأة يف الوطن العربي، 

ومن  ال�صابقة.  بالإجنازات  التغني  عند  الوقوف 

ح�صن الطالع اأن نتائج ا�صتطلع الراأي تدل على 

البلدان  وا�صعا بني اجلمهور يف  تاأييدا  اأن هناك 

العربية لنهو�ش املراأة يف الوطن العربي، باعتباره 

مكونا لنه�صة اإن�صانية �صاملة (اإطار 1-10).

اأول: الق�سمات العامة لروؤية نهو�ض 

املراأة يف الوطن العربي

يتعني اأن يتجاوز نهو�ش املراأة العربية، اأول الأمر، 

قيمته، عن طريق  الرمزي، على  التجميل  جمرد 

�صعود ن�صاء عربيات متميزات اإىل مواقع قيادية 

الب�صري، ول �صيما  الن�صاط  يف خمتلف جمالت 

يف موؤ�ص�صات الدولة، باأن ميتد اإىل متكني القاعدة 

العري�صة من الن�صاء العربيات كافة.

يف منظور التنمية الإن�صانية، باعتبارها عملية 

تغيري جمتمعي، يقت�صي نهو�ش املراأة العربية اأولً 

الن�صاء  جلميع  وحقيقية  كاملة  الفر�صة  اإتاحة 

وبخا�صة  الب�صرية،  القدرات  لكت�صاب  العرب 

ال�صحة - باملعنى الإيجابي ال�صامل - ولكت�صاب 

قدم  على  للمعرفة  العرب  والن�صاء  البنات  جميع 

اإتاحة  وثانياً،  والرجال.  ال�صبية  مع  امل�صاواة 

الفعالة  للم�صاهمة  العرب  للن�صاء  كاملة  الفر�صة 

نطاق  الب�صري، خارج  الن�صاط  �صنوف  يف جميع 

العائلة، على قدم امل�صاواة مع اأقرانهن من الرجال. 

وتبقى امل�صاهمة الفعلية نتيجة لقرار خا�ش بهن 

يتخذنه بحرية.

املجتمعية  القيمة  اإ�صفاء  كذلك  ويتوجب 

الواجبة على دور املراأة يف نطاق العائلة، باعتباره 

جمتمعية  بنية  اإقامة  يف  عنها  غنى  ل  م�صاهمة 

يف  للنه�صة  م�صروعا  حتمل  اأن  ميكن  �صليمة 

الوطن العربي. وقد بينت اإ�صدارات تقرير التنمية 

الإن�صانية العربية، وعلى حموري املعرفة واحلرية 

التن�صئة  لعملية  الق�صوى  الأهمية  خا�صة  ب�صورة 

الن�شء  اإك�صاب  من الأ�صرة، يف  الجتماعية، بدءاً 

البتكار  ثم  ومن  النقد،  على  والقدرة  املعرفة 

والإبداع، والتحلي بالقيم الإيجابية، مثل املبادرة 

والنتماء املجتمعي، مما ميّكن من ترقية املجتمع 

هذا  ويف  الب�صري.  الن�صاط  حماور  جميع  على 

ال�صياق، تتاأكد الأهمية احليوية لكت�صاب الن�صاء 

لدور  يهيئهن  مبا  الأ�صا�ش،  الب�صرية  القدرات 

التن�صئة، وبهدف متتني  اإيجابي مبدع، يف عملية 

العربية،  العائلة  يف  والتما�صك  املحبة  اأوا�صر 

ومتكني جميع اأفراد الأ�صرة العربية من امل�صاهمة 

هذا  اأن  غري  الأمة.  لنه�صة  م�صروع  يف  الفعالة 

الدور الإيجابي املبدع ي�صتع�صي، يف متامه، على 

وهنا  حقوقهن.  من  حمرومات  مقهورات  ن�صاء 

تتبدى قيمة عملية لتنفيذ اأحكام اتفاقية الق�صاء 

واتفاقية  املراأة،  �صد  التمييز  اأ�صكال  جميع  على 

حقوق الطفل، وبخا�صة بنودها القا�صية بامل�صاواة 

البلدان  البنات، يف  وب�صمان حقوق  النوعني  بني 

العربية. 

الإطار 1-10

راأي اجلمهور يف م�سائل نهو�ض املراأة، اأربعة بلدان عربية، 2005

هناك اأهمية ملحة لقيام نه�سة اإن�سانية يف الوطن العربي عن طريق نهو�ض املراأة

يقت�سي احلر�ض على 

النجاح يف م�سروع 

للنه�سة الإن�سانية 

يف الوطن العربي،  

الرتكيز على اإمتام 

قة  املهام اجل�سام املحقِّ

لغاية نهو�ض املراأة يف 

الوطن العربي، دون 

الوقوف عند التغني 

بالإجنازات ال�سابقة

يتعني اأن يتجاوز 

نهو�ض املراأة العربية 

جمرد التجميل 

الرمزي

يتوجب اإ�سفاء 

القيمة املجتمعية 

الواجبة على دور املراأة 

يف نطاق العائلة
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ويرتب كل ذلك اأهمية كربى لإ�صلح منظومة 

التعليم يف البلدان العربية مبا يكفل للبنات جميعا 

فر�ش اكت�صاب املعرفة وتوظيفها، يف نطاق العائلة 

وخارجها.

التنمية الإن�صانية  ويف منظور احلرية (تقرير 

العربية 2004)، يتطلب نهو�ش املراأة العربية، على 

وجه اخل�صو�ش:

للن�صاء  املواطنة  حلقوق  الكامل  الحرتام  اأولً: 

العربيات كافة، باعتبارهن املحور الأ�صا�ش 

للبنية الجتماعية العربية.

الأحوال  جمال  يف  الن�صاء  حقوق  حماية  ثانيًا: 

ال�صخ�صية والعلقات الأ�صرية.

واحلريات  للحقوق  التام  الحرتام  �صمان  ثالثًا: 

اخل�صو�ش  وجه  وعلى  للمراأة،  ال�صخ�صية 

حياتهن،  مراحل  جميع  يف  الن�صاء،  حماية 

من الإيذاء البدين واملعنوي.

�صك،  ول  هذه،  احلقوق  اإحقاق  وي�صتلزم 

املدى،  وبعيد  عميقاً  وموؤ�ص�صياً  قانونياً  اإ�صلحاً 

يتوخى حتقيق الت�صاق مع مكون القانون الدويل 

الن�صاء،  حقوق  بحماية  اخلا�ش  الإن�صان  حلقوق 

على  الق�صاء  اتفاقية  التحديد،  وجه  على  اأي، 

ان�صمت  التي  املراأة،  �صد  التمييز  اأ�صكال  جميع 

اإليها كل البلدان العربية تقريبا، واإن حتفَّظ عدد 

وبينت  موادها.  بع�ش  على  العربية  الدول  من 

التحلل  اأنه ميكن  التقرير  من هذا  �صابقة  اأجزاء 

من هذه التحفظات من دون اإخلل بجوهر �صريعة 

حلفز  ما�صة  ال�صرورة  ونرى  ال�صمحاء.  الإ�صلم 

نيل  اإىل  يوؤدي  اأن  ميكن  الذي  الفقهي  الجتهاد 

هذه الغاية.

الدعم  مبداأ  اعتماد  اإىل  التقرير  ويدعو 

كل  يف  الإيجابي1،  التمييز  اأو  املوؤقت،  التف�صيلي 

لتو�صيع  اخلا�صة،  ظروفه  ح�صب  عربي  جمتمع 

نطاق م�صاركة الن�صاء يف خمتلف جمالت الن�صاط 

الب�صري، ب�صورة موؤقتة، حتى تتفكك بنى التمييز 

اإن  التي دامت قرونا �صد الن�صاء. فمن ال�صعب، 

مكانتهن  الن�صاء  تتبواأ  اأن  امل�صتحيل،  من  يكن  مل 

امل�صتحقة يف املجتمعات العربية، دون م�صاعدة يف 

املراحل الأوىل للتحول نحو جمتمع ل يغنب الن�صاء 

ول ينتق�ش من حقوقهن الإن�صانية. 

التمييز  اأ�صكال  املربم على جميع  الق�صاء  اإن 

�صد املراأة هو من قبيل مكافحة اإرث ظلم تاريخي 

ينطوي على اإعاقة من اجرتحوه لآماد طويلة يف 

امل�صتقبل. وي�صتلزم ذلك، يف تقديرنا، اعتماد مبداأ 

الإيجابي،  التمييز  اأو  املوؤقت،  التف�صيلي  الدعم 

مل�صلحة الن�صاء، على الأقل يف بدايات العمل على 

ت�صحيح الظلم التاريخي.

التف�صيلي/التمييز  الدعم  هذا  ويتحقق 

الإيجابي باجلرعات والأ�صاليب التي ل ت�صكل يف 

حد ذاتها اإ�صعافا ُم�صمرا ملن نريد اأن يقوى ويقوم 

حتى ي�صتد عوده يف ظل من التناف�ش املقوي بدل 

ولي�صت  بدورها.  املُ�صِعفة  املطلقة  احلماية  من 

هذه باملعادلة ال�صهلة، ولكنها لزمة.

ولذلك، فمن املهم اأن يراعى يف تطبيق مبداأ 

األ  للن�صاء  الإيجابي  التف�صيلي/التمييز  الدعم 

يُدفعَن، هنَّ ومنا�صروهن من الرجال، اإىل التقاع�ش 

عن الن�صال اللزم لنتزاع حقوقهن باقتدار. وقد 

تخ�صي�ش  املثال،  �صبيل  على  املنا�صب،  من  يكون 

ح�ص�ش للن�صاء يف انتخابات املجال�ش الت�صريعية 

كان  لو  وحبذا  واملركزي،  املحلي  امل�صتويني  على 

على قوائم الأحزاب املتناف�صة فيها. ولكن يف�صل 

الن�صاء،  املناف�صة بني  مبداأ  النظام على  يبقي  اأن 

داخل احل�ص�ش، بحيث يف�صي التمييز الإيجابي 

اإىل بروز العنا�صر الأف�صل بني الن�صاء اأنف�صهن. 

نظام  د�صتورية  بعدم  للدفع  مربرا  نرى  ول 

احل�ص�ش تعلل مببداأ امل�صاواة بني املواطنني، يف 

الكثري  تت�صمن  القانونية  بنيتها  زالت  ما  بلدان 

من مواطن التفرقة بني املواطنني (تقرير التنمية 

الإن�صانية العربية 2004، الف�صل الرابع). وينطبق 

ذلك التحفظ، على وجه اخل�صو�ش، على الدول 

لغر�ش  احل�ص�ش  نظام  فعل  تتبنى  التي  العربية 

مقاعد  ن�صف  تخ�ص�ش  التي  م�صر  مثل  اآخر، 

بن�ش  والفلحون"  "العمال  لفئة  النيابي  املجل�ش 

د�صتوري.

املقرتحة  الإ�صلحات  جممل  اأن  ونلحظ 

الروؤى  مع  يت�صق  هنا  العري�صة  خطوطها 

تقرير  اإ�صدارات  قدمتها  التي  الإ�صرتاتيجية 

التنمية الإن�صانية العربية ال�صابقة لإقامة جمتمع 

املعرفة والتحول نحو احلرية يف الوطن العربي.

الهادف  املجتمعي  الإ�صلح  اأن  هنا  واملت�صور 

اأحد جناحي  النهو�ش هو  الن�صاء من  اإىل متكني 

�صريطة  العربي،  الوطن  يف  املراأة  نهو�ش  طائر 

احلر�ش التام على اأن تُعنى جميع برامج الإ�صلح 

التفاقية  وفق  الن�صاء  حقوق  ب�صمان  املجتمعي 

الدولية (�صيداو).

اإل بجناحني. واجلناح  الطائر ل يحلق  ولكن 

الآخر اللزم هو قيام حركة مكافحة، وا�صعة وفعالة 

affirmative action    1

يدعو التقرير اإىل 

اعتماد مبداأ الدعم 

التف�سيلي املوؤقت، اأو 

التمييز الإيجابي، 

يف كل جمتمع 

عربي ح�سب ظروفه 

اخلا�سة، لتو�سيع 

نطاق م�ساركة الن�ساء 

يف خمتلف جمالت 

الن�ساط الب�سري

يف�سل اأن يبقي 

النظام على مبداأ 

املناف�سة بني الن�ساء، 

داخل احل�س�ض
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يف املجتمع املدين العربي، تن�صوي حتتها الن�صاء 

العرب والرجال املنا�صرون لنهو�ش املراأة العربية، 

يف  للم�صاهمة  وعمقا،  ات�صاعا  تزداد  اأن�صطة  يف 

اإحداث الإ�صلح املجتمعي امل�صتهدف من ناحية، 

ثماره  جني  من  كافة  العرب  الن�صاء  ومتكني 

وال�صتفادة منها يف خدمة اأغرا�ش نهو�ش الن�صاء، 

والأمة.

وتناميها،  احلركة  هذه  بزوغ  يف  وي�صاعد 

ُق  حتقُّ العربية،  املراأة  نهو�ش  لأغرا�ش  و�صولً 

(تقرير  الإن�صاين  الزدهار  لبديل  املفتتح  امل�صهد 

على  القائم   ،(2004 العربية  الإن�صانية  التنمية 

والتعبري  للراأي  املفتاح،  للحريات  البات  الحرتام 

اأن  ميكن  ما  وذلك  الأخرية.  خا�صة  والتنظيم، 

يوؤدي اإىل قيام جمتمع مدين قوي، حيوي وفعال، 

ي�صكل طليعة الن�صال من اأجل نه�صة اإن�صانية يف 

الوطن العربي.

مهم�ش،  العرب  الن�صاء  جل  اأن  ات�صح  لقد 

ومبعدل اأعلى من املتو�صط، دون ذنب جنَيْنَه، يف 

اإ�صار هيكل القوة الراهن، الذى تتمثل اأهم �صوءاته 

يف تهمي�ش جموع النا�ش. 

اإىل  تلقائياً،  املهم�صون،  يتحول  اأن  ينتظر  ول 

قوى �صاعدة يف هيكل القوة يف البلدان العربية. 

وميكن، بالطبع، ال�صتغراق يف "الينبغيات"، ولكن 

لن يتحقق اأي منها من دون فعل ن�صايل. فاحلركة 

اجلهد  هو  املطلوب  اإن  اآخر.  �صيء  الجتماعية 

هيكل  �صاحتها  تاريخية  كفاح  وعملية  واحلوار 

بعدل  القوة  توزيع  اإعادة  وغايتها  الراهن،  القوة 

بني النا�ش كافة. وبعبارة اأو�صح، فاإن املطلوب هو 

نقل ال�صلطة، من خلل احلوار واجلهد والكفاح، 

من حمتكريها، واإعادتها لأ�صحابها احلقيقيني من 

جموع العرب، ول �صيما الن�صاء منهم. 

ثانيًا: اجلناح الأول؛ بع�ض جوانب 

الإ�سالح املجتمعي املطلوب لنهو�ض 

املراأة العربية 

ل ميكن اأن يتحقق نهو�ش املراأة يف الوطن العربي 

اأن  كما  املجتمعي.  ال�صياق  اإ�صلح  عن  مبعزل 

اأي جمال  من  اأكرث  رمبا  باملراأة،  النهو�ش  ق�صية 

فيها  يكفي  ل  الإن�صان،  حقوق  من جمالت  اآخر 

على  الق�صاء  اإىل  الرامية  واللوائح  القوانني  �صن 

اإىل  حتتاج  واإمنا  �صدها،  التمييز  اأوجه  جميع 

للمراأة  الوعي الجتماعي  تعميق  اإىل  جانب ذلك 

فاأ�صعف  املراأة.  بق�صايا  وللمجتمع  بق�صاياها، 

الفرد  وعي  نق�ش  هي  الإن�صان  حقوق  حلقات 

التي  تلك  هي  النتهاكات  اأنواع  واأ�صواأ  بحقوقه، 

يف  بارزة  عقبة  ي�صكل  وكلهما  املجتمع؛  يقبلها 

طريق نهو�ش املراأة. 

لهذا فاإن نهو�ش املراأة يف الوطن العربي يتطلب 

نظرة مركبة و�صاملة، تعيد النظر، يف الوقت نف�صه، 

يف اأطر التفكري وال�صلوك على جميع امل�صتويات، 

وتطرح وفقها ا�صرتاتيجيات جديدة تطال خمتلف 

موؤ�ص�صات املجتمعات العربية.

تنقية الرتكيبات الثقافية من بذور التمييز 

�سد املراأة

1. حفز الجتهاد الفقهي للتغلب على المعوقات 

الثقافية لنهو�ض المراأة، وت�سجيعه

اجلوهرية  العقبة  تظل  الثقايف،  ال�صعيد  على 

بع�ش  معاجلة  اأ�صلوب  هي  املراأة  نهو�ش  اأمام 

واملعتقدات  الدولية  املعايري  بني  التعار�ش  اأوجه 

الدينية-الثقافية، اأو ما يطلق عليه البع�ش "تعار�ش 

هنا  الدينية  باملعتقدات  يق�صد  ول  املرجعيات". 

الرتكيز  يتم  كان  واإن  فح�صب،  الإ�صلمي  الدين 

اإذ  اأي�صا،  امل�صيحية  املعتقدات  واإمنا  دائما،  عليه 

ق�صايا  حيال  ال�صماويتني  الديانتني  موقف  يتحد 

مثل الإجها�ش وبع�ش ق�صايا ال�صحة الإجنابية.

ومت�صي معاجلة هذا التعار�ش وفق م�صارين، 

الدويل  اجلهد  يف  الغالب  وهو  اأحدهما،  ياأخذ 

املراأة  حقوق  داعمي  من  ملمو�ش  تيار  وي�صايعه 

ح�صم  من  حدياً  موقفاً  العربية،  ال�صاحة  على 

الثاين  ويذهب  الدولية.  املعايري  ل�صالح  الدعوة 

الدولية  املعايري  بني  الفجوة  اإىل حماولة جت�صري 

التف�صري.  اجتهادات  خلل  من  الدينية  واملبادئ 

املفا�صلة  خيار  اأمام  املخاطب  اجلمهور  و�صع  اإن 

وتقاليده  الدينية  ومعتقداته  الدولية  املعايري  بني 

الثقافية، ي�صع عقبة كوؤوداً اأمام نهو�ش املراأة. 

ول بديل يف تقديرنا عن دعم التوجه الآخر 

الرامي  الفقهي  الجتهاد  اإعمال  اإىل  الرامي 

واملبادئ  الدولية  املعايري  بني  الت�صاق  لإقامة 

الكلية  املقا�صد  من  انطلقا  الدينية-الثقافية، 

ب�صورة  الإ�صلم  حالة  يف  الإ�صلمية  لل�صريعة 

الإ�صلم"،  يف  كهنوت  "ل  اإن  وحيث  خا�صة. 

اإ�صاَر  الفقهي  الجتهاد  يتجاوز  اأن  يجُمل  فاإنه 

اإىل  و�صخو�صها،  القائمة،  الدينية  املوؤ�ص�صات 

عامل  م�صلم  كل  على  واجبا  حقا  ي�صبح  اأن 

كان  امراأة  دينه،  �صوؤون  يف  التفقه  على  وقادر 

اأو رجل.

ل ينتظر اأن يتحول 

املهم�سون، تلقائيًا، 

اإىل قوى �ساعدة 

يف هيكل القوة يف 

البلدان العربية من 

دون فعل ن�سايل

يتطلب  نهو�ض املراأة 

يف الوطن العربي 

نظرة مركبة و�ساملة، 

تعيد النظر، يف الوقت 

نف�سه، يف اأطر التفكري 

وال�سلوك على جميع 

امل�ستويات، وتطرح 

وفقها ا�سرتاتيجيات 

جديدة تطال خمتلف 

موؤ�س�سات املجتمعات 

العربية

ل ميكن اأن يتحقق 

نهو�ض املراأة يف 

الوطن العربي مبعزل 

عن اإ�سالح ال�سياق 

املجتمعي
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2. التن�سئة والتربية والإعالم؛ الت�سدي لنمطية 

�سور الن�ساء لإ�ساعة ثقافة م�ساواتية 

ي�صكل عدم و�صوح املفاهيم الثقافية/الجتماعية 

عائقا  واحلقوق  والوظائف  الأدوار  م�صتوى  على 

اأمام تقدم الن�صاء. فو�صوح �صورة الن�صاء يف املجتمع 

والإعلم  وللرتبية  املفاهيم.  هذه  بو�صوح  متعلق 

دور حموري يف اإن�صاء هذه ال�صور النمطية، ومن 

جمتمعي  برنامج  يف  تغيريها  على  العمل  يف  ثم 

لنهو�ش املراأة.

والأنثى  الذكر  بني  الأ�صر  يف  التن�صئة  متيز 

لذلك وجب  وامل�صوؤوليات واحلقوق.  يف احلريات 

ك�صف التمييز مهما كانت ذرائعه، واإزالته واملعاقبة 

عليه.

العربية  املجتمعات  يف  الإناث  تن�صئة  اإن 

تهز  متييزية  �صروط  من  �صتى  لأوجه  تخ�صع 

اأنف�صهن،  عن  �صورهن  وتزعزع  باأنف�صهن  ثقتهن 

(معايري  ذكوري  قيمي  نظام  اإىل  يخ�صعن  اإذ 

التن�صئة/القوانني وفل�صفتها القائمة على احلفاظ 

على م�صالح ال�صلطة الذكورية). كما اأن امل�صمون 

الثقايف الذكوري يقب�ش على م�صائرهن ويخ�صع 

طرق تفكريهن. فاإذا اأتاح القانون م�صاركة الن�صاء 

يف �صنع القرارات الوطنية، فاإن ثقافة املجتمع ل 

تتيحها بي�صر.

بالن�صبة للرتبية، تربز احلاجة لتنقية املناهج 

وا�صتحداث اأ�صاليب التعليم والتقييم القائمة على 

امل�صاواة بني اجلن�صني.

وعلى �صعيد الإعلم، ل تكمن امل�صكلة يف نق�ش 

املراأة واحرتام  تعزيز مكانة  اإىل  الهادفة  الربامج 

الربامج  يف  ولكن  فح�صب،  املجتمع  يف  دورها 

واأمناط الدراما والإعلنات التجارية املبتذلة التي 

وتزداد  باملراأة.  للنهو�ش  اجلادة  اجلهود  تن�صف 

امل�صكلة تعقيداً يف ظل انت�صار الأمية التي جتعل 

ال�صعبية،  للثقافة  اأ�صا�صيا  م�صدراً  الإعلم  من 

ومن هنا تتاأتى اأهمية تعزيز و�صائل ر�صد وحتليل 

�صورة املراأة يف الإعلم العربي. 

ومن اللزم كذلك اأن يلعب الإعلم يف البلدان 

العربية دوراً فاعل يف التعريف باتفاقية "الق�صاء 

على جميع اأ�صكال التمييز �صد املراأة"، التي دلت 

التدين  بالغ  م�صتوى  على  الراأي  ا�صتطلع  نتائج 

للمعرفة بها.

اإىل  الن�صاء  نظرة  ت�صحيح  ذلك  مع  ويتكامل 

الأدوار  بني  تف�صل  التي  النظرة  تلك  اأنف�صهن، 

ما يخدم م�صالح  اإنتاج  ت�صتمر يف  اإذ  واملجالت، 

النظام الأبوي الت�صلطي من تهمي�ش لها وتكري�ش 

ع�صر اندماجها يف ت�صيري املوؤ�ص�صات كافة.

ويتعني اأن تنحو تنقية الأ�صكال الثقافية منحى 

اجلن�صني؛  بني  العلقة  يف  ال�صوية  الأدوار  اإتقان 

الرتقاء  اأجل  من  واملودة،  احلب  على  واإقامتها 

�صبكة  يف  الدميقراطية  واإ�صاعة  بالعلقات 

العلقات املوؤ�ص�صاتية. وهذه مهمة جليلة يفرت�ش 

واجلامعية  املدر�صية  الرتبوية  املناهج  تتبناها  اأن 

والإعلم. ويجب فتح قنوات جديدة ر�صينة للقيام 

الأ�صرية  القنوات  بني  ما  توازي  التاأهيل  بهذا 

واملجتمعية.

البنية  تنقية  تتطلب  اخل�صو�ش،  وجه  وعلى 

الرجال  دور  اإبراز  التمييز  جذور  من  الثقافية 

ق�صية  الن�صاء  حتمل  حيث  املراأة.  نهو�ش  يف 

ثقايف/ ن�صق  يف  وانطلقتها  �صخ�صيتهن  مناء 

احلريات  احرتام  على  مبني  اجتماعي/�صيا�صي 

الرجال ق�صية  وامل�صوؤولية. فما مل يحمل  واحلق 

مماثلة وعلى م�صتواهم الذاتي اأولً، فل رجاء من 

تغيري العلقات بني اجلن�صني نحو عي�ش متما�صك 

اإمكانية  من  رجاء  ول  واحلب.  ال�صعادة  تنظمه 

تغيري القوانني. فاإن مل يحمل الرجل هذه الق�صية 

مو�صوعية  م�صاألة  تكون  اأن  قبل  ذاتية  وكق�صية 

جراء  من  وامل�صطرب  املرتبك  و�صعه  فاإن  عامة، 

من  �صيفاقم  ومبادراتهن  لق�صيتهن  الن�صاء  حمل 

اهتزاز موقعه. ويف ذلك اأمل واأ�صى وخ�صارة.

اإ�سالح احلكم 

اأفردنا يف الق�صمات العامة لروؤية نهو�ش املراأة يف 

الوطن العربي دورا حموريا لقيام حركة جمتمعية 

ون�صط،  حيوي  مدين  تنغر�ش يف جمتمع  كفاحية 

وتقوم باملهام ال�صعبة لنهو�ش املراأة. واأ�صرنا اإىل اأن 

قيام مثل هذه احلركة يتطلب اإ�صلحا يف املجال 

الزدهار  لبديل  املفتتح  بامل�صهد  يبداأ  ال�صيا�صي، 

الإن�صاين (تقرير التنمية الإن�صانية العربية الثالث، 

الف�صل التا�صع)، وقوامه الحرتام الكامل للحريات 

الأخرية،  ولعل  والتنظيم.  والتعبري  للراأي  املفتاح، 

باعتبارها ركيزة حرية التنظيم يف املجتمعني املدين 

الأهم يف منظورنا هنا. وهناك،  وال�صيا�صي، هي 

اإذن، ت�صافر قوي بني التحول نحو جمتمع احلرية 

واحلكم ال�صالح وفق روؤية تقرير التنمية الإن�صانية 

موؤ�ص�صاتية  مقومات  وتوافر  الثالث،  العربية 

�صرورية لقيام احلركة املجتمعية املنا�صلة من اأجل 

نهو�ش املراأة يف الوطن العربي.

ولكن هناك جمال ت�صافر اآخر. فالتحول نحو 

اإ�صلحاً  يتطلب  ال�صالح  جمتمع احلرية واحلكم 

تربز احلاجة لتنقية 

املناهج وا�ستحداث 

اأ�ساليب التعليم 

والتقييم القائمة على 

امل�ساواة بني اجلن�سني

يتعني اأن تنحو تنقية 

الأ�سكال الثقافية 

منحى اإتقان الأدوار 

ال�سوية يف العالقة بني 

اجلن�سني واإقامتها 

على احلب واملودة

هناك ت�سافر قوي بني 

التحول نحو جمتمع 

احلرية واحلكم 

ال�سالح،  وتوافر 

مقومات موؤ�س�ساتية 

�سرورية لقيام احلركة 

املجتمعية املنا�سلة 

من اأجل نهو�ض املراأة 

يف الوطن العربي
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نهو�ش  منظور  يف  ويهمنا  املدى.  وا�صع  ت�صريعياً 

املراأة اأن ي�صتمل الإ�صلح الت�صريعي على �صمانات 

نهو�ش املراأة يف الوطن العربي.

الإ�سالح الت�سريعي

انطلقاً من حتليل توجهات الت�صريع العربي يف ما 

(الف�صل  املراأة  الرجل  امل�صاواة بني  بق�صية  يتعلق 

العربية  الت�صريعية  البنية  مراجعة  فاإن  الثامن)، 

اأ�صكال  جميع  اإزالة  اأجل  من  واجباً  اأمراً  باتت 

التمييز الت�صريعي �صد املراأة، وعلى وجه التحديد 

من خلل ما يلي: 

1- اأن تراجع الدول العربية ما اأبدته من حتفظات 

على اتفاقية الق�صاء على جميع اأ�صكال التمييز 

�صد املراأة باجتاه:

رفع جميع التحفظات على املادة الثانية من   •
التفاقية التي تقرر مبداأ امل�صاواة، لتعار�ش 

مبا  التفاقية  اأغرا�ش  مع  التحفظات  هذه 

يخالف املادة الرابعة من التفاقية ويتعار�ش 

مع قانون املعاهدات الدولية. 

ن�ش  مبخالفة  تتذرع  التي  التحفظات  رفع   •
الدول  لأن  الوطني،  للقانون  التفاقية  يف 

ملتزمة بتعديل قانونها الوطني مبا يتوافق 

مع ن�صو�ش التفاقية. 

ن�صو�ش  بني  للعلقة  املتاأنية  الدرا�صة   •
الثابتة  والأحكام  التف�صيلية  التفاقية 

القطعية يف ال�صريعة الإ�صلمية، بحيث يتم 

حترير و�صبط اأوجه التعار�ش، اإن وجدت، 

وق�صر التحفظات عليها ب�صكل حمدد. كما 

ينبغي عدم اإطلق التحفظات العامة مبقولة 

معار�صة ن�صو�ش التفاقية لأحكام ال�صريعة 

دون ذكر وجه ذلك ودليله. ومن ال�صروري 

بني  توفق  التي  امل�صتنرية  الجتهادات  تبني 

املقا�صد الكلية لل�صريعة الإ�صلمية والقانون 

الدويل حلقوق الإن�صان. 

الت�صديق  الن�صمام هو  دليل جدية  ويبقى   •
على الربوتوكول الختياري للتفاقية. 

الت�صريعات  العربية  الدول  تراجع  اأن  يتوجب   -2

املنظمة للحقوق ال�صيا�صية، لتكفل للمراأة احلق 

باأنواعها، ويف تويل  يف مبا�صرة هذه احلقوق 

امل�صاواة  قدم  على  العامة  الوظائف  خمتلف 

مع الرجل، وخا�صة وظائف الق�صاء مبختلف 

القيادية  الوظائف  وخمتلف  م�صتوياتها، 

والأكادميية  واملحلية  والإدارية  ال�صيا�صية 

وغريها. 

دعماً  املنا�صب،  من  فاإن  الإطار،  هذا  ويف   -3

للم�صاركة ال�صيا�صية للمراأة التي عانت تاريخياً 

من تغييب للحق يف امل�صاركة، اأن يتبنى امل�صرع 

يف  للمراأة  املقررة  احل�ص�ش  نظام  العربي 

خمتلف املجال�ش الت�صريعية والنيابية. 

4- دعوة الدول العربية اإىل الت�صديق على اتفاقيات 

املراأة  بت�صغيل  املتعلقة  الدولية  العمل  منظمة 

العمل،  �صروط  ويف  الأجور،  يف  وامل�صاواة 

وتوفري احلماية للن�صاء العاملت.

من ال�صروري اأن تراجع الدول العربية ت�صريعات    -5

العمل لديها، لتوفري مزيد من احلماية للن�صاء 

التمييز  اأ�صكال  جميع  ولإزالة  العاملت، 

�صدهن، وخا�صة الن�صاء الفقريات واملهم�صات 

غري  القطاعات  يف  باأعمال  يقمن  اللواتي 

يف  كالعمل  العمل،  قوانني  بحماية  امل�صمولة 

اخلدمة املنزلية والقطاع الريفي. كما اأن من 

الت�صريعات  بني  التوافق  حتقيق  ال�صروري 

الدولية،  العمل  منظمة  واتفاقيات  العربية 

وبخا�صة اتفاقية ت�صغيل الن�صاء، 1958 (رقم 

 1951 الأجور،  يف  امل�صاواة  واتفاقية   (111

(رقم 100).

والإجراءات  العقوبات  ت�صريعات  مراجعة   -6

اجلنائية لإزالة جميع الن�صو�ش التي تت�صمن 

التمييز �صد املراأة، ومنها الن�صو�ش التي متيز 

يف العقاب على جرمية الزنا، اأو التي متيز يف 

التي  ال�صرف"  "جرائم  على  العقاب  تخفيف 

تعفي  التي  اأو  الزوجة،  دون  الزوج  يرتكبها 

اإذا  العقاب  من  الغت�صاب  جرمية  مرتكب 

تزوج باملجني عليها، اأو غري ذلك من الن�صو�ش 

على  تنطوي  التي  الإجرائية  اأو  املو�صوعية 

متييز ب�صبب النوع. 

7- مراجعة النظام القانوين للأحوال ال�صخ�صية 

التمييز  اإزالة  اأجل  من  العربية  البلدان  يف 

ال�صروري  من  ال�صدد،  هذا  ويف  املراأة.  �صد 

فيها  توجد  ل  التي  العربية  الدول  تتبنى  اأن 

مثل  ال�صخ�صية  للأحوال  موحدة  تقنينات 

امل�صرع  يعمل  اأن  وينبغي  التقنينات.  هذه 

ا�صتنارة  الجتهادات  اأكرث  تبني  على  العربي 

الدينية  وال�صرائع  الإ�صلمية  ال�صريعة  يف 

بني  التوافق  حتقيق  اإىل  يوؤدي  مبا  الأخرى، 

مبداأ امل�صاواة بني الرجال والن�صاء ويت�صق مع 

املقا�صد الكلية لل�صريعة الإ�صلمية وال�صرائع 

الدينية لغري امل�صلمني. 

8- دعوة اجلامعة العربية، من خلل اأمانة جمل�ش 

م�صروع  حتديث  اإىل  العرب،  العدل  وزراء 

اإن مراجعة البنية 

الت�سريعية العربية 

باتت اأمرًا واجبًا من 

اأجل اإزالة جميع 

اأ�سكال التمييز 

الت�سريعي �سد املراأة



211روؤية ا�شرتاتيجية؛ جناحا نهو�ض املراأة

للأحوال  املوحد  النموذجي  العربي  التقنني 

الع�صر  متغريات  مع  يتواءم  مبا  ال�صخ�صية، 

واللتزامات الدولية للدول العربية، خا�صة تلك 

التمييز  اأ�صكال  جميع  على  بالق�صاء  املتعلقة 

املوحد  النموذج  لهذا  ينبغي  كما  املراأة.  �صد 

تبناها  التي  املتقدمة  احللول  مع  ين�صجم  اأن 

عدد من الت�صريعات العربية احلديثة للأحوال 

الجتهادات  اإىل  ي�صتند  ومبا  ال�صخ�صية، 

الفقهية املتفتحة وامل�صتنرية. 

العربية  البلدان  اجلن�صية يف  قوانني  مراجعة   -9

مبا يحقق امل�صاواة بني الرجل واملراأة يف منح 

اجلن�صية لأولدهما. 

10- �صرورة ن�صر ثقافة امل�صاواة واحرتام حقوق 

الإن�صان بني رجال الق�صاء وجميع امل�صوؤولني 

اإ�صراك  اأهمية  مع  القانون،  حكم  اإنفاذ  عن 

يف  امل�صاواة،  قدم  على  الرجل،  مع  املراأة 

جميع الوظائف الق�صائية والوظائف الأخرى 

املت�صلة باإنفاذ القانون.

مكافحة الفقر دعمًا لنهو�ض املراأة

يف  ال�صدد  هذا  يف  التدخل  جمالت  اأهم  تكمن 

دعم  خلل  من  الدخل  فقر  انت�صار  من  الإقلل 

العدالة يف  من  مزيد  وحتقيق  القت�صادي،  النمو 

توزيع الدخل، اإ�صافة اإىل الإقلل من انت�صار الفقر 

القدرات  اكت�صاب  من  احلرمان  مبعنى  الب�صري، 

الب�صرية ومن توظيفها بفعالية. 

معدل  زيادة  بدوره،  الدخل،  منو  ويتطلب 

القوانني  مبعنى  املوؤ�ص�صات،  وبناء  ال�صتثمار 

التفاعل  تنظم  التي  والأعراف  والنظم  والقواعد 

اأركان  اإر�صاء  اإىل  اإ�صافة  الأفراد،  بني  املجتمعي 

الدخل  توزيع  العدالة يف  اأن  ال�صالح. كما  احلكم 

تعمل  واإمنا  ذاتها فح�صب،  قيمة يف حد  ل متثل 

يف  خ�صو�صاً  النمو،  دعم  على  الطويل  الأجل  يف 

الدول النامية. 

الجتماعية،  العدالة  اآليات حتقيق  اأهم  ومن 

الإنفاق  زيادة  اآن،  يف  الب�صري،  الفقر  ومكافحة 

على التعليم، خ�صو�صاً تعليم الإناث، وعلى ال�صحة 

و�صبكات الأمان الجتماعية، باعتبار اأن كل هذه 

يف  وتوؤدي  الب�صر،  يف  ا�صتثماراً  ت�صكل  املجالت 

نهاية املطاف اإىل تو�صيع خيارات الب�صر.

ويتطلب الإقلل من الفقر الب�صري اأي�صا زيادة 

ال�صتثمار يف جمال ال�صحة، مبا يف ذلك ال�صتثمار 

الر�صع، و�صحة الأطفال دون  يف �صحة الأطفال 

بالإ�صافة  للن�صاء،  الإجنابية  وال�صحة  اخلام�صة، 

اإىل ال�صتثمار يف �صحة البيئة. 

مناه�سة النتقا�ض من احلرية ال�سخ�سية 

للن�ساء

قدرة  يكبح  الجتماعي  النوع  على  القائم  العنف 

قدم  على  واحلريات  باحلقوق  التمتع  على  املراأة 

امل�صاواة مع الرجال، وي�صعف اأو مينع متتع الن�صاء 

الدولية.  املواثيق  لهن  ت�صمنها  التي  باحلقوق 

فالدول العربية التي ت�صعى لتحقيق تنمية اإن�صانية 

العنف،  من  الن�صاء  حتمي  اأن  عليها  لزاماً  يكون 

الدول،  م�صوؤولية  العنف  من  احلماية  اأن  باعتبار 

العاملي  الإعلن  4 من  املادة  تن�ش على ذلك  كما 

للق�صاء على العنف �صد الن�صاء.

جلميع  الإن�صانية  والكرامة  احلرية  ول�صمان 

يف  املحتم،  من  فاإن  العربي،  الوطن  يف  الن�صاء 

�صوء توجهات هذا التقرير، اأن متتد مظلة حماية 

البلدان  يف  ال�صيوف  للن�صاء  ال�صخ�صية  احلرية 

ال�صلم  يف  متدنية  تعد  مهنا  امتهّنَّ  واإن  العربية، 

الوظيفي الراهن. فحماية حقوق امل�صت�صعفني هي 

واحلريات  احلقوق  احرتام  ملدى  الأ�صا�ش  املحك 

ال�صخ�صية يف اأي جمتمع.

وت�صتلزم حماية الن�صاء يف البلدان العربية من 

خمتلف اأ�صكال العنف اإحداَث تغريات مهمة على 

م�صتوى الوعي اجلمعي، �صمن اإ�صرتاتيجية تنطلق 

الن�صاء على خمتلف  العنف �صد  باأن  الإقرار  من 

حلقوق  وخرق  لإن�صانيتهن  امتهان  هو  اأ�صكاله 

واجل�صدي  النف�صي  للتوازن  وتهديد  الإن�صان 

الإ�صرتاتيجية  هذه  وتنطلق  والأطفال.  للأ�صرة 

كذلك من القتناع باأن التمييز على اأ�صا�ش النوع 

يف  ويربز  العنف.  ملمار�صة  الرئي�صي  املدخل  هو 

على  العمل  اخل�صو�ش،  وجه  على  املجال،  هذا 

حترمي ختان الإناث وجترميه. 

العرب  امل�صوؤولني  وعي  يتطلب  الأمر  اإن 

عن  املتداولة  ال�صورة  تغيري  ب�صرورة  واقتناعهم 

مكانة الن�صاء ودورهن يف املجتمع. ويفرت�ش ذلك 

بني  وامل�صاواة  الإن�صان  حقوق  ثقافة  وتعزيز  ن�صر 

مبواطنة  التمتع  يف  اجلن�صني  وحق  اجلن�صني، 

من  الجتماعية  التن�صئة  و�صائل  بوا�صطة  كاملة، 

اأ�صرة ومدر�صة وم�صاجد وقنوات اإعلمية. 

الن�صاء،  العنف �صد  القانون  يجّرم  اأن  ويتعني 

وان ت�صمن الدولة ومنظمات املجتمع املدين توافر 

ملذات اآمنة للن�صاء �صحايا العنف عند احلاجة.

يكبح العنف القائم 

على النوع الجتماعي 

قدرة املراأة على 

التمتع باحلقوق 

واحلريات على قدم 

امل�ساواة مع الرجال

من املحتم اأن متتد 

مظلة حماية احلرية 

ال�سخ�سية للن�ساء 

ال�سيوف يف البلدان 

العربية
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ثالثًا: اجلناح الثاين لنهو�ض املراأة؛ 

حركة جمتمعية قادرة على اإجناز 

مهمة نهو�ض املراأة يف عموم الوطن 

العربي

اأن تقوم  العربي دون  الوطن  للمراأة يف  ل نهو�ش 

تتمكن  التنامي،  ومطردة  قوية،  جمتمعية  حركة 

من  ومنا�صروهن  اأنف�صهن،  العربيات  الن�صاء  بها 

عرب  التخلف،  اإرث  على  الق�صاء  من  الرجال، 

املراأة  �صد  التمييز  اأ�صكال  جميع  على  الق�صاء 

اإن�صانية  بناء نه�صة  العربي يف �صياق  يف املجتمع 

عنوان  ن�ش  ا�صتعمال  ياأتى  ول  العرب.  اأر�ش  يف 

التفاقية الدولية هنا اعتباطا. واإمنا الق�صد هو 

التذكرة باأن هذا الهدف الوطني هو هدف عاملي 

ت�صعى الإن�صانية جمعاء لتحقيقه. وهو يف الوقت 

ذاته، التزام عربي جتاه املجتمع الدويل، باعتبار 

ات�صاع نطاق الن�صمام اإىل التفاقية الذى يفرت�ش 

القانونية  البنية  اأ�صيل يف  مكونا  منها  يجعل  ان 

للبلدان العربية. 

عرب  �صتبدع،  احلركة  هذه  اأن  يف  ريب  ول 

لإجناز  املوؤدية  اخلا�صة  واأدواتها  �صبلها  الكفاح، 

املهمة التاريخية لنهو�ش املراأة يف الوطن العربي. 

ولكن هذه املهمة التاريخية تطلب جهداً وت�صحية، 

ومن  الطليعية  املجتمعية  املوؤ�ص�صات  من  خا�صة 

اأهل،  لها  هم  فهل  الطليعيني.  املثقفني  �صرائح 

وعليها قادرون؟

ويف النهاية، فاإن على الراغبني يف بناء نه�صة 

اإن�صانية اأن ي�صعوا، بهمة تتجاوز التمني، لبناء اأداة 

عملية الكفاح هذه، اأي لقيام حركة جمتمعية قوية 

لنهو�ش الن�صاء يف الوطن العربي تقدر على جتاوز 

اإ�صار هيكل القوة الراهن. 

وللحركة املطلوبة م�صتويان، يقوم الأول يف كل 

بلد عربي، وميتد اإىل جميع نواحيه. بينما يكون 

جمال الثاين عموم الوطن العربي، ويكون عماده 

لتن�صيق اجلهود  الُقطرية  تتعدى احلدود  �صبكات 

قومية  حركة  اإىل  و�صولً  وتع�صيدها،  الُقطرية 

�صاملة لنهو�ش املراأة العربية. وحبذا لو ا�صتفادت 

والت�صال  املعلومات  تقانات  من  احلركة  هذه 

احلديثة قدر الإمكان. 

والقومية  القطرية  املكونات  تقيم  اأن  ويح�صن 

حلركة نهو�ش املراأة يف الوطن العربي روابط قوية 

تعتمد منطق �صراكة الأنداد، مع املنظمات الأممية 

ال�صاعية  احلكومية،  وغري  احلكومية  والدولية، 

لنهو�ش املراأة وحتررها يف جميع اأنحاء العامل.

يف  العربية  البلدان  جناح  اأن  الوا�صح  ومن 

حتقيق اإجنازات تليق بالوطن العربي ومبكانته بني 

الأمم التي نروم يف هذا املجال، رهن مبدى كفاءة 

فيما  وبخا�صة  املراأة،  لنهو�ش  املجتمعية  احلركة 

يت�صل مبهام التخطيط والتن�صيق واملتابعة والتقييم، 

من  نة  املمكِّ املجتمعية  البيئة  تهيئة  على  وبقدرتها 

ول  العربية.  البلدان  يف  املراأة  نهو�ش  حركة  قيام 

خلف يف اأن �صمان مناخ ُمواٍت على م�صتوى الدولة 

(تت�صافر لتحقيقه ال�صلطات التنفيذية والت�صريعية 

البيئة  لهذه  جوهري  مكوِّن  العربية،  والق�صائية) 

نة. ولن يتاأتى ذلك اإل بتطوير البنية  املجتمعية املمكِّ

على  الق�صاء  ت�صمن  التي  والإجرائية،  القانونية، 

جميع اأ�صكال التمييز �صد املراأة، ووجود املنظمات 

املجتمعية الكفيلة بالدفاع عن حقوق املراأة، وعلى 

و�صمان  الختلف،  احرتام  مع  امل�صاواة،  راأ�صها 

حقوق املواطنة، واحلفز على �صيانتها.

ول �صك يف اأن اأكرث عنا�صر هذه البيئة فعالية، 

املجتمع  منظمات  ن�صاأة  ت�صهيل  هو  تقديرنا،  يف 

على  تتوفر  التي  تلك  اأي  املراأة2،  لنهو�ش  املدين 

جهود قيام املراأة، باعتماد الفعل اجلمعي املنا�صل، 

فعاليتها  و�صمان  املنظمات،  هذه  ن�صاط  وتفعيل 

يف ال�صياق املجتمعي العام، مبا يف ذلك امل�صاءلة 

حتى  الن�صاء  عامة  قبل  من  للجمعيات  الفعالة 

ت�صان م�صاحلهن. 

منظمات  على  فاإن  اخل�صو�ش،  وجه  وعلى 

املجتمع املدين، لت�صهم يف نهو�ش املراأة ويف اإجناح 

موؤ�ص�صات  اإىل  تتحول  اأن  الوطنية،  املهمة  هذه 

كما  الذات.  على  بالعتماد  لل�صتمرار  قابلة 

فيها  تلعب  حقاً،  �صعبية  تكون  اأن  عليها  يتعني 

الدور  املراأة،  لنهو�ش  املنا�صرون  والرجال  املراأة، 

مما  الداخلية،  بالدميقراطية  وتت�صم  املحرك، 

وتكون  بال�صفافية،  �صيت�صم  ن�صاطها  اأن  يعني 

الن�صاء،  خا�صعة للم�صاءلة الفعالة من قبل عامة 

وعموم املواطنني، يف البلدان العربية. 

اأن  اإن ت�صافر هذه املنظمات وترابطها ميكن 

ي�صكل قاطرة حركة نهو�ش املراأة العربية، واأ�صا�صاً 

لنه�صة الوطن العربي كله. 

وقد بات لزما اأن تتيح قوانني تنظيم املجتمع 

املدين ميزات خا�صة لتمكني املواطنني، وبخا�صة 

جمال  يف  العاملة  اجلمعيات  اإن�صاء  من  الن�صاء، 

نهو�ش املراأة، بحرية، ومن لعب دور فعال يف حكم 

هذه اجلمعيات واإدارتها بكفاءة. ويتعني اأن يكون 

2 ول نقول املنظمات الن�صوية، حيث نرى اأن نهو�ش املراأة مهمة جمتمعية تت�صافر فيها جهود الن�صاء و"اأ�صقائهن" من الرجال.

ل نهو�ض للمراأة يف 

الوطن العربي دون اأن 

تقوم حركة جمتمعية 

قوية، ومطردة 

التنامي، تتمكن بها 

الن�ساء العربيات 

اأنف�سهن، ومنا�سروهن 

من الرجال، من 

الق�ساء على اإرث 

التخلف، عرب الق�ساء 

على جميع اأ�سكال 

التمييز �سد املراأة 

للحركة املطلوبة 

م�ستويان، يقوم الأول 

يف كل بلد عربي، 

وميتد اإىل جميع 

نواحيه. بينما يكون 

جمال الثاين عموم 

الوطن العربي
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التطور حمل اهتمام وفعل دءوب من  اإجناز هذا 

املنظمات القائمة، مثل منظمة املراأة العربية. 

اإىل  مو�صع  من  اأكرث  يف  التقرير  اأ�صار  وقد 

املراأة،  حقوق  من  للنتقا�ش  العاملية  الطبيعة 

ويفتح  �صواء.  حد  على  املراأة  حترير  وحلركة 

اأو�صع  اآفاقا  املجال  هذا  يف  الدويل  الت�صامن 

لنهو�ش املراأة يف الوطن العربي. والوجهة الأوىل 

الفعال،  التعاون  هي  ال�صدد  هذا  يف  بالعتبار 

املجتمع  منظمات  مع  الأنداد،  �صراكة  منظور  يف 

املدين الدولية، واملنظمات الأممية، احلادبة على 

دون حتميلها  من  العامل،  عموم  يف  املراأة  نهو�ش 

يف  والنه�صة  للحرية  مناه�صة  �صيا�صية  م�صامني 

مبادرات  بع�ش  على  يعاب  كما  العربية،  البلدان 

الإ�صلح القادمة من خارج املنطقة.

رابعا: اأولويات برناجمية لروؤية 

نهو�ض املراأة يف الوطن العربي 

على  العربية  الإن�صانية  التنمية  تقارير  درجت 

وخطوطاً  ا�صرتاتيجية  روؤية  منها  كل  يت�صمن  اأن 

تركيز  حمل  النق�ش  وجه  على  للتغلب  عري�صة 

التقرير، حتى يت�صنى للقوى احلية يف املجتمعات 

العربية اإعمال النظر يف الروؤية امُلقدمة، وو�صعها 

ما  نيل  اأ�صاليب  وابتداع  اخلا�ش،  �صياقها  يف 

وجرياً  والتخ�صي�ش.  التمحي�ش  بعد  منها،  تتبناه 

ت�صع هذه  اأن  املرجو  فاإن من  التقليد،  على هذا 

القوى اخلطط الرامية اإىل نهو�ش املراأة العربية 

والو�صائل  ال�صبل  مت�صمنة  املجتمعي،  �صياقها  يف 

املوؤمل  من  اأن  كما  الغاية.  هذه  بتحقيق  الكفيلة 

اأن ت�صتهدي هذه اخلطط املقرتحة بالإ�صرتاتيجية 

يتحقق  بحيث  هنا،  العامة  عنا�صرها  نقدم  التي 

لهذه الربامج التف�صيلية واخلطط التبني املجتمعي 

الوا�صع الذي يكفل لها ال�صتمرار والنجاح.

العري�صة  اخلطوط  على  القت�صار  اأن  غري 

اأولويات  بع�ش  اقرتاح  مع  يتنافى  ل  للإ�صرتاتيجية 

برناجمية متثل هاديا اإ�صافيا للحركة املجتمعية. ومن 

هذا املنطلق، تقدم اأولويات برناجمية لروؤية نهو�ش 

املراأة يف �صياق م�صروع متكامل للتنمية الإن�صانية يف 

الوطن العربي، يف جمالني اأ�صا�صني هما: 

اكت�صاب  من  الن�صاء  حرمان  على  التغلب   •
القدرات الب�صرية. 

الب�صرية  لقدراتهن  الن�صاء  توظيف  �صمان   •
بكفاءة، متى �صاءوا. 

ميهد،  الب�صرية  للقدرات  الن�صاء  اكت�صاب  اإن 

الن�صبي  حرمانهن  على  للق�صاء  طبيعية،  ب�صورة 

الأكرب من توظيف قدراتهن. فاملراأة املتعلمة تعليما 

راقيا، واملتمتعة ب�صحة جيدة، اأحر�ش على توظيف 

قدراتها يف جميع جمالت الن�صاط الب�صري. 

الن�صاء  متتع  اأن  على  تدل  اخلربة  اأن  اإل 

بالقدرات الب�صرية الراقية ل يوؤدي بال�صرورة، يف 

ظل ال�صياق املجتمعي الراهن، اإىل �صمان توظيفهن 

لهذه القدرات بكفاءة يف خمتلف جمالت الن�صاط 

الب�صري. ولذلك، فاإن جهدا خا�صا يتعني اأن يتوجه 

الب�صرية  القدرات  توظيف  جمالت  اإف�صاح  اإىل 

يف  الب�صري  الن�صاط  جمالت  جميع  يف  للن�صاء 

البلدان العربية، خا�صة عن طريق برامج "الدعم 

"التمييز الإيجابي املوؤقت"  اأو  التف�صيلي املوؤقت" 

التناف�ش  مبداأ  تكري�ش  مع  احل�ص�ش،  نظام  عرب 

داخل احل�ص�ش.

الذي  الأ�سد  احلرمان  على  الق�ساء  اأ: 

ويف  بال�سحة،  التمتع  يف  الن�ساء  تعانيه 

اكت�ساب املعرفة من خالل التعليم

الرعاية ال�سحية

املتكامل،  الإيجابي  باملعنى  ال�صحة،  �صمان  اإن 

اأمر يفوق اإمكانات كرثة الن�صاء، وي�صتع�صي على 

حاليا.  العربية  البلدان  يف  اجتماعياً  الأ�صعف 

ب�صبب  الرجال  من  اأ�صد  معاناة  الن�صاء  وتقا�صي 

م�صكلت احلمل والولدة، وب�صبب منط حياة عام 

يت�صم بالتمييز �صدهن. وتتلخ�ش هذه املعاناة يف 

ارتفاع ن�صبي ملعدلت وفيات الأمومة وفْقٍد ن�صبي 

اأكرب من �صنوات احلياة للمر�ش. 

ال�صحة  ل�صمان  العام  التوجه  فاإن  وعليه، 

الإن�صانية  التنمية  نطاق  يف   – للجميع  الإيجابية 

لحتياجات  خا�صة  عناية  لإيلء  تلقائيا  يت�صع   -

يف  ويفيد  خا�صة.   والن�صاء  عامة،  امل�صت�صعفني 

الفقر،  من  احلد  تو�صيات  اإنفاذ  ال�صدد  هذا 

خا�صة الفقر الب�صري، التي �صبقت الإ�صارة لها.

من  والن�ساء  البنات  حرمان  على  الق�ساء 

التعلم

والن�صاء  البنات  الق�صاء املربم على حرمان  ميثل 

من حقهن الإن�صاين يف التعلم، يف مدى زمني ل 

يتعدى ع�صر �صنوات مثل، غايًة ل ينبغي التهاون 

ممجوجا،  واأم�صى  احلديث،  طال  وقد  فيها. 

الن�صاء يف  اأمية  للق�صاء على  برامج وخطط  عن 

البلدان العربية ل ترى النور اإل حرباً على ورق. 

يت�سع  التوجه العام 

ل�سمان ال�سحة 

الإيجابية للجميع 

– يف نطاق التنمية 
الإن�سانية - تلقائيا 

لإيالء عناية 

خا�سة لحتياجات 

امل�ست�سعفني عامة، 

والن�ساء خا�سة

ميثل الق�ساء املربم 

على حرمان البنات 

والن�ساء من حقهن 

الإن�ساين يف التعلم، 

يف مدى زمني ل 

يتعدى ع�سر �سنوات 

مثال، غايًة ل ينبغي 

التهاون فيها
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ولذا، فعلى حركة نهو�ش املراأة يف الوطن العربي 

والقومي،  والقطري  والأهلي،  الر�صمي  ببعديها 

اأن تقوم على برنامج بالغ اجلدية للق�صاء نهائيا 

على حرمان البنات والن�صاء من التعلم يف جميع 

البلدان العربية يف مدى زمني ل يتعدى عقداً من 

الق�صاء على  الربنامج حتديداً،  ويق�صد  الزمان. 

ع�صر  لإثني  البنات  جميع  واإكمال  الن�صاء،  اأمية 

 2015 العام  بحلول  الأ�صا�صي،  التعليم  من  �صفا 

مع  يتما�صى  ما  وهذا  العربية؛  البلدان  يف جميع 

الغاية،  ولت�صبح هذه  للألفية،  التنموية  الأهداف 

جلدية  اأ�صا�صاً  معيارا  نيلها،  يف  النجاح  ومدى 

وجنوع حركة نهو�ش املراأة يف الوطن العربي.  

جميعا،  مبكوناته  الكلي،  الرتبية  ن�صق  ويف 

يتعني العمل الدائب على اجتثاث اأية بذور للتفرقة 

بني النوعني. ومن ح�صن احلظ اأن ثمة اتفاقيتني 

العربية  البلدان  كرثة  اإليهما  ان�صمت  دوليتني 

واأ�صبحتا، من ثم، جزاأين ل يتجزءان من منظومة 

مفهوميا  اإطاراً  توفران  وهما  العربي.  الت�صريع 

راأ�صها  (وعلى  الطفل"  "حقوق  ل�صمان  وقانونيا 

جميع  على  والق�صاء  النوع)  ح�صب  التمييز  عدم 

اأ�صكال التمييز �صد املراأة.

ون�صق  القوة  هيكل  بني  قوي  جدل  يقوم 

الرتبية، بحيث ل تتوفر فر�صة لقيام نوع الرتبية 

ن من �صعود عموم الن�صاء يف ظل اأزمة بني  املمكِّ

اأن  يف  مراء  ل  اأنه  غري  احلكم.  واأن�صاق  النا�ش 

النت�صار  وا�صع  التعليم  خا�صة  الرتبية،  حت�صني 

وتقويتهم  املهم�صني  متكني  يرفد  النوعية،  راقي 

ويعرِّف، من ثم، معامل ال�صراع الجتماعي الذي 

ميكن اأن يوؤدي اإىل نهو�ش املراأة. وقد ي�صاعد على 

ذلك قيام نظام تعليمي، قوي، غري حكومي، ولكن 

احلكومي،  للتعليم  كمناف�ش  الربح،  ي�صتهدف  ل 

مع وجود �صمانات قوية للنوعية من خلل ن�صق 

الروح يف  نفخ  اأمكن  واإذا  حمكم ل�صبط اجلودة. 

العمل الأهلي من خلل منظمات املجتمع املدين، 

فقد تنف�صح فر�صة طيبة يف هذا امليدان. 

فاحتة  باعتباره  الأ�صا�صي  التعليم  ولأهمية 

اإحدى  لبناء  الأ�صا�ش  الطريق  وهو  التعليم، 

القدرات الب�صرية الأ�صا�صية وهي املعرفة، يقرتح 

للق�صاء على حرمان  ال�صبل  بع�ش  التقرير  فريق 

البنات من التعليم الأ�صا�صي. 

البنات  للق�ساء على حرمان  اإ�سرتاتيجية  توجهات 

من التعليم الأ�سا�سي 

على  للبنات،  �صديقة  جيدة،  مدار�ش  اإتاحة   •

جميع  يف  ال�صغار،  للبنات  ماأمونة  م�صافة 

التجمعات ال�صكانية يف عموم البلد. 

وحتقيق  الأ�صا�صي  بالتعليم  الإلزام  فر�ش   •
جمانيته، دون اأي جتاوز اأو تعلل. 

ك�صر املانع املايل لإقامة املدار�ش يف املجتمعات   •
ول�صتمرارهن  بها،  البنات  وللتحاق  املحلية، 

فيها.

الجتماعية  والتوجهات  التقاليد  مناه�صة   •
قيد  عدم  وبخا�صة  البنات،  لتعليم  املثبطة 

ي�صهل  (الذي  املبكر  والزواج  البنات،  املواليد 

اإبراز م�صاره ال�صحية والجتماعية الأكيدة).

تعزيز العائد الجتماعي للتعليم، برتتيب مزايا   •
يف اخلدمات احلكومية للمتعلمني، ول �صيما 

للإناث.

يف  الإناث  �صد  حتيزات  اأية  على  الق�صاء   •
والإدارة  التعليم،  واأ�صاليب  والكتب،  املناهج، 

التعليمية يف املدار�ش كافة.

املعاملة،  �صوء  اأ�صكال  جميع  على  الق�صاء   •
(مثل  الأذى  من  اآخر  �صكل  اأي  اأو  بال�صرب 

التحر�ش)، يف جميع املدار�ش، وللبنات ب�صورة 

خا�صة.

للجن�صني  الر�صينة  اجلن�صية  الثقافة  اإدخال   •
يف مرحلة تعد الن�شء للبلوغ اجلن�صي ب�صلم، 

اجلهل  عن  الناجمة  الأخطار  ولتفادي 

اأو احل�صول على معلومات مغلوطة  اجلن�صي 

من م�صادر غري موثوق بها.

اأثبتت جدارة يف  التي  تعبئة اجلهود الأهلية،   •
ميدان التعليم، بالت�صافر مع الدولة والقطاع 

راق  تعليم  تقدمي  يف  والعائلت،  اخلا�ش 

�صديق للبنات. 

رفع العائد القت�صادي للتعليم (بت�صمني برامج   •
مطلوبة يف  ملهن جيدة  توؤهل  مهارات  التعليم 

�صوق العمل ومهارات حياة ممتازة).

اخرتن  اللواتي  للبنات  خا�صة  حوافز  تقدمي   •
�صبيل التعليم (فر�ش عمل جيدة، وجوائز مادية 

النجاح)  حلالت  اإعلمي  واإ�صهار  ومعنوية 

ولأهاليهن، على جميع امل�صتويات، من املحلي 

حتى املركزي.

اأخذ خ�صو�صيات املجتمعات املحلية املختلفة   •
ملواجهة  اخلطط  و�صع  عند  العتبار  يف 

حرمان البنات.

حت�سني ال�سياق املجتمعي لتعليم البنات

ال�صيق  النطاق  تتعدى  جمتمعية  تغيريات  هناك 

يف ن�سق الرتبية 

الكلي، مبكوناته 

جميعا، يتعني العمل 

الدائب على اجتثاث 

اأية بذور للتفرقة بني 

النوعني
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توؤتي  اأن  وميكن  ككل،  التعليم  اأو  البنات،  لتعليم 

اآثارا اإيجابية مهمة يف الق�صاء على حرمان البنات 

من التعليم الأ�صا�صي، ومن اأهمها:

املواليد،  ت�صجيل  �صرورة  على  الت�صديد   •
وبخا�صة الإناث.

رفع �صن الزواج للبنات اإىل 18 عاماً و�صمان   •
اللتزام به.

التمييز  ومناه�صة  املتعلمني،  بطالة  مكافحة   •
عن  ال�صتغناء  ويف  الت�صغيل  يف  الإناث  �صد 

العاملني.

الأجور  (برفع  املتعلمني  حت�صني ظروف عمل   •
احلقيقية).

مكافحة الفقر، خا�صة من خلل امل�صروعات   •
للأ�صر  اخل�صو�ش  وجه  وعلى  للدخل،  املدرة 

الأ�صا�صي  التعليم  �صن  يف  اأطفال  لديها  التي 

اأن يكون وجود اأطفال يف �صن التعليم  (ميكن 

غري  من  البنات،  من  �صيما  ل  الأ�صا�صي، 

تف�صيل  عوامل  بني  من  بالتعليم،  امللتحقات 

منح قرو�ش امل�صروعات، على اأن يكون التحاق 

�صروط  من  التعليم  يف  وا�صتمرارهم  الأطفال 

التمتع بالقر�ش).

اإل اأن الق�صاء على حرمان البنات من التعليم 

القدرات  لبناء  الطريق  بداية  اإل  لي�ش  الأ�صا�صي 

منها.  بد  ل  بداية  كان  واإن  للن�صاء،  الب�صرية 

ال�صبل  ا�صتكمال  يف  البداية  هذه  اإمتام  ويتمثل 

املقرتحة للق�صاء على حرمان البنات من التعليم 

الأ�صا�صي اإىل جميع مراحل التعليم وكل اأنواعه، 

وبخا�صة تلك املوؤدية اإىل مكانة مهنية واجتماعية 

متميزة. 

ب: ك�سر العوائق الكابحة لتوظيف قدرات 

الن�ساط  جمالت  خمتلف  يف  الن�ساء 

الب�سري التي يخرتنها بكامل حريتهن

�صرط  الب�صرية  للقدرات  الن�صاء  اكت�صاب  اإن 

الرفاه  مقومات  اإنتاج  يف  القدرات  لتوظيف  لزم 

الإن�صاين، ولكنه بالتاأكيد غري كاف. ففي الف�صول 

معطلة  الن�صاء  قدرات  بقاء  على  اأدلة  ال�صابقة 

والجتماعية،  الثقافية  العوامل  من  لعديد  نتيجة 

البلدان  بع�ش  يف  املتعلمات  بطالة  حالة  يف  كما 

العربية.

يف  للم�صاهمة  للن�صاء  املجال  اإف�صاح  ولعل 

حني  الأ�صرة،  نطاق  خارج  القت�صادي  الن�صاط 

التوجهات  راأ�ش  على  ياأتي  امليدان،  هذا  يخرتن 

ال�صتقلل  ل�صمان  اللزمة  الإ�صلحية 

كثريين،  نظر  الذي ميثل، يف  للن�صاء  القت�صادي 

اأهم حماور "متكني املراأة". ويقت�صي هذا التوجه 

ول  املجتمعي،  الإ�صلح  ال�صرتاتيجي حزمة من 

خطوطها  يف  ت�صمل  القت�صاد،  ميدان  يف  �صيما 

العري�صة:

يتيح  مبا  القت�صادي  النمو  معدلت  ت�صريع   •
ولعل يف  وا�صع.  نطاق  على  العمل  فر�ش  خلق 

الأخرية  ال�صنوات  يف  النفط  �صعر  ت�صاعف 

موردا ميثل فر�صة تاريخية لتنمية اقت�صاداتها 

من خلل تنويع وتطوير البنية الإنتاجية يتعني 

وتقت�صي  ت�صيعها.  األ  العربية  البلدان  على 

النمو  عرب  القدرات،  توظيف  فر�ش  اإتاحة 

القت�صادي، الهتمام بنمط النمو القت�صادي، 

بنمط  وكذلك  النمو،  م�صتوى  جمرد  ولي�ش 

التقانة امل�صتخدم الذي يتعني اأن يكون حمتوى 

الرتقاء مب�صتوى  كثيفاً، مع �صمان  فيه  العمل 

الإنتاجية.

توظيف  اأن  اإىل  الإ�صارة  هنا  ال�صروري  ومن   

يف  اإيجابيا  ي�صهم  اأن  ميكن  الن�صاء  قدرات 

القدرات  امتلك  مدى  ويعد  الإنتاجية.  ترقية 

املعرفية من اأهم حمددات الإنتاجية، وقد قدم 

اأف�صل  البنات  اأن  على  دليل  �صابق  ف�صل  يف 

التعليم.  خلل  من  املعرفية  للقدرات  اكت�صابا 

يف  للمجيبني  ال�صاحقة  الغالبية  تقدير  وكان 

ا�صتطلع الراأي اأن الن�صاء ل�صن اأقل اإجنازا من 

الرجال يف اأداء مهام الأعمال التي يزاولنها. 

مناه�صة العوائق الثقافية اأمام توظيف الن�صاء   •
الب�صري  الن�صاط  جميع جمالت  يف  لقدراتهن 

التي يخرتنها بحرية.

ملن  العمل،  بفر�ش  التمتع  يف  امل�صاواة  �صمان   •
والإجراءات  والقوانني  الد�صتور  يف  يرغب، 

النافذة، بغ�ش النظر عن اجلن�ش.

املنا�صبة  العمل  بظروف  الن�صاء  متتع  �صمان   •
ل�صيانة كرامتهن الإن�صانية، واإن اقت�صى الأمر 

�صيانة  الرجال،  عن  التف�صيلي  التمييز  بع�ش 

بهذه  التذرع  دون  من  الأ�صرية،  املراأة  لأدوار 

المتيازات للنتقا�ش من مزايا العمل، مقارنة 

التوجه  هذا  �صمان  يتطلب  وقد  بالرجال. 

التكلفة  بع�ش  املجتمع/الدولة  يتحمل  اأن 

قدرات  توظيف  على  املرتتبة  القت�صادية 

ذلك،  وي�صمل  حقوقهن.  حماية  مع  الن�صاء، 

�صبكات  خلل  من  الدولة،  تتحمل  اأن  مثًل، 

رعاية  خدمات  تكلفة  الجتماعي،  الأمان 

تتاح  اأن  يتعني  التي  الأمومة  واإجازات  الن�شء 

ياأتي اإف�ساح املجال 

للن�ساء للم�ساهمة 

يف الن�ساط 

القت�سادي خارج 

نطاق الأ�سرة، حني 

يخرتن هذا امليدان، 

على راأ�ض التوجهات 

الإ�سالحية الالزمة 

ل�سمان ال�ستقالل 

القت�سادي للن�ساء 

الذي يكافئ يف نظر 

كثريين اأهم حماور 

"متكني املراأة"
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مل�صروعات  تقدم  واأن  بل  العاملت،  للن�صاء 

الن�صاء  قدرات  توظف  التي  اخلا�ش  القطاع 

حوافز �صريبية مقدرة. 

على  وكفء  حديث  عمل  �صوق  اآليات  بناء   •
على  مفتوحة  والإقليمي،  القطري  ال�صعيدين 

قدم امل�صاواة اأمام الن�صاء والرجال.

م�سك اخلتام

تنتهي مع هذه الإ�صدارة من "تقرير التنمية الإن�صانية العربية" احللقة الأوىل من التقرير، التي قدمت 

فيها روؤية �صاملة لإقامة نه�صة اإن�صانية يف الوطن العربي من خلل الق�صاء على النواق�ش الثلثة، يف 

احلرية واملعرفة ومتكني الن�صاء.

والروؤية املقدمة هنا ويف الإ�صدارات ال�صابقة لي�صت اإل ذخرية فكرية مقدمة لقوى النه�صة يف البلدان 

العربية ت�صتمد منه رحيقا تتمثله يف تخليق م�صروع يتكامل عرب ربوع الوطن لتجاوز الكبوة التي تعاين 

منها الأمة العربية يف احلقبة التاريخية الراهنة، و�صولً اإىل التنمية والزدهار، والعزة واملنعة يف اأرجاء 

الوطن العربي كافة.

الزدهار  م�صار  اأي  للتقرير،  املف�صل  امل�صتقبلي  البديل  وفق  التاريخي  التحول  ذلك  يتم  اأن  والأمل 

الإن�صاين (تقرير التنمية الإن�صانية العربية الثالث)، القائم على عملية تفاو�ش �صلمية ت�صتهدف اإعادة 

توزيع القوة وبناء ن�صق حكم موؤ�ص�صي �صالح. ويبداأ امل�صار مب�صهد مفتتح حُترتم فيه احلريات املفتاح 

للراأي والتعبري والتنظيم، مما يوؤدي اإىل قيام جمتمع مدين حيوي وفعال و�صالح ي�صكل طليعة عملية 

التفاو�ش ال�صلمي. ومن �صاأن ذلك تفادي م�صار "اخلراب الآتي" الذي حذر منه التقرير، وتتجمع، ل�صديد 

الأ�صف، �صحبه ال�صوداء يف اأكرث من بلد عربي حموري.
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امل�صادر املعتادة للبيانات واملعلومات. 

التقرير  فريق  اأ�صرف  الإ�صدارة،  هذه  ويف 

على ت�صميم وتنفيذ م�صح ميداين ل�صتطلع راأي 

اجلمهور حول عدد من امل�صائل املت�صلة مبو�صوع 

نهو�ش املراأة يف اأربعة من البلدان العربية (الأردن، 

لبنان، م�صر، واملغرب) تتنوع يف ما بينها يف املوقع 

اجلغرايف ويف البنى املجتمعية مبا يتوقع اأن يوؤدي 

اإىل تنوع موقف اجلمهور جتاه ق�صايا نهو�ش املراأة. 

املنطقة  �صكان  من   %36,5 البلدان  هذه  ومتثل 

العربية. وقامت على تنفيذ البحث امليداين يف كل 

بلد موؤ�ص�صات م�صتقلة عن فريق التقرير.

نتائج امل�صح امليداين يف �صل�صلة  ونقدم بع�ش 

"راأي  عنوان  حتت  التقرير  ف�صول  تتخلل  اأطر 

بلدان  اأربعة  املراأة،  نهو�ش  م�صائل  يف  اجلمهور 

عربية، 2005".

امل�صح  نتائج  من  الأهم  ال�صتخل�ش  ولعل 

العربي،  اجلمهور  اأن  هو  تقديرنا،  يف  امليداين، 

ممثل يف عينات البلدان العربية اأربعة التي اأجري 

من  بكثري  اأعلى  درجة  اإىل  يتطلع  امل�صح،  فيها 

انعكا�صا  تختلف،  والن�صاء،  الرجال  بني  امل�صاواة 

امل�صاواة  حماور  بني  ال�صائدة،  املجتمعية  للبني 

املجتمعية  البنى  قوة  مدى  ح�صب  لآخر،  بلد  من 

التقليدية يف البلد.

ولي�ش غريبا، يف نظرنا، اأن تف�صي نتائج امل�صح 

مرتبة  اإىل  التطلع  َغلبِة  اإىل  التقرير  يف  املقدمة 

من امل�صاواة بني النوعني اأرقى من الو�صع الراهن 

من ناحية، ومن ما ميكن اأن يف�صي اإليه ا�صتمرار 

البُنى املجتمعية النازعة لتعطيل نهو�ش املراأة على 

حالها، من ناحية اأخرى. 

دعما  امل�صح  نتائج  يف  جند  ذلك،  على  وبناء 

�صعبيا لتوجهات نهو�ش املراأة امل�صمرة يف ف�صول 

التقرير، واملقدمة �صراحًة يف الروؤية ال�صرتاتيجية، 

الف�صل العا�صر.

ومن ثم، فاإن اخليط املعلوماتي لنتائج امل�صح 

"راأي  اأطر  يف  التقرير  طوال  املقدمة  امليداين 

التقرير،  لتحليل  اأحيان دعما  متثل يف  اجلمهور" 

جدليا  ا�صتباكا  ت�صكل  الأعم،  الأغلب  يف  ولكنها، 

مع حمتوى الأجزاء التحليلية يف التقرير، ذا توجه 

م�صتقبلي ا�صرتاتيجي يبلغ ذروته ملتحما مب�صمون 

الف�صل العا�صر.

عينات امل�سح امليداين

يف  دخل  بلد  كل  يف  امليداين،  امل�صح  اأجري 

لعموم  ممثلة  عينة  على  امليدانية،  الدرا�صة 

املجتمع تتكون من حوايل األف فرد، من�صفة بني 

من  عاما  ع�صر  ثمانية  البالغني  والرجال  الن�صاء 

العمر على الأقل. 

ت�سميم العينات

الأردن

حجم العينة: 1000 م�صاهدة

جميع حمافظات  العينة  غطت  املعاينة:  مناطق 

الأردن وقد ق�صمت اململكة اإىل طبقات، بالعتماد 

وال�صكان  للم�صاكن  العام  التعداد  بيانات  على 

عام  العامة  الإح�صاءات  دائرة  نفذته  الذي 

احل�صر  اأو  الريف  طبقة  كل  متثل  حيث   ،2004

لكل حمافظة.

املعاينة  اأ�صلوب  ا�صتُخِدم  العينة:  اختيار  اأ�سلوب 

اململكة  العنقودية، حيث ق�صمت طبقات  الطبقية 

اإىل عناقيد يحتوي كل منها على عدد من الأ�صر 

العنقود  داخل  املتو�صط  يف  اأ�صرة   80 (حوايل 

الواحد)، وقد �صحبت عينة من العناقيد املوجودة 

اأ�صلوب املعاينة املتنا�صبة  يف كل طبقة با�صتخدام 

 10 (حجمها  اأ�صر  عينة  �صحبت  ثم  احلجم،  مع 
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املعاينة  اأ�صلوب  با�صتخدام  عنقود  كل  من  اأ�صر) 

املنتظمة.

لبنان

حجم العينة: 1000 م�صاهدة

ال�صمال،  لبنان،  جبل  بريوت،  املعاينة:  مناطق 

اجلنوب، البقاع.

الإقامة  حمل  املعاينة:  وحدات  اختيار  معايري 

 18) العمر  (ذكر/اأنثى)،  النوع  (ح�صر/ريف)، 

والقت�صادي  الجتماعي  امل�صتوى  فاأكرب)،  عاماً 

والتعليمي.

اأ�سلوب اختيار العينة: اأ�صلوب املعاينة العنقودية.

الأوزان: العينة موزونة ذاتياً.

املغرب

حجم العينة: 1023 م�صاهدة

مناطق املعاينة: الدار البي�صاء الكربى، الرباط-

ح�صن،  بنى  �صراردة  غرب  زائر،  زميور  �صاىل- 

مراك�ش-  زافيللت،  مكنا�ش-  بوليمانى،  فا�ش- 

تن�صيفت- احلاوز، �صاويا-وارديغا.

الإقامة  حمل  املعاينة:  وحدات  اختيار  معايري 

 18) والعمر  (ذكر/اأنثى)  والنوع  (ح�صر/ريف)، 

والتعليمي،  القت�صادي  امل�صتوى  فاأكرب)،  عاماً 

ومهنة املجيب.

املعاينة  اأ�صلوب  العينة:  اختيار  اأ�سلوب 

احل�ص�صية.

الأوزان: العينة موزونة ذاتياً.

م�سر

حجم العينة: 1000 م�صاهدة

حمافظات  جميع  العينة  غطت  املعاينة:  مناطق 

وكانت  احلدودية،  املحافظات  با�صتثناء  م�صر 

ن�صبة متثيل كل حمافظة يف العينة م�صاوية لن�صبة 

�صكان املحافظة اإىل اإجمايل �صكان م�صر يف الفئة 

العمرية حمل الدرا�صة نف�صها.

معايري اختيار وحدات املعاينة: 67 وحدة معاينة 

مق�صمة ح�صب حمل الإقامة (ح�صر/ريف)، النوع 

(ذكور/اإناث)، والعمر (18 عاماً فاأكرب).

الع�صوائية  املعاينة  اأ�صلوب  اأ�سلوب اختيار العينة: 

لختيار وحدات املعاينة ال�صغرى اأولً (ال�صياخات 

والقرى) ثم عدد من الأ�صر ل يزيد عن 15 اأ�صرة 

متتا  الختيار  (مرحلتي  قرية  اأو  �صياخة  كل  يف 

العامة  للتعبئة  املركزي  اجلهاز  قوائم  با�صتخدام 

والإح�صاء لكل من ال�صياخات/القرى والأ�صر).

الأوزان: العينة موزونة ذاتياً.
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البيانات �سرية

ا�ستطالع امل�سح امليداين

ا�ستطالع للـراأي العام  حول نهو�ض املراأة العربية 2005

بلـــــــــــــد الدرا�صـــــــــة:

1 الأردن 

❏  2 لبنان 

3 م�صر 

 ❏ ❏ ❏ ❏ رقم ال�صتمارة:            4

1- املحافظـة:

2- اللـــواء:

3- الق�صــاء:

4-  ا�صم التجمع:

5- املنطقة:

6- احلي:

❏ ❏ ❏ 
 ❏ ❏

 ❏ ❏ ❏
❏ ❏ ❏
❏ ❏ ❏
❏ ❏

البيانات التعريفية

❏ ❏
 ❏
 ❏

❏ ❏ ❏ 
❏ ❏
❏ ❏

7- رقـــــم البلـــوك: 
8- رقـــــم العنقـــود:

9- رقـــــم املبنـــى:
10- رقـــــم امل�صكــن:

11- رقـم الأ�صرة املت�صل�صل:       
12- عـدد اأفـراد الأ�صــرة:       

نتيجــــــة زيـــــــارة امل�سكـــــــــــــن

ماأهــــــول

مغلـــــق دائــــم

خـــــــــــــــــال

م�صتخــــدم لغيــر ال�صكـــن

لـــــم يعــــد قائـــــم

رفـــــــ�ش ال�صتقبــــال

اأخرى (حدد): ______

الزيارة الأوىل

1

2

3

4

5

6

7

نتيجــة زيـارة الأ�سرة

متــــت املقابلــــــة 

ال�صخ�ش املطلوب خارج املنزل

ل يوجـــد �صخ�ش موؤهــل

م�صافـــــــــــــر

مريـ�ش / عاجز / كبري ال�صـن

رفـــــ�ش املقابلــــة

اأخرى (حدد): ______

اأ�صا�صــــي 1

بديـــــــــــل 2 

الزيارة الأوىل

1
2

3

4

5

6

7

متـــــت املقابلــــــــة:

مراحل العمل

ا�سم الباحث

ال�صم

التاريخ:    /       /  2005

ا�سم املراقب

ال�صم

التاريخ:    /       /  2005

ا�سم املرمز

ال�صم

التاريخ:    /       /  2005

ا�سم املدخل

ال�صم

التاريخ:    /       /  2005

مقدمة:

�صباح اخلري / م�صاء اخلري اأنا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من موؤ�ص�صة ال�صرق الأو�صط للدرا�صات وال�صت�صارات الت�صويقية، وهي موؤ�ص�صة م�صتقلة متخ�ص�صة يف جمال الدرا�صات، وذلك عن 

طريق التحدث للنا�ش واحل�صول على  اآرائهم يف موا�صيع حمددة.

جتري املوؤ�ص�صة الآن ا�صتطلعاً حول نهو�ش املراأة يف الوطن العربي، حل�صاب تقرير التنمية الإن�صانية العربية اخلا�ش بالأمم املتحدة. واأود اأن متنحني بع�صاً من وقتكم للإجابة على بع�ش 

الأ�صئلة. واأوؤكد لكم اأن جميع املعلومات التي نح�صل عليها تبقى �صرية و�صمن النطاق املهني.

اأرجو اأن ا�صاأل عن اأفراد الأ�صرة (الذكور / الإناث) الذي هم من �صن 18 �صنه فاأكرب.
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❏

1 مرتبطـة مبفهومــك ال�سامـل للحريـة اإلـى درجـة كبيـــرة

2 مرتبطـة مبفهومــك ال�سامـل للحريـة اإلـى درجـة متو�سطـة

3 مرتبطـة مبفهومــك ال�سامـل للحريـة اإلـى درجـة قليلـــة

4 غيـر مرتبطــة مبفهومــك ال�سامــل للحرية علـى الإطـالق

7 غيــــــــر متاأكـــــــــد / ل اأعـــــــرف

8 بــــــــــــــــــــــــــــــدون راأي

9 رفــــــــــــــ�ض الإجابــــــــــــــة

 جدول اختيار املجاوب

Äاجلن�ض: 1  ذكر❏ Å 2 اأنثى

الرقـــــــــــــــــــــــــــــــــم املت�سل�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل لالأ�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة اأفراد الأ�سرة ممن اأعمارهم 18 

�سنة فاأكرب ابتداًء بالأكرب �سنـُا

رقم 

15الفرد 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5

4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6

ملحظة للباحث/ الباحثة: يرجى و�صع دائرة      حول رقم الجابة التي تنطبق.

هل اأنت على ا�ستعداد للم�ساركة يف هذا ال�ستطالع؟ 100

نعم

ال

 1

❏2        انه املقابلة

اإىل اأي درجة تعتقد اأن "امل�ساواة بني اجلن�سني" مرتبطة مبفهومك ال�سامل للحرية؟  هل هي مرتبطة اإىل درجة كبرية، متو�سطة،  قليلة اأم انها غري مرتبطة على الإطالق  	101
مبفهومك ال�سامل للحرية؟.

الق�سم الول: 

❏

1 اإلـى درجـة كبيـــرة

2 اإلـى درجـة متو�سطـة

3 اإلـى درجـة قليلـــة

4 غري مكفولة علـى الإطـالق

7 غيــــــــر متاأكـــــــــد / ل اأعـــــــرف

8 بــــــــــــــــــــــــــــــدون راأي

9 رفــــــــــــــ�ض الإجابــــــــــــــة

واإىل اأي درجة تعتقد اأن  "امل�ساواة بني اجلن�سني" مكفولة يف -------- )اذكر ا�سم بلد الدرا�سة( )اإقراأ(:  	102

❏

1 اأ�سبحت اأف�سل

2 بقيت على حالها

3 تراجعــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

7 غيــــــــر متاأكـــــــــد / ل اأعـــــــرف

8 بــــــــــــــــــــــــــــــدون راأي

9 رفــــــــــــــ�ض الإجابــــــــــــــة

وهل تعتقد اأن حرية "امل�ساواة بني اجلن�سني" اأ�سبحت اأف�سل، بقيت على حالها اأم تراجعت يف -------- )اذكر ا�سم بلد الدرا�سة(، خالل اخلم�ض �سنوات املا�سية؟  103

ل تقراأ

امل�ساواة بني اجلن�سني:
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رف�ض 

الإجابة

بدون 

راأي

ل 

اأعرف

ل اأوافق 

على 

الطالق

اأوافق اإلــــــــــــــى درجــــــــــــــــــــة

قليلة متو�سطة كبيـرة

❏ 9 8 7 4 3 2 1 1- للبنــــات احلــــق فـــي التعليـــم متامــًا كمــا للبنيـــن

❏ 9 8 7 4 3 2 1 2- للبنـات احلــق يف التعليم يف جميع املراحـل مبا يف ذلك التعليـم اجلامعـي

❏ 9 8 7 4 3 2 1 3- للن�سـاء احلــق يف العمــل علـى قــدم امل�ســاواة مــع الرجـــال

❏ 9 8 7 4 3 2 1 4- للن�ساء احلق يف عوائد / مزايا العمل )الدخل / املزايا الأخرى(، نف�سها كالرجال

❏ 9 8 7 4 3 2 1 5- للن�ساء احلق يف ظروف العمل نف�سها كالرجل )�ساعات الدوام، التنقل وال�سفر الخ..(

❏ 9 8 7 4 3 2 1 6- للن�سـاء احلـق يف العمـل ال�سيا�سـي علـى قــدم امل�سـاواة مـع الرجـال

❏ 9 8 7 4 3 2 1 7- من حـق املـراأة اأن يكت�سـب اأولدها جن�سيتها على قـدم امل�ساواة مع الرجال

❏ 9 8 7 4 3 2 1 8- للمـــــراأة احلـــــق بتبـــوء من�ســــب قــــــــا�ضِ

❏ 9 8 7 4 3 2 1 9- للمــــراأة احلـــــق  بتبـــوء  من�ســــب وزيــــــــر

❏ 9 8 7 4 3 2 1 10-  للمــراأة احلـــــق بتبــــوء  من�ســــب رئيــــ�ض وزراء

   ❏ 9 8 7 4 3 2 1 11-  للمــراأة احلــق  بتبـــوء  من�ســب رئيـــــ�ض دولـــــة

اإىل اأي درجة توافق على اأن "للبنات احلق يف التعليم متاماً كما للبنني" (اأوافق اإىل درجة كبرية، اإىل درجة متو�صطة، اإىل درجة قليلة، ل اأوافق على الإطلق)؟   	201

الباحث:  (ا�صاأل وبنف�ش الأ�صلوب عن جميع البنود املدرجة يف اجلدول اأدناه).  

❏

اىل ال�سوؤال 204 لهـــا حــق اختيــار التخ�ســـ�ض الــذي تريـــــد 1          إنتقل 

2 هنــــاك تخ�س�ســـات ل يجــوز للبنــات اختيــــارها

 7 غيــــــــر متاأكـــــــــد / ل اأعـــــــــرف

بـــــــــــــــــــــــــــــــدون راأي 8

9 رفــــــــــــــ�ض الإجابـــــــــــــــة

وهل تعتقد اأن للبنات حق اختيار التخ�ص�ش الذي تريد يف جمال التعليم اجلامعي اأم تعتقد باأن هناك عدداً من التخ�ص�صات ل يجوز للبنات اختيارها؟  	202

❏ ❏
❏ ❏
❏ ❏

1 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	

2 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

هل لك اأن تذكر اأ�صم تخ�ص�ش اأو اأكرث تعتقد اأنه ل يجوز للبنات اختيارها يف مرحلة التعليم اجلامعي؟ 		203

❏

1 اأف�سل من اأداء الرجال

2 متقــــــــــــــــــــــــارب

3 اأ�سواأ  من اأداء الرجال

 7 غيــــــــر متاأكـــــــــد / ل اأعـــــــــرف

8 بـــــــــــــــــــــــــــــــدون راأي

9 رفــــــــــــــ�ض الإجابـــــــــــــــة

هل تعتقد اأن اأداء الن�صاء يف املواقع القيادية (اقر): 	204

�صاأقراأ عليك عدداً من العبارات واأرجو اأن تخربين اإىل اأي درجة توافق اأو ل توافق على كل منها.

اإنتقل اإىل ال�سوؤال رقم  204

ل تقراأ

الق�سم الثاين:

عنا�سر اإ�سافية
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❏ ❏ اأهم م�سكلة تواجه الن�ساء  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما هي براأيك اأهم م�صكلة تواجه الن�صاء يف ------- (اذكر اأ�صم بلد الدرا�صة)؟ 		209

❏
1 نعــــــــــــــــــــــــــــــم

2 ل

8 رفــــــــــــــ�ست الإجابـــــــــــــــة

هل كان عملك هذا يف نطاق الأ�صرة اأم خارج نطاق الأ�صرة؟ 	206

❏
1 نعــــــــــــــــــــــــــــــم

2 ل

8 رفــــــــــــــ�ست الإجابـــــــــــــــة

هل كنت ترغبني يف العمل خارج نطاق الأ�صرة خلل الـ 7 اأيام املا�صية ومل جتدي عمًل؟ 	207

الباحث: )ا�صاأل اجلميع).	

�صاأقراأ عليك عدداً من العبارات واأرجو اأن تخربين اإن كنت توافق اأو ل توافق على م�صمون كل منها.

ااإىل اأي درجة توافق على "اأن ل تتعر�ش املراأة للإيذاء البدين من الرجال"؟ (اأوافق اإىل درجة كبرية، متو�صطة، قليلة، ل اأوافق على الإطلق). 	208

الباحث:  (ا�صاأل وبنف�ش الأ�صلوب عن جميع البنود املدرجة يف اجلدول اأدناه).  

رف�ض 

الإجابة

بدون 

راأي

ل 

اأعرف

ل اأوافق 

على 

الطالق

اأوافق اإلــــــــــــــى درجــــــــــــــــــــة

قليلة متو�سطة كبيـرة

❏ 9 8 7 4 3 2 1 1-  اأن ل تتعــر�ض املـــراأة لالإيــــذاء البدنــي مــن الرجـال

❏ 9 8 7 4 3 2 1 2- اأن ل تتعــر�ض املــراأة لالإيــــذاء النف�ســي مــن الرجـال

❏ 9 8 7 4 3 2 1 3- منــــــــــــــع ختــــــــان البنـــــــات

❏ 9 8 7 4 3 2 1 4- متلك املراأة لالأ�سول )القت�سادية( مبا يف  ذلك الأرا�سي واملباين على 

     قدم امل�ساواة مع الرجال  

❏ 9 8 7 4 3 2 1 5- متلك املراأة للم�سروعات )القت�سادية( على قدم امل�سـاواة مــع الرجال

❏ 9 8 7 4 3 2 1 6- اإدارة املراأة للم�سروعات )القت�سادية( على قدم امل�ســاواة مـع الرجال

❏ 9 8 7 4 3 2 1 7-  اختيــار املراأة للـــزوج على قــدم امل�ســاواة مـع الرجــال

❏ 9 8 7 4 3 2 1 8- منـــــــع زواج الأقــــارب مـــن الدرجـــة الأولــى

❏ 9 8 7 4 3 2 1 9- منــــع الـــزواج املبكـــر )للبنــت الأ�سغـر من 18 عاما(

❏ 9 8 7 4 3 2 1 10-  طـــــــــالق املـــــراأة باإرادتهـــــا املنفـــردة

❏ 9 8 7 4 3 2 1 11- الوليــة على اأولدهـــا على قـــدم امل�ســاواة مع الرجـال

❏ 9 8 7 4 3 2 1 12- ال�سفــــــــــــــر وحدهــــــــــــــــا

❏
1 نعــــــــــــــــــــــــــــــم

2 ل

8 رفــــــــــــــ�ست الإجابـــــــــــــــة

هل عملت باأجر اأو بدون اأجر خلل ال�صبعة اأيام املا�صية يف اإنتاج اأي �صلعة اأو تقدمي اأي خدمة؟ 	205

اإنتقل اإىل ال�سوؤال رقم 207

اإنتقل اإىل ال�سوؤال رقم 208

الباحث: (اإ�صاأل الأ�صئلة رقم 205/ 206/ 207 اإذا كان امل�صتجيب "اأنثى" واإل انتقل اإىل ال�صوؤال رقم 208).



237ملحق 2: ا�شتطالع الراأي حول نهو�ض املراأة يف الوطن العربي

اإىل اأي درجة تتمتع الن�صاء يف -------------- (اذكر اأ�صم بلد الدرا�صة) "بعدم التعر�ش للإيذاء البدين".   		210

تتمتع اإىل درجة كبرية، تتمتع اإىل درجة  متو�صطة، تتمتع اإىل درجة قليلة اأم ل تتمتع  "بعدم التعر�ش للإيذاء البدين " على الإطلق؟  

وهل تعتقد باأن التمتع "بعدم التعر�ش للإيذاء البدين" قد حت�صن، بقي على حاله اأم �صاء خلل اخلم�ش �صنوات املا�صية؟ 		211

الباحث:  (ا�صاأل وبنف�ش الأ�صلوب عن جميع البنود املدرجة يف اجلدول اأدناه).  

�سوؤال  211 �سوؤال  210
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❏ 9 8 7 3 2 1 ❏ 9 8 7 4 3 2 1 1-  بعـــــــدم التعــــر�ض لالإيــــذاء البدين  

❏ 9 8 7 3 2 1 ❏ 9 8 7 4 3 2 1 2- بعــــــدم التعـــــر�ض لالإيــــذاء النف�سي

❏ 9 8 7 3 2 1 ❏ 9 8 7 4 3 2 1 3- باختيـــــــــــار الـــــــزوج

❏ 9 8 7 3 2 1 ❏ 9 8 7 4 3 2 1 4- بالطـــــــــالق باإرادتهــــــــا

❏ 9 8 7 3 2 1 ❏ 9 8 7 4 3 2 1 5- مبنـــــــــــع ختـــــــــان البنات

❏ 9 8 7 3 2 1 ❏ 9 8 7 4 3 2 1 6- بالتعليــــــــــــــــــــــم

❏ 9 8 7 3 2 1 ❏ 9 8 7 4 3 2 1 7- بالتعليـــــــــم العالـــــــــي

❏ 9 8 7 3 2 1 ❏ 9 8 7 4 3 2 1 8- بالعمــــــــــــــــــــــل

❏ 9 8 7 3 2 1 ❏ 9 8 7 4 3 2 1 9- بتملـــــــك الأ�ســـــــــــول

❏ 9 8 7 3 2 1 ❏ 9 8 7 4 3 2 1 10- بتملــــــــك امل�سروعـــــــات

❏ 9 8 7 3 2 1 ❏ 9 8 7 4 3 2 1 11- بـــــــاإدارة امل�سروعــــــــات

❏ 9 8 7 3 2 1 ❏ 9  8 7 4 3 2 1

12- بامل�ساركــــة فـــي املجتمـع املدنـي 

      )اجلمعيات الأهلية والأحزاب وو�سائل الأعالم( 

❏ 9 8 7 3 2 1 ❏ 9 8 7 4 3 2 1 13- بامل�ساركـــة فــــي الن�ســـــــاط ال�سيا�سي

الق�سم الثالث:

❏

1 ل اأوافق على اأن تتحجب املراأة

2 اأوافق على اأن تتحجب املراأة فقط اأن قررت هي ذلك

3 يجـــب فـــــر�ض احلجــــاب علــى املـــراأة

غيــــــــر متاأكـــــــــد / ل اأعـــــــــرف 7

8 بـــــــــــــــــــــــــــــــدون راأي

9 رفــــــــــــــ�ض الإجابـــــــــــــــة

اأي من املواقف التالية يعرب عن راأيك يف احلجاب (اقراأ): 	301

الباحث: (اإجابة واحدة فقط).  

احلجاب / الختالط / تعدد الزوجات/ اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة:

رف�ض الإجابة بدون راأي ل اأعرف ل نعم

❏

❏

❏

9 8 7 2 1 1-  يف جميع مراحل التعليم 

9 8 7 2 1 2-  يف العمل 

9 8 7 2 1 3-  يف املجتمع عامة 

وهل توافق على الختلط بني اجلن�صني "يف جميع مراحل التعليم"؟ 	302

   الباحث: (ا�صاأل وبنف�ش الأ�صلوب عن جميع البنود املدرجة يف اجلدول اأدناه).

تتمتع  اإلـــــــــــى درجـــــــــــــة:

ل تقراأ
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❏

1 اأوافـــــــــــق

2 ل اأوافق

7 غيــــــــر متاأكـــــــــد / ل اأعـــــــرف

8 بــــــــــــــــــــــــــــــدون راأي

9 رفــــــــــــــ�ض الإجابــــــــــــــة

هل توافق على تعدد الزوجات؟ 		303

❏

1 الزوجة الأوىل فقط

2 اآخر زوجة فقط

3 الزوجة الأوىل والأخرية معًا

7 غيــــــــر متاأكـــــــــد / ل اأعـــــــرف

8 بــــــــــــــــــــــــــــــدون راأي

9 رفــــــــــــــ�ض الإجابــــــــــــــة

وهل يجب، باعتقادك اأن يكون تعدد الزوجات مرتبطاً مبوافقة (اقراأ): 		304

❏

1 نعــــــــــــــــــم

2 ل

7 غيــــــــر متاأكـــــــــد / ل اأعـــــــرف

8 بــــــــــــــــــــــــــــــدون راأي

9 رفــــــــــــــ�ض الإجابــــــــــــــة

هل تعرف عن "اتفاقية الق�صاء على جميع اأ�صكال التمييز �صد املراأة"؟ 		305

❏

1 نعــــــــــــــــــم

2 ل

7 غيــــــــر متاأكـــــــــد / ل اأعـــــــرف

8 بــــــــــــــــــــــــــــــدون راأي

9 رفــــــــــــــ�ض الإجابــــــــــــــة

ب�صكل عام، هل توافق على م�صمون هذه التفاقية؟ 		306

❏

1 نعــــــــــــــــــم

2 ل

7 غيــــــــر متاأكـــــــــد / ل اأعـــــــرف

8 بــــــــــــــــــــــــــــــدون راأي

9 رفــــــــــــــ�ض الإجابــــــــــــــة

هل لديك اأي اعرتا�ش على اأي من موادها الرئي�صية؟ 		307

❏ ❏
❏ ❏
❏ ❏

1 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	

2 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ما هو هذا العرتا�ش؟ اأي اعرتا�ش اآخر؟ 		308

اإنتقل اإىل ال�سوؤال رقم 305

اإنتقل اإىل ال�سوؤال رقم 311	
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❏   

1 اأوافـــــــــــق

2 ل اأوافق

7 غيــــــــر متاأكـــــــــد / ل اأعـــــــرف

8 بــــــــــــــــــــــــــــــدون راأي

9 رفــــــــــــــ�ض الإجابــــــــــــــة

توافق على تطبيقها بالكامل يف ------------ (اذكر ا�صم بلد الدرا�صة)؟ هل  		309

❏

1 اأوافـــــــــــق

2 ل اأوافق

7 غيــــــــر متاأكـــــــــد / ل اأعـــــــرف

8 بــــــــــــــــــــــــــــــدون راأي

9 رفــــــــــــــ�ض الإجابــــــــــــــة

توافق على تطبيقها بالكامل يف جميع البلدان العربية؟ هل  		310

❏ ❏ اأهم تطور  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هو براأيك اأهم تطور ممكن اأن ي�صاعد على متتع املراأة بتمام حقوقها؟ ما  		311

النه�سة يف الوطن العربي:

الق�سم الرابع:

رف�ض الإجابة بدون راأي ل اأعرف ل نعم

❏

❏

❏

9 8 7 2 1 1- اإقــــــــــامــــــــــــة جمتمع املعرفة 

9 8 7 2 1 2- نهو�ض املراأة العربية 

9 8 7 2 1 3- احتــــرام احلريــــــات )الــراأي والتعبيـــر والتجمـع  واإن�ساء 

املنظمات يف املجتمعني املدين وال�سيا�سي(

❏ 9 8 7 2 1 4- اإقامة ن�سق للحكم ال�سالح )يحمي احلرية ويقوم على متثيل 

عامة ال�سعب واخل�سوع مل�ساءلته يف ظل قانون يقوم على تنفيذه 

ق�ساء عادل وم�ستقل متامًا(

هل ترى اأهمية ملحة لقيام نه�صة اإن�صانية يف الوطن العربي عن طريق "اإقامة جمتمع املعرفة"؟ 	401

   الباحث: (ا�صاأل وبنف�ش الأ�صلوب عن جميع البنود املدرجة يف اجلدول اأدناه).

اأهم تطور  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      ❏ ❏

هو براأيك اأهم تطور ممكن اأن ي�صاعد على قيام نه�صة اإن�صانية يف الوطن العربي؟ ما  		402

النه�سة يف الوطن العربي:

الق�سم الرابع:
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امل�صتـوى  التعليمـــــــي (اأعلــى مرحلـة مت اجتيازها بنجاح) : 				503

     

❏

1  اأمي/ يقراأ ويكتب

2  ابتــــــــــــــــــــــــــــــــــدائي

3  اإعدادي

4  ثانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوي

5 دبلوم متو�ســــــــــــط

6 بكالوريو�ض

7 دبلوم عايل

8 ماج�ستري فاأعلى

9 رف�ض الإجابة

البيانات التعريفية: 

الق�سم اخلام�ض:

اجلنــــــــــــ�ش:      	501

❏

1  ذكر

2  اأنثى

3  رف�ض الإجابة

العلقات بالقوى الب�صرية: 	504

     

❏

1 يعمل

2 ل يعمل

9 رف�ض الإجابة

 انتقل الى السؤال

رقم 506

العمــــــــــــر:      	502

❏ ❏
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رف�ض الإجابة   99   

املهنـــــــــــــــــة (بالتحديد): 	505

     

❏ ❏
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رف�ض الإجابة   99   

احلالة الزوجيـــــــــــة : 				506

     

❏

1 اأعزب 

2 متزوج

3  اأخرى )حدد( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9  رف�ض الإجابة

الديــــــــــــــــــــــــــــانة : 				507

     

❏

1 م�سلم 

2 م�سيحي

3  اأخرى )حدد( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9  رف�ض الإجابة

Å  الباحثةÄ  الباحث

ا�صكر املجاوب، وبني له احتمال القيام بزيارة اأخرى.
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جداول تلخ�ض نتائج امل�سح امليداين1

حجم العينة

اجلملةاملغربم�سرلبنانالأردنبلد الدرا�سة

10001000100010234023عدد امل�صاهدات

الق�سم الأول: امل�ساواة بني اجلن�سني

اجلملة املغرب م�سر لبنان الأردن بلد الدرا�سة

�سوؤال 101 "امل�ساواة بني اجلن�سني" مرتبطة مبفهومك ال�سامل للحرية؟ 

84.31 71.27 85.20 97.30 83.79 مرتبطة

9.71 10.75 12.20 1.90 13.96 غري مرتبطة

5.98 17.99 2.60 0.80 2.25 2
امل�صاهدات املفقودة

100.00 100.01 100.00 100.00 100.00 اجلملة

�سوؤال 102 "امل�ساواة بني اجلن�سني" مكفولة؟

86.49 76.44 92.10 90.20 87.45 مكفولة

9.63 14.17 6.10 7.90 10.26 غري مكفولة

3.88 9.38 1.80 1.90 2.29 امل�صاهدات املفقودة

100.00 99.99 100.00 100.00 100.00 اجلملة

�سوؤال 103  "امل�ساواة بني اجلن�سني" حت�سنت، بقيت على حالها اأم تراجعت خالل اخلم�ض �سنوات املا�سية؟

70.70 65.98 80.00 69.70 67.24 ت�صحنت

18.19 19.55 13.00 19.10 21.07 بقيت على حالها

7.54 7.04 5.10 9.00 9.04 تراجعت

3.57 7.43 1.90 2.20 2.65 امل�صاهدات املفقودة

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 اجلملة

الق�سم الثاين: عنا�سر اإ�سافية

توافق على اأن"........................................" ؟

اجلملة املغرب م�سر لبنان الأردن بلد الدرا�سة

�سوؤال  20101 للبنات احلق يف التعليم متامًا كما للبنني

�سوؤال 20102 للبنات احلق يف التعليم يف جميع املراحل مبا يف ذلك التعليم اجلامعي

�سوؤال 20103  للن�ساء احلق يف العمل على قدم امل�ساواة مع الرجال

98.2599.6098.5098.9298.82اأوافق

1.750.101.400.981.06ل اأوافق

0.000.300.100.100.12امل�صاهدات املفقودة

100.00100.00100.00100.00100.00اجلملة

97.4899.5096.2097.5697.69اأوافق

2.520.303.602.252.17ل اأوافق

0.000.200.200.200.15امل�صاهدات املفقودة

100.00100.00100.00100.01100.01اجلملة

86.0898.6084.8093.1690.67اأوافق

13.931.0014.506.749.03ل اأوافق

0.000.400.700.100.30امل�صاهدات املفقودة

100.01100.00100.00100.00100.00اجلملة

1  اجلملة قد ل ت�صاوي 100% نتيجة للتقريب.
2 جمموع ن�صب " ل اأعرف" و "ل راأي "، و "رف�ش الإجابة" و"غري مبني".
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تابع - الق�سم الثاين: عنا�سر اإ�سافية

  توافق على اأن"........................................" ؟

اجلملة املغرب م�سر لبنان الأردن بلد الدرا�سة

�سوؤال 20104 للن�ساء احلق يف عوائد/مزايا العمل نف�سها كالرجال )الدخل/املزايا الأخرى(

�سوؤال  20105  للن�ساء احلق يف ظروف العمل نف�سها كالرجل )�ساعات الدوام، التنقل وال�سفر الخ .. (

�سوؤال 20106  للن�ساء احلق يف العمل ال�سيا�سي على قدم امل�ساواة مع الرجال

85.3597.7082.9091.4989.38اأوافق

14.551.7016.107.629.98ل اأوافق

0.100.601.000.880.65امل�صاهدات املفقودة

100.00100.00100.0099.99100.01اجلملة

71.5493.6062.3086.4278.52اأوافق

27.935.9036.6012.4120.66ل اأوافق

0.520.501.101.170.83امل�صاهدات املفقودة

99.99100.00100.00100.00100.01اجلملة

76.8294.2061.8083.1979.02اأوافق

22.444.9035.8012.2218.80ل اأوافق

0.750.902.404.592.17امل�صاهدات املفقودة

100.01100.00100.00100.0099.99اجلملة

�سوؤال  20107  من حق املراأة اأن يكت�سب اأولدها جن�سيتها على قدم امل�ساواة مع الرجال

�سوؤال 20108  للمراأة احلق بتبوء من�سب قا�ضٍ

�سوؤال  20109   للمراأة احلق بتبوء من�سب وزير

73.9386.9062.1053.5769.03اأوافق

24.7212.3035.6039.6928.14ل اأوافق

1.350.802.306.742.82امل�صاهدات املفقودة

100.00100.00100.00100.0099.99اجلملة

55.3489.9046.6073.6066.41اأوافق

43.718.6051.5023.2631.72ل اأوافق

0.941.501.903.131.87امل�صاهدات املفقودة

99.99100.00100.0099.99100.00اجلملة

67.3293.1066.1079.7676.59اأوافق

31.756.1032.6016.6221.74ل اأوافق

0.920.801.303.621.67امل�صاهدات املفقودة

99.99100.00100.00100.00100.00اجلملة

�سوؤال 20110 للمراأة احلق بتبوء من�سب رئي�ض وزراء

�سوؤال  20111  للمراأة احلق بتبوء من�سب رئي�ض دولة

54.7087.8045.9074.0065.65اأوافق

44.4111.5052.4022.0932.54ل اأوافق

0.890.701.703.911.81امل�صاهدات املفقودة

100.00100.00100.00100.00100.00اجلملة

39.0081.3025.7055.6150.43اأوافق

59.4517.5072.5039.7847.27ل اأوافق

1.551.201.804.592.30امل�صاهدات املفقودة

100.00100.00100.0099.98100.00اجلملة
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حق البنات يف اختيار التخ�س�ض الذي تريد يف جمال التعليم اجلامعي

�سوؤال 202 تعتقد اأن للبنات حق اختيار التخ�س�ض الذي تريد يف جمال التعليم اجلامعي اأم هناك تخ�س�سات ل يجوز للبنات اختيارها؟

اأداء الن�ساء يف املواقع القيادية

�سوؤال 204 تعتقد اأن اأداء الن�ساء يف املواقع القيادية

عمل الن�ساء )الأ�سئلة 205-207 ت�ساأل للن�ساء فقط(

�سوؤال 205  عملت باأجر اأو بدون اأجر خالل ال�سبعة اأيام املا�سية يف قطاعي"الإنتاج واخلدمات"؟

�سوؤال  206  كان عملك يف نطاق الأ�سرة اأم خارج نطاق الأ�سرة؟

�سوؤال  207  كنت ترغبني يف العمل خارج نطاق الأ�سرة خالل الـ 7 اأيام املا�سية ومل جتدي عماًل؟

توافق على "................................................"؟

�سوؤال  20801   اأن ل تتعر�ض املراأة لالإيذاء البدين من الرجال؟

85.6790.9090.2092.4789.83للبنات حق اختيار التخ�ص�ش*

12.028.107.401.667.26هناك تخ�ص�صات ل يجوز اختيارها

2.321.002.405.872.91امل�صاهدات املفقودة

100.01100.00100.00100.00100.00اجلملة

* انتقل اإىل �صوؤال 204

9.0214.4012.0024.4415.02اأف�صل من اأداء الرجال

52.1866.5046.5042.2351.80متقارب

36.5914.9038.9030.8930.32اأ�صواأ من اأداء الرجال

2.214.202.602.442.86امل�صاهدات املفقودة

100.00100.00100.00100.00100.00اجلملة

39.7657.2146.1532.0944.98يف نطاق الأ�صرة

60.2442.7953.8567.9155.02خارج نطاق الأ�صرة*

100.00100.00100.00100.00100.00اجلملة

* انتقل اإىل �صوؤال 208

اجلملة املغرب م�سر لبنان الأردن بلد الدرا�سة

18.3416.5822.799.6017.27نعم

81.3772.7076.2387.3779.30ل

0.2910.710.983.033.43امل�صاهدات املفقودة

100.0099.99100.00100.00100.00اجلملة

اجلملة املغرب م�سر لبنان الأردن بلد الدرا�سة

اجلملة املغرب م�سر لبنان الأردن بلد الدرا�سة

اجلملة املغرب م�سر لبنان الأردن بلد الدرا�سة

97.6797.8094.5096.5896.64اأوافق

2.132.005.003.323.11ل اأوافق

0.210.200.500.100.25امل�صاهدات املفقودة

100.01100.00100.00100.00100.00اجلملة

12.4544.4216.3135.7626.88نعم

87.5550.8383.6964.0571.96ل*

0.004.750.000.191.16امل�صاهدات املفقودة

100.00100.00100.00100.00100.00اجلملة

* انتقل اإىل �صوؤال 207
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توافق على "................................................"؟

�سوؤال 20802   اأن ل تتعر�ض املراأة لالإيذاء النف�سي من الرجال؟

�سوؤال 20803  منع ختان البنات؟

97.6198.3093.7096.8796.62اأوافق

2.131.605.903.033.16ل اأوافق

0.260.100.400.100.21امل�صاهدات املفقودة

100.00100.00100.00100.0099.99اجلملة

86.2978.9047.4073.2271.46اأوافق

5.764.8048.804.8916.00ل اأوافق

7.9616.303.8021.9012.54امل�صاهدات املفقودة

100.01100.00100.00100.01100.00اجلملة

�سوؤال 20804  متلك املراأة لالأ�سول القت�سادية )على قدم امل�ساواة مع الرجال مبا يف ذلك الأرا�سي واملباين(؟

�سوؤال 20805   متلك املراأة للم�سروعات القت�سادية )على قدم امل�ساواة مع الرجال(؟

       

93.5297.6091.4098.2495.21اأوافق

6.052.007.701.084.19ل اأوافق

0.430.400.900.680.60امل�صاهدات املفقودة

100.00100.00100.00100.00100.00اجلملة

�سوؤال 20806  اإدارة املراأة للم�سروعات القت�سادية  )على قدم امل�ساواة مع الرجال(؟

�سوؤال 20807   اختيار املراأة للزوج على قدم امل�ساواة مع الرجال؟

91.9497.4090.3097.1794.21اأوافق

7.402.209.001.174.92ل اأوافق

0.660.400.701.660.86امل�صاهدات املفقودة

100.00100.00100.00100.0099.99اجلملة

87.7796.5085.4095.1191.21اأوافق

11.842.7013.702.547.67ل اأوافق

0.400.800.902.351.12امل�صاهدات املفقودة

100.01100.00100.00100.00100.00اجلملة

93.5497.4096.4091.9894.82اأوافق

6.242.203.207.624.83ل اأوافق

0.220.400.400.390.35امل�صاهدات املفقودة

100.00100.00100.0099.99100.00اجلملة

�سوؤال 20808  منع زواج الأقارب من الدرجة الأوىل؟

�سوؤال 20809   منع الزواج املبكر  )للبنت الأ�سغر من 18 عاما(؟

81.4086.3060.8051.8069.98اأوافق

17.8011.8037.6046.2428.46ل اأوافق

0.801.901.601.961.56امل�صاهدات املفقودة

100.00100.00100.00100.00100.00اجلملة

87.8984.2078.8067.9479.63اأوافق

12.1215.2020.7030.9919.82ل اأوافق

0.000.600.501.080.55امل�صاهدات املفقودة

100.01100.00100.00100.01100.00اجلملة

اجلملة املغرب م�سر لبنان الأردن بلد الدرا�سة



245ملحق 2: ا�شتطالع الراأي حول نهو�ض املراأة يف الوطن العربي

توافق على "................................................"؟

�سوؤال  20810  طالق املراأة باإرادتها املنفردة؟

�سوؤال  20811    الولية على اأولدها على قدم امل�ساواة مع الرجال؟

اجلملة املغرب م�سر لبنان الأردن بلد الدرا�سة

61.7683.2057.5070.8868.35اأوافق

37.5816.3041.4027.4730.67ل اأوافق

0.660.501.101.660.99امل�صاهدات املفقودة

100.00100.00100.00100.01100.01اجلملة

79.6885.7078.9094.4384.73اأوافق

19.7813.5020.304.1114.36ل اأوافق

0.540.800.801.470.91امل�صاهدات املفقودة

100.00100.00100.00100.01100.00اجلملة

�سوؤال  20812  ال�سفر وحدها؟

43.5882.1029.4058.7453.48اأوافق

56.0317.4070.2040.9646.12ل اأوافق

0.390.500.400.290.40امل�صاهدات املفقودة

100.00100.00100.0099.99100.00اجلملة

تتمتع الن�ساء يف بلدك "...................................."

�سوؤال  21001  بعدم التعر�ض لالإيذاء البدين؟

�سوؤال  21002    بعدم التعر�ض لالإيذاء النف�سي؟

95.3294.7088.9085.1590.98نعم

3.191.909.5012.326.76ل

1.493.401.602.542.26امل�صاهدات املفقودة

100.00100.00100.00100.01100.00اجلملة

اجلملة املغرب م�سر لبنان الأردن بلد الدرا�سة

94.0393.2090.6079.2889.22نعم

4.554.408.5017.608.81ل

1.432.400.903.131.97امل�صاهدات املفقودة

100.01100.00100.00100.01100.00اجلملة

�سوؤال  21003    باختيار الزوج؟

�سوؤال  21004    بالطالق باإرادتها؟

96.2397.2097.0093.7596.03نعم

3.501.202.505.083.08ل

0.261.600.501.170.89امل�صاهدات املفقودة

99.99100.00100.00100.00100.00اجلملة

80.8677.5073.7082.2078.59نعم

17.3318.5024.5014.5718.70ل

1.804.001.803.232.71امل�صاهدات املفقودة

99.99100.00100.00100.00100.00اجلملة
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تتمتع الن�ساء يف بلدك "...................................."

�سوؤال  21005   مبنع ختان البنات؟

�سوؤال  21006    بالتعليم؟

80.8168.5064.4071.7671.37نعم

5.963.2032.503.3211.20ل

13.2328.303.1024.9317.43امل�صاهدات املفقودة

100.00100.00100.00100.01100.00اجلملة

99.6298.5099.3098.0498.85نعم

0.200.500.501.080.57ل

0.191.000.200.880.57امل�صاهدات املفقودة

100.01100.00100.00100.0099.99اجلملة

�سوؤال  21007   بالتعليم العايل؟

�سوؤال  21008    بالعمل؟

99.5098.4098.0095.5997.87نعم

0.490.301.802.541.29ل

0.001.300.201.860.85امل�صاهدات املفقودة

99.99100.00100.0099.99100.01اجلملة

98.8198.6096.0095.3197.17نعم

1.200.303.804.112.36ل

0.001.100.200.590.47امل�صاهدات املفقودة

100.01100.00100.00100.01100.00اجلملة

�سوؤال  21009   بتملك الأ�سول؟

�سوؤال  21010		بتملك امل�سروعات؟

96.9796.3095.6094.8295.91نعم

2.291.103.001.662.01ل

0.742.601.403.522.07امل�صاهدات املفقودة

100.00100.00100.00100.0099.99اجلملة

96.0596.3092.3091.7994.10نعم

3.261.606.403.033.57ل

0.692.101.305.182.33امل�صاهدات املفقودة

100.00100.00100.00100.00100.00اجلملة

�سوؤال  21011   باإدارة امل�سروعات؟

�سوؤال  21012	  بامل�ساركة يف املجتمع املدين  )اجلمعيات الأهلية والأحزاب وو�سائل الأعالم(؟

95.1996.3089.7088.9692.51نعم

4.031.409.204.114.68ل

0.792.301.106.942.81امل�صاهدات املفقودة

100.01100.00100.00100.01100.00اجلملة

92.6396.3086.7081.6289.27نعم

5.400.509.503.424.70ل

1.973.203.8014.966.03امل�صاهدات املفقودة

100.00100.00100.00100.00100.00اجلملة

اجلملة املغرب م�سر لبنان الأردن بلد الدرا�سة
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تتمتع الن�ساء يف بلدك "...................................."

�سوؤال  21013   بامل�ساركة يف القرار ال�سيا�سي؟

91.2996.0080.3082.5087.50نعم

6.571.3015.604.016.85ل

2.132.704.1013.495.65امل�صاهدات املفقودة

99.99100.00100.00100.00100.00اجلملة

التمتع "........................." حت�سن، بقي على حاله اأم تراجع خالل اخلم�ض �سنوات املا�سية؟

�سوؤال  21101  بعدم التعر�ض لالإيذاء البدين

�سوؤال  21102    بعدم التعر�ض لالإيذاء النف�سي

اجلملة املغرب م�سر لبنان الأردن بلد الدرا�سة

73.2962.0079.6072.9271.96حت�صن

19.4423.6014.2020.7219.50بقي على حاله

4.308.604.303.035.05تراجع

2.975.801.903.323.50امل�صاهدات املفقودة

100.00100.00100.0099.99100.01اجلملة

70.2553.5078.1067.6467.38حت�صن

22.4728.8015.6024.7322.91بقي على حاله

4.9412.004.803.326.25تراجع

2.345.701.504.303.46امل�صاهدات املفقودة

100.00100.00100.0099.99100.01اجلملة

�سوؤال  21103   باختيار الزوج

�سوؤال  21104 بالطالق باإرادتها

77.3979.0088.6078.6980.91حت�صن

19.4613.0010.1017.1114.93بقي على حاله

1.581.900.301.271.26تراجع

1.576.101.002.932.90امل�صاهدات املفقودة

100.00100.00100.0099.99100.00اجلملة

62.8248.2065.1065.3060.38حت�صن

26.9435.4029.7026.0029.49بقي على حاله

5.098.002.104.204.84تراجع

5.158.403.104.505.28امل�صاهدات املفقودة

100.00100.00100.00100.0099.99اجلملة

�سوؤال  21105   مبنع ختان البنات 

68.1441.1053.1018.9645.18حت�صن

13.5220.5040.2054.5532.32بقي على حاله

1.341.302.402.441.87تراجع

17.0037.104.3024.0520.63امل�صاهدات املفقودة

100.00100.00100.00100.00100.00اجلملة

اجلملة املغرب م�سر لبنان الأردن بلد الدرا�سة
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التمتع "........................." حت�سن، بقي على حاله اأم تراجع خالل اخلم�ض �سنوات املا�سية

�سوؤال  21106  بالتعليم

�سوؤال  21107   بالتعليم العايل

86.5784.5091.9090.2288.31حت�صن

11.126.407.008.608.28بقي على حاله

0.780.200.700.200.47تراجع

1.548.900.400.982.94امل�صاهدات املفقودة

100.01100.00100.00100.00100.00اجلملة

86.1186.2090.3087.3987.50حت�صن

11.814.408.4010.178.70بقي على حاله

1.070.400.700.490.66تراجع

1.019.000.601.963.13امل�صاهدات املفقودة

100.00100.00100.01100.0199.99اجلملة

�سوؤال  21108   بالعمل

�سوؤال  21109    بتملك الأ�سول

82.0977.8083.3084.9582.05حت�صن

15.287.8013.5011.4412.00بقي على حاله

1.014.902.703.032.91تراجع

1.629.500.500.593.04امل�صاهدات املفقودة

100.00100.00100.00100.01100.00اجلملة

76.4162.1072.8075.4671.72حت�صن

19.6725.2023.9017.9921.67بقي على حاله

1.523.201.100.681.62تراجع

2.399.502.205.874.99امل�صاهدات املفقودة

99.99100.00100.00100.00100.00اجلملة

�سوؤال  21110   بتملك امل�سروعات

�سوؤال  21111    باإدارة امل�سروعات

73.5557.6071.3077.1369.94حت�صن

21.6530.1025.0015.4423.00بقي على حاله

1.733.401.600.681.85تراجع

3.078.902.106.745.21امل�صاهدات املفقودة

100.00100.00100.0099.99100.00اجلملة

64.7543.4063.5075.1761.78حت�صن

29.3035.7032.1015.6428.11بقي على حاله

2.442.901.900.882.02تراجع

3.5118.002.508.318.08امل�صاهدات املفقودة

100.00100.00100.00100.0099.99اجلملة

�سوؤال  21112   بامل�ساركة يف املجتمع املدين )اجلمعيات الأهلية والأحزاب وو�سائل الأعالم(

72.8778.2071.8073.7074.14حت�صن

17.9310.7020.3011.5315.09بقي على حاله

4.541.002.300.492.07تراجع

4.6610.105.6014.278.69امل�صاهدات املفقودة

100.00100.00100.0099.9999.99اجلملة

اجلملة املغرب م�سر لبنان الأردن بلد الدرا�سة
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التمتع "........................." حت�سن، بقي على حاله اأم تراجع خالل اخلم�ض �سنوات املا�سية

�سوؤال  21113   بامل�ساركة يف الن�ساط ال�سيا�سي

اجلملة املغرب م�سر لبنان الأردن بلد الدرا�سة

72.1481.4065.4073.7073.17حت�صن

17.069.7026.1012.2216.25بقي على حاله

5.501.002.600.982.51تراجع

5.297.905.9013.108.08امل�صاهدات املفقودة

99.99100.00100.00100.00100.01اجلملة

احلجاب

�سوؤال  301   اأي من املواقف التالية يعرب عن راأيك يف احلجاب؟

الق�سم الثالث: احلجاب/الختالط/تعدد الزوجات/اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة

2.4838.102.903.7111.75ل اأوافق اأن تتحجب املراأة

49.8654.0053.0045.2650.50اأوافق فقط اإن قررت هي ذلك

47.322.8043.0050.4435.97يجب فر�ش احلجاب على املراأة

0.345.101.100.591.77امل�صاهدات املفقودة

100.00100.00100.00100.0099.99اجلملة

الختالط بني اجلن�سني

�سوؤال  3021   توافق على الختالط بني اجلن�سني يف جميع مراحل التعليم؟

27.6994.6039.4070.8758.21اأوافق

71.455.2059.9026.3040.63ل اأوافق

0.860.200.702.831.16امل�صاهدات املفقودة

100.00100.00100.00100.00100.00اجلملة

�سوؤال  3022   توافق على الختالط بني اجلن�سني يف العمل؟

�سوؤال  3023    توافق على الختالط بني اجلن�سني يف املجتمع عامة؟

49.0696.8074.6075.7674.06اأوافق

49.762.4024.7022.2924.77ل اأوافق

1.190.800.701.961.17امل�صاهدات املفقودة

100.01100.00100.00100.01100.00اجلملة

53.1696.6070.9081.2375.51اأوافق

45.492.5028.0016.7223.14ل اأوافق

1.350.901.102.051.35امل�صاهدات املفقودة

100.00100.00100.00100.00100.00اجلملة

تعدد الزوجات

�سوؤال  303   توافق على تعدد الزوجات؟

اجلملة املغرب م�سر لبنان الأردن بلد الدرا�سة

24.527.4017.3034.8021.08اأوافق

72.3690.1081.2062.4676.45ل اأوافق*

3.112.501.502.742.46امل�صاهدات املفقودة

99.99100.00100.00100.0099.99اجلملة

* انتقل اإىل �صوؤال 305

اجلملة املغرب م�سر لبنان الأردن بلد الدرا�سة

اجلملة املغرب م�سر لبنان الأردن بلد الدرا�سة
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تعدد الزوجات

�سوؤال 304  يجب، باعتقادك، اأن يكون تعدد الزوجات مرتبطًا مبوافقة ..........

اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة

�سوؤال 305   تعرف عن "اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة"؟

18.9729.7315.0315.4517.63الزوجة الأوىل فقط

5.925.412.894.784.78اآخر زوجة فقط

36.0222.9756.0760.1149.08الزوجة الأوىل والأخرية معاً

39.0941.8926.0119.6628.51امل�صاهدات املفقودة

100.00100.00100.00100.00100.00اجلملة

9.0412.900.8010.658.36نعم

88.5684.4095.1087.1988.81ل*

2.402.704.102.152.83امل�صاهدات املفقودة

100.00100.00100.0099.99100.00اجلملة

* انتقل اإىل �صوؤال 311

�سوؤال 306  ب�سكل عام، هل توافق على م�سمون هذه التفاقية؟

�سوؤال 307   هل لديك اأي اعرتا�ض على اأي من موادها الرئي�سية

79.7389.1575.0048.6273.15اأوافق

8.944.6525.0039.4517.56ل اأوافق

11.346.200.0011.939.29امل�صاهدات املفقودة

100.01100.00100.00100.00100.00اجلملة

20.5917.8325.0018.3518.91نعم

60.2868.9975.0059.6363.76ل

19.1313.180.0022.0217.33امل�صاهدات املفقودة

100.00100.00100.00100.00100.00اجلملة

�سوؤال 309  هل توافق على تطبيقها بالكامل يف بلدك؟

�سوؤال 310   هل توافق على تطبيقها بالكامل يف جميع البلدان العربية؟

52.6578.2962.5038.5358.14اأوافق

33.996.9837.5042.2026.38ل اأوافق

13.3614.730.0019.2715.48امل�صاهدات املفقودة

100.00100.00100.00100.00100.00اجلملة

54.4371.3262.5030.2853.27اأوافق

36.0410.0837.5026.6123.06ل اأوافق

9.5318.600.0043.1223.67امل�صاهدات املفقودة

100.00100.00100.00100.01100.00اجلملة

اجلملة املغرب م�سر لبنان الأردن بلد الدرا�سة

اجلملة املغرب م�سر لبنان الأردن بلد الدرا�سة



251ملحق 2: ا�شتطالع الراأي حول نهو�ض املراأة يف الوطن العربي

هل ترى اأهمية ملحة لقيام نه�سة اإن�سانية يف الوطن العربي عن طريق"....................."؟

�سوؤال  )40101(  اإقامة جمتمع املعرفة

الق�سم الرابع: النه�سة يف الوطن العربي

91.9597.2090.0095.6093.70نعم

4.581.003.600.492.41ل

3.481.806.403.913.90امل�صاهدات املفقودة

100.01100.00100.00100.00100.01اجلملة

�سوؤال  40102  نهو�ض املراأة العربية

�سوؤال  40103  احرتام احلريات  )الراأي والتعبري والتجمع واإن�ساء املنظمات يف املجتمعني املدين وال�سيا�سي(

86.0697.2088.7081.5288.33نعم

10.311.206.2010.367.04ل

3.631.605.108.114.63امل�صاهدات املفقودة

100.00100.00100.0099.99100.00اجلملة

91.6398.3092.5090.9193.32نعم

5.300.301.801.862.31ل

3.071.405.707.234.37امل�صاهدات املفقودة

100.00100.00100.00100.00100.00اجلملة

�سوؤال  40104  اإقامة ن�سق للحكم ال�سالح   )يحمي احلرية ويقوم على متثيل عامة  ال�سعب واخل�سوع مل�ساءلته يف ظل قانون يقوم على تنفيذه ق�ساء عادل وم�ستقل متامًا(

91.0793.5091.6089.8391.49نعم

4.722.301.701.272.49ل

4.204.206.708.906.02امل�صاهدات املفقودة

99.99100.00100.00100.00100.00اجلملة

�سوؤال   501   النوع

اجلملة املغرب م�سر لبنان الأردن بلد الدرا�سة

الق�سم اخلام�ض: البيانات التعريفية

�سوؤال  502  العمر

49.8951.6044.2048.8848.64رجال

50.1148.4055.8051.1251.36ن�صاء

100.00100.00100.00100.00100.00اجلملة

24-1820.8214.7026.9022.4821.23

34-2527.9524.9019.0038.2227.28

49-3533.1737.7029.6025.8131.54

+5018.0620.8024.5012.7118.98

0.001.900.000.780.67امل�صاهدات املفقودة

100.00100.00100.00100.0099.70اجلملة

اجلملة املغرب م�سر لبنان الأردن بلد الدرا�سة
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�سوؤال 503  امل�ستوى التعليمي

الق�سم اخلام�ض: البيانات التعريفية

�سوؤال  504  احلالة العملية

5.652.0036.7055.4325.12اأمــي/يقراأ ويكتب

10.238.107.9015.3510.42ابتدائي

19.1022.505.900.9812.05اإعدادي

35.6930.9013.9019.8425.05ثانوي

12.8015.6020.003.0312.80دبلوم متو�صط

14.178.1013.202.159.36بكالوريو�ش 

1.059.901.701.663.57دبلوم عايل

1.311.900.401.561.29ماج�صتري اأو اأعلى

0.001.000.300.000.32امل�صاهدات املفقودة

100.00100.00100.00100.0099.98اجلملة

39.1669.6035.8047.9048.11يعمل

60.8430.4064.2052.1051.89ل يعمل*

100.00100.00100.00100.00100.00اجلملة

* انتقل اإىل �صوؤال 506 

�سوؤال  506  احلالة الزوجية

28.1431.2028.0046.5333.54اأعزب

68.8364.4064.6050.2461.95متزوج

3.034.407.403.234.51اأخرى

100.00100.00100.00100.00100.00اجلملة

�سوؤال  507  الديانة

97.1043.3096.1099.7184.14م�صلم

2.7055.303.900.2915.46م�صيحي

0.191.400.000.000.40اأخرى

99.99100.00100.00100.00100.00اجلملة

الراأي يف مبداأ تعدد الزوجات، ح�سب النوع 

رجال

38.9010.4726.0247.6030.72اأوافق

58.5587.0272.8550.0067.10ل اأوافق

2.552.521.132.402.18امل�صاهدات املفقودة

100.00100.01100.00100.00100.00اجلملة

ن�ساء

10.214.1310.3922.5611.96اأوافق

86.1293.3987.8174.3885.31ل اأوافق

3.672.481.793.062.73امل�صاهدات املفقودة

100.00100.0099.99100.00100.00اجلملة

اجلملة املغرب م�سر لبنان الأردن بلد الدرا�سة

اجلملة املغرب م�سر لبنان الأردن بلد الدرا�سة
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الراأي يف مبداأ تعدد الزوجات، ح�سب النوع 

جملة

24.527.4017.3034.8021.08اأوافق

72.3690.1081.2062.4676.45ل اأوافق

3.112.501.502.742.46امل�صاهدات املفقودة

99.99100.00100.00100.0099.99اجلملة

اجلملة املغرب م�سر لبنان الأردن بلد الدرا�سة
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اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال 
التمييز �سد املراأة1

الأمم املتحدة

مقدمة

يف 18 كانون الأول/دي�صمرب 1979 اتخذت خطوة 

رئي�صية نحو حتقيق هدف منح املراأة امل�صاواة يف 

احلقوق عندما اعتمدت اجلمعية العامة اتفاقية 

املراأة.  �صد  التمييز  اأ�صكال  جميع  على  الق�صاء 

يف  مادة،   30 من  املوؤلفة  التفاقية  هذه  وت�صع 

قالب قانوين ُملزم، املبادئ والتدابري املقبولة دولياً 

لتحقيق امل�صاواة يف احلقوق للمراأة يف كل مكان. 

مل�صاورات ا�صتمرت لفرتة  وجاء اعتمادها تتويجاً 

خم�ش �صنوات والتي اأجرتها اأفرقة عاملة متعددة 

واللجنة املعنية مبركز املراأة واجلمعية العامة.

وتك�صف هذه التفاقية ال�صاملة، بدعوتها اإىل 

كفالة احلقوق املت�صاوية للمراأة، ب�صرف النظر عن 

حالتها الزوجية، يف جميع امليادين- من �صيا�صية 

عمق  ومدنية-  وثقافية  واجتماعية  واقت�صادية 

العزلة والقيود املفرو�صة على املراأة على اأ�صا�ش 

ت�صريعات  �صن  اإىل  تدعو  وهي  غري.  ل  اجلن�ش 

تدابري  باتخاذ  وتو�صي  التمييز،  حترم  وطنية 

خا�صة موؤقتة للتعجيل بتحقيق امل�صاواة احلقيقية 

ت�صتهدف  خطوات  وباتخاذ  واملراأة،  الرجل  بني 

تعديل الأمناط الجتماعية والثقافية التي توؤدي 

اإىل اإدامة هذا التمييز.

احلقوق  كفالة  على  الأخرى  التدابري  وتن�ش 

املت�صاوية للمراأة يف املجالت ال�صيا�صية ويف احلياة 

العامة، وامل�صاواة يف احل�صول على التعليم واإتاحة 

نف�ش اخليارات من حيث املناهج التعليمية، وعدم 

التمييز يف التوظيف ويف الأجر، و�صمانات للأمن 

وت�صدد  والولدة.  الزواج  حالت  يف  الوظيفي 

التفاقية على ت�صاوي الرجل واملراأة يف امل�صوؤولية 

داخل اإطار احلياة الأ�صرية. كما تركز اأي�صاً على 

رعاية  مرافق  ول�صيما  الجتماعية،  اخلدمات 

الأطفال، اللزمة للجمع بني اللتزامات الأ�صرية 

وم�صوؤوليات العمل وامل�صاركة يف احلياة العامة.

عدم  اإىل  التفاقية  يف  اأخرى  مواد  وتدعو 

اإىل  تقدم  التي  ال�صحية  اخلدمات  يف  التمييز 

الن�صاء، مبا يف ذلك اخلدمات املت�صلة بتخطيط 

مماثلة  قانونية  اأهلية  املراأة  منح  واإىل  الأ�صرة، 

اأن توافق الدول الأطراف  لأهلية الرجل، وتطلب 

الأخرى  اخلا�صة  وال�صكوك  العقود  كل  اأن  على 

التي تقيد من الأهلية القانونية للمراأة "يجب اأن 

اهتماماً  التفاقية  وتويل  وباطلة".  لغية  تعترب 

خا�صاً مل�صاكل املراأة الريفية.

وتن�صئ التفاقية جهازاً للإ�صراف الدويل على 

تتوىل  و�صوف  الدول.  بها  تقبل  التي  اللتزامات 

جلنة من اخلرباء، تقوم الدول الأطراف بانتخابهم 

التقدم  يف  بالنظر  ال�صخ�صية،  ب�صفتهم  ويعملون 

املحرز.

و�صتدخل هذه التفاقية، التي ُفتح باب التوقيع 

موافقة  بعد   ،1980 اآذار/مار�ش   1 يف  عليها 

طريق  عن  اإما  باأحكامها،  التقيد  على  دولة   20

الت�صديق اأو الن�صمام.

الكامل  الن�ش  التالية  ال�صفحات  وتت�صمن 

للتفاقية:

ملحق 3: وثائق

"... اإن التنمية التامة والكاملة لبلد ما، ورفاهية العامل، 
م�صاركة ممكنة  اأق�صى  جميعاً  تتطلب  ال�صلم،  وق�صية 

من جانب املراأة على قدم امل�صاواة مع الرجل يف جميع 

امليادين"

1  امل�صدر: "الأمم املتحدة." (متت الزيارة يف 10 �صباط/فرباير 2006). 
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf
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املرفقملحق 3: وثائق

اأ�سكال  جميع  على  الق�ساء  اتفاقية 

التمييز �سد املراأة

اإن الدول الأطراف يف هذه التفاقية،

يوؤكد  املتحدة  الأمم  ميثاق  اأن  تلحظ  اإذ 

للإن�صان  الأ�صا�صية  باحلقوق  الإميان  جديد  من 

من  والن�صاء  للرجال  ومبا  وقدره  الفرد  وبكرامة 

حقوق مت�صاوية،

واإذ تلحظ اأن الإعلن العاملي حلقوق الإن�صان 

يوؤكد مبداأ عدم جواز التمييز، ويعلن اأن جميع النا�ش 

يولدون اأحراراً مت�صاوين يف الكرامة واحلقوق، واأن 

لكل اإن�صان حق التمتع بجميع احلقوق واحلريات 

اأي متييز، مبا يف  دون  الإعلن،  الواردة يف هذا 

ذلك التمييز القائم على اجلن�ش،

العهدين  يف  الأطراف  الدول  اأن  تلحظ  واإذ 

الإن�صان عليها واجب  الدوليني اخلا�صني بحقوق 

قدم  التمتع على  والن�صاء يف  الرجال  �صمان حق 

امل�صاواة بجميع احلقوق القت�صادية والجتماعية 

والثقافية واملدنية وال�صيا�صية،

الدولية  التفاقيات  العتبار  بعني  تاأخذ  واإذ 

والوكالت  املتحدة  الأمم  برعاية  املعقودة 

املتخ�ص�صة، والتي ت�صجع امل�صاواة يف احلقوق بني 

الرجل واملراأة،

والإعلنات  القرارات  اأي�صاً  تلحظ  واإذ 

والتو�صيات التي اعتمدتها الأمم املتحدة والوكالت 

بني  احلقوق  يف  بامل�صاواة  للنهو�ش  املتخ�ص�صة 

الرجل واملراأة،

واإذ ي�صاورها القلق، مع ذلك، لأنه على الرغم 

من تلك ال�صكوك املختلفة، ل يزال هناك متييز 

وا�صع النطاق �صد املراأة،

ي�صكل  املراأة  �صد  التمييز  اأن  اإىل  ت�صري  واإذ 

انتهاكاً ملبداأي امل�صاواة يف احلقوق واحرتام كرامة 

قدم  على  املراأة،  م�صاركة  اأمام  وعقبة  الإن�صان 

ال�صيا�صية  بلدها  حياة  يف  الرجل،  مع  امل�صاواة 

ويعوق  والثقافية،  والقت�صادية  والجتماعية 

�صعوبة  من  ويزيد  والأ�صرة،  املجتمع  رخاء  منو 

بلدها  خدمة  املراأة يف  لإمكانات  الكاملة  التنمية 

والب�صرية،

يف  للمراأة،  تتاح  ل  لأنه  القلق  ي�صاورها  واإذ 

على  للح�صول  الفر�ش  اأقل  اإل  الفقر،  حالت 

والعمالة  والتدريب  والتعليم  وال�صحة  الغذاء 

واحلاجات الأخرى،

واقتناعا منها باأن اإقامة نظام اقت�صادي دويل 

�صي�صهم  والعدل،  الإن�صاف  اإىل  ي�صتند  جديد، 

الرجل  بني  بامل�صاواة  النهو�ش  يف  بارزاً  اإ�صهاماً 

واملراأة،

الف�صل  �صاأفة  ا�صتئ�صال  اأن  على  ت�صدد  واإذ 

والتميز  العن�صرية  اأ�صكال  وجميع  العن�صري 

العن�صري وال�صتعمار اجلديد والعدوان والحتلل 

الأجنبي وال�صيطرة الأجنبية والتدخل يف ال�صوؤون 

متتع  اإىل  بالن�صبة  اأ�صا�صي  اأمر  للدول  الداخلية 

الرجال والن�صاء بحقوقهم متتعاً كامًل،

الدوليني،  والأمن  ال�صلم  تعزيز  اأن  توؤكد  واإذ 

املتبادل  والتعاون  الدويل،  التوتر  حدة  وتخفيف 

نظمها  عن  النظر  بغ�ش  الدول  جميع  بني  فيما 

العام  ال�صلح  ونزع  والقت�صادية،  الجتماعية 

ظل  يف  النووي  ال�صلح  نزع  ول�صيما  الكامل 

مبادئ  وتوكيد  وفعالة،  �صارمة  دولية  رقابة 

العلقات  يف  املتبادلة  واملنفعة  وامل�صاواة  العدل 

الواقعة حتت  ال�صعوب  واإعمال حق  البلدان،  بني 

والحتلل  وال�صتعمارية  الأجنبية  ال�صيطرة 

وكذلك  وال�صتقلل،  امل�صري  تقرير  يف  الأجنبي 

الإقليمية  وال�صلمة  الوطنية  ال�صيادة  احرتام 

�صتنه�ش بالتقدم الجتماعي والتنمية، و�صت�صهم، 

بني  الكاملة  امل�صاواة  حتقيق  يف  لذلك،  نتيجة 

الرجل واملراأة،

واقتناعاً منها باأن التنمية التامة والكاملة لبلد 

ما، ورفاهية العامل، وق�صية ال�صلم، تتطلب جميعاً 

اأق�صى م�صاركة ممكنة من جانب املراأة على قدم 

امل�صاواة مع الرجل يف جميع امليادين،

واإذ ت�صع يف اعتبارها اإ�صهام املراأة العظيم يف 

رفاه الأ�صرة ويف تنمية املجتمع، الذي مل يُعرتف 

به حتى الآن على نحو كامل، والأهمية الجتماعية 

ويف  الأ�صرة  يف  كليهما  الوالدين  ولدور  للأمومة 

يف  املراأة  دور  اأن  تدرك  واإذ  الأطفال،  تن�صئة 

بل  للتمييز،  اأ�صا�صاً  يكون  اأن  ينبغي  ل  الإجناب 

تقا�صم  ذلك  من  بدلً  تتطلب  الأطفال  تن�صئة  اأن 

امل�صوؤولية بني الرجل واملراأة واملجتمع ككل،

بني  الكاملة  امل�صاواة  حتقيق  اأن  تدرك  واإذ 

الدور  يف  تغيري  اإحداث  يتطلب  واملراأة  الرجل 

التقليدي للرجل وكذلك يف دور املراأة يف املجتمع 

والأ�صرة،

الواردة  وقد عقدت العزم على تنفيذ املبادئ 

يف اإعلن الق�صاء على التمييز �صد املراأة، وعلى 

اأن تتخذ، لذلك الغر�ش، التدابري اللزمة، للق�صاء 

على ذلك التمييز بجميع اأ�صكاله ومظاهره،

قد اتفقت على ما يلي:
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اجلزء الأول

املادة 1

"التمييز  م�صطلح  يعني  التفاقية  هذه  لأغرا�ش 

�صد املراأة" اأي تفرقة اأو ا�صتبعاد اأو تقييد يتم على 

اأ�صا�ش اجلن�ش ويكون من اآثاره اأو اأغرا�صه النيل 

اأ�صا�ش ت�صاوى الرجل  من العرتاف للمراأة، على 

الأ�صا�صية يف  واحلريات  الإن�صان  بحقوق  واملراأة، 

والجتماعية  والقت�صادية  ال�صيا�صية  امليادين 

والثقافية واملدنية اأو يف اأي ميدان اآخر، اأو اإبطال 

بها  متتعها  اأو  احلقوق  بهذه  للمراأة  العرتاف 

وممار�صتها لها بغ�ش النظر عن حالتها الزوجية.

املادة 2

ت�صجب الدول الأطراف جميع اأ�صكال التمييز �صد 

املراأة وتوافق على اأن تنتهج، بكل الو�صائل املنا�صبة 

�صد  التمييز  على  الق�صاء  �صيا�صة  اإبطاء،  ودون 

املراأة، وحتقيقاً لذلك، تتعهد بالقيام مبا يلي:

يف  واملراأة  الرجل  بني  امل�صاواة  مبداأ  جت�صيد  (اأ) 

املنا�صبة  ت�صريعاتها  اأو  الوطنية  د�صاتريها 

اأدمج  قد  املبداأ  هذا  يكن  مل  اإذا  الأخرى، 

فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا 

املنا�صبة  والو�صائل  القانون  خلل  من  املبداأ 

الأخرى؛

الت�صريعية  التدابري  من  املنا�صب  اتخاذ  (ب) 

الأمر من  يقت�صيه  ما  وغريها، مبا يف ذلك 

جزاءات، حلظر كل متييز �صد املراأة؛

على  املراأة  حلقوق  القانونية  احلماية  اإقرار  (ج) 

احلماية  و�صمان  الرجل  مع  امل�صاواة  قدم 

الوطنية  املحاكم  طريق  عن  للمراأة،  الفعالة 

ذات الخت�صا�ش واملوؤ�ص�صات العامة الأخرى، 

من اي عمل متييزي؛

(د) المتناع عن ال�صطلع باأي عمل اأو ممار�صة 

متييزية �صد املراأة، وكفالة ت�صرف ال�صلطات 

واملوؤ�ص�صات العامة مبا يتفق وهذا اللتزام؛

للق�صاء على  املنا�صبة  التدابري  اتخاذ جميع  (هـ) 

اأو  اأي �صخ�ش  التمييز �صد املراأة من جانب 

منظمة اأو موؤ�ص�صة؛

ذلك  يف  مبا  املنا�صبة،  التدابري  جميع  اتخاذ  (و) 

الت�صريع، لتعديل اأو اإلغاء القوانني والأنظمة 

ت�صكل  التي  القائمة  واملمار�صات  والأعراف 

متييزاً �صد املراأة؛

الوطنية  العقوبات  اأحكام قوانني  اإلغاء جميع  (ز) 

التي ت�صكل متييزاً �صد املراأة.

املادة 3

تتخذ الدول الأطراف يف جميع امليادين، ول�صيما 

والقت�صادية  والجتماعية  ال�صيا�صية  امليادين 

ذلك  يف  مبا  املنا�صبة،  التدابري  كل  والثقافية، 

الكاملني،  وتقدمها  املراأة  تطور  لكفالة  الت�صريع، 

الإن�صان  حقوق  ممار�صة  لها  لت�صمن  وذلك 

اأ�صا�ش  على  بها  والتمتع  الأ�صا�صية  واحلريات 

امل�صاواة مع الرجل.

املادة 4

ل يعترب اتخاذ الدول الأطراف تدابري خا�صة   .1

الفعلية  بامل�صاواة  التعجيل  ت�صتهدف  موؤقتة 

هذه  حتدده  كما  ومتييزاً  واملراأة  الرجل  بني 

باأي حال،  ي�صتتبع  األ  يجب  ولكنه  التفاقية، 

كنتيجة له، الإبقاء على معايري غري متكافئة 

بهذه  العمل  وقف  يجب  كما  منف�صلة؛  اأو 

يف  التكافوؤ  اأهداف  تكون  عندما  التدابري 

الفر�ش واملعاملة قد حتققت.

ل يعترب اتخاذ الدول الأطراف تدابري خا�صة   .2

تلك  ذلك  يف  مبا  الأمومة،  حماية  ت�صتهدف 

اإجراء  التفاقية،  هذه  يف  الواردة  التدابري 

متييزياً.

املادة 5

املنا�صبة،  التدابري  جميع  الأطراف  الدول  تتخذ 

لتحقيق ما يلي:

تعديل الأمناط الجتماعية والثقافية ل�صلوك  (اأ) 

على  الق�صاء  حتقيق  بهدف  واملراأة،  الرجل 

التحيزات والعادات العرفية وكل املمار�صات 

تفّوق  اأو  دونية  فكرة  على  القائمة  الأخرى 

اأو على ادوار منطية للرجل  اأحد اجلن�صني، 

واملراأة؛

تفهماً  الأ�صرية  الرتبية  تت�صمن  اأن  كفالة  (ب) 

اجتماعية  وظيفة  بو�صفها  للأمومة  �صليماً 

من  لكل  امل�صرتكة  بامل�صئولية  والعرتاف 

الرجال والن�صاء يف تن�صئة اأطفالهم وتطورهم، 

الأطفال  م�صلحة  اأن  مفهوماً  يكون  اأن  على 

هي العتبار الأ�صا�صي يف جميع احلالت.

املادة 6

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابري املنا�صبة، مبا 

اأ�صكال الجتار  الت�صريع، ملكافحة جميع  يف ذلك 

باملراأة وا�صتغلل دعارة املراأة.
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اجلزء الثاين

املادة 7

املنا�صبة  التدابري  جميع  الأطراف  الدول  تتخذ 

للق�صاء على التمييز �صد املراأة يف احلياة ال�صيا�صية 

على  للمراأة،  تكفل  خا�ش  وبوجه  للبلد،  والعامة 

قدم امل�صاواة مع الرجل، احلق يف:

الت�صويت يف جميع النتخابات وال�صتفتاءات  (اأ) 

العامة، واأهلية النتخاب جلميع الهيئات التي 

ينتخب اأع�صاوؤها بالقرتاع العام؛

احلكومة  �صيا�صة  �صياغة  يف  امل�صاركة  (ب) 

الوظائف  �صغل  ويف  ال�صيا�صة  هذه  وتنفيذ 

العامة وتاأدية جميع املهام العامة على جميع 

امل�صتويات احلكومية؛

واجلمعيات  املنظمات  جميع  يف  امل�صاركة  (ج) 

العامة  باحلياة  تعني  التي  احلكومية  غري 

وال�صيا�صية للبلد.

املادة 8

املنا�صبة  التدابري  جميع  الأطراف  الدول  تتخذ 

لتكفل للمراأة، على قدم امل�صاواة مع الرجل ودون 

امل�صتوى  على  حكومتها  متثيل  فر�صة  متييز،  اأي 

الدويل وال�صرتاك يف اأعمال املنظمات الدولية.

املادة 9

متنح الدول الأطراف املراأة حقاً م�صاوياً حلق   .1

الرجل يف اكت�صاب جن�صيتها اأو الحتفاظ بها 

يرتتب  األ  بوجه خا�ش  وت�صمن  تغيريها.  اأو 

على الزواج من اأجنبي او تغيري جن�صية الزوج 

اأثناء الزواج، اأن تتغري تلقائياً جن�صية الزوجة، 

اأن تفر�ش عليها  اأو  اأن ت�صبح بل جن�صية  اأو 

جن�صية الزوج.

متنح الدول الأطراف املراأة حقاً م�صاوياً حلق   .2

الرجل فيما يتعلق بجن�صية اأطفالها.

اجلزء الثالث

املادة 10

املنا�صبة  التدابري  جميع  الأطراف  الدول  تتخذ 

للق�صاء على التمييز �صد املراأة لكي تكفل للمراأة 

حقوقاً م�صاوية حلقوق الرجل يف ميدان التعليم، 

ت�صاوي  اأ�صا�ش  على  تكفل،  لكي  خا�ش  وبوجه 

الرجل واملراأة:

واملهني،  الوظيفي  للتوجيه  الظروف  نف�ش  (اأ) 

على  واحل�صول  الدرا�صات  اإىل  وللو�صول 

الدرجات العلمية يف املوؤ�ص�صات التعليمية من 

جميع الفئات، يف املناطق الريفية واحل�صرية 

مكفولة  امل�صاواة  هذه  وتكون  ال�صواء؛  على 

باملدر�صة ويف  لللتحاق  ال�صابقة  املرحلة  يف 

التعليم العام والتقني واملهني والتعليم التقني 

التدريب  اأنواع  جميع  يف  وكذلك  العايل، 

املهني؛

ونف�ش  الدرا�صية،  املناهج  نف�ش  توفر  (ب) 

المتحانات وهيئات تدري�صية تتمتع مبوؤهلت 

امل�صتوى ومبان ومعدلت مدر�صية  نف�ش  من 

من نف�ش النوعية؛

الق�صاء على اأي مفهوم منطي عن دور الرجل  (ج) 

ودور املراأة على جميع م�صتويات التعليم ويف 

التعليم  ت�صجيع  طريق  عن  اأ�صكاله  جميع 

املختلط وغريه من اأنواع التعليم التي ت�صاعد 

يف حتقيق هذا الهدف، ول�صيما عن طريق 

املدر�صية  والربامج  الدرا�صة  كتب  تنقيح 

وتكييف اأ�صاليب التعليم؛

التعليمية  املنح  من  لل�صتفادة  الفر�ش  نف�ش  (د) 

وغريها من املنح الدرا�صية؛

التعليم  برامج  اإىل  للو�صول  الفر�ش  نف�ش  (هـ) 

الكبار  تعليم  برامج  ذلك  يف  مبا  املتوا�صل، 

وحمو الأمية الوظيفية، ول�صيما التي تهدف 

اأي  ممكن،  وقت  اأقرب  يف  ت�صيق،  اأن  اإىل 

فجوة يف التعليم قائمة بني الرجل واملراأة؛

الأوان  قبل  املدر�صة،  ترك  معدلت  خف�ش  (و) 

بني الطالبات وتنظيم برامج للفتيات والن�صاء 

اللئي تركن املدر�صة قبل الأوان؛

نف�ش الفر�ش للم�صاركة الن�صطة يف الألعاب  (ز) 

الريا�صية والرتبية البدنية؛

حمددة  تربوية  معلومات  اإىل  الو�صول  (ح) 

ورفاها،  الأ�صر  �صحة  �صمان  يف  للم�صاعدة 

مبا يف ذلك املعلومات والن�صح عن تخطيط 

الأ�صرة.

املادة 11

تتخذ الدول الأطراف جميع ما يقت�صي احلال   .1

التمييز �صد  اتخاذه من تدابري للق�صاء على 

على  لها،  تكفل  لكي  العمل  ميدان  يف  املراأة 

احلقوق  نف�ش  واملراأة،  الرجل  ت�صاوي  اأ�صا�ش 

ول�صيما:

قابل  غري  حقاً  بو�صفه  العمل  يف  احلق  (اأ) 

للت�صرف لكل الب�صر؛

احلق يف التمتع بنف�ش فر�ش التوظيف،  (ب) 
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الختيار  معايري  تطبيق  ذلك  يف  مبا 

نف�صها يف �صوؤون التوظيف؛

والعمل،  املهنة  اختيار  حرية  يف  احلق  (ج) 

واحلق يف الرتقي والأمن الوظيفي، ويف 

جميع مزايا و�صروط اخلدمة، واحلق يف 

املهني،  التدريب  واإعادة  التدريب  تلقي 

مبا يف ذلك التلمذة ال�صناعية والتدريب 

املهني املتقدم والتدريب املتكرر؛

يف  مبا  الأجر،  يف  امل�صاواة  يف  احلق  (د) 

امل�صاواة  يف  واحلق  ال�صتحقاقات،  ذلك 

املتعادل  بالعمل  يتعلق  فيما  املعاملة  يف 

يف  املعاملة  يف  امل�صاواة  وكذلك  القيمة، 

تقييم نوعية العمل؛

احلق يف ال�صمان الجتماعي، ول �صيما  (هـ) 

واملر�ش،  والبطالة،  التقاعد،  حالت  يف 

من  �صكل  واأي  وال�صيخوخة،  والعجز، 

ا�صكال عدم القدرة على العمل، وكذلك 

احلق يف اإجازة مدفوعة الأجر؛

و�صلمة  ال�صحية  الوقاية  يف  احلق  (و) 

ظروف العمل، مبا يف ذلك حماية وظيفة 

الإجناب.

الزواج  ب�صبب  املراأة  �صد  التمييز  ملنع  توخياً    .2

اأو الأمومة، ول�صمان حقها الفعلي يف العمل، 

تتخذ الدول الأطراف التدابري املنا�صبة:

حلظر الف�صل من اخلدمة ب�صبب احلمل  (اأ) 

اأو اإجازة الأمومة والتمييز يف الف�صل من 

مع  الزوجية،  احلالة  اأ�صا�ش  على  العمل 

فر�ش جزاءات على املخالفني؛

املدفوعة  الأمومة  اإجازة  نظام  لإدخال  (ب) 

اجتماعية  مبزايا  التمتع  مع  اأو  الأجر 

الوظيفة  املراأة  تفقد  اأن  دون  مماثلة 

العلوات  اأو  اأقدميتها  اأو  ت�صغلها  التي 

الجتماعية؛

اخلدمات  من  يلزم  ما  توفري  لت�صجيع  (ج) 

الوالدين  لتمكني  امل�صاندة  الجتماعية 

من اجلمع بني التزاماتهما الأ�صرية وبني 

احلياة  يف  وامل�صاركة  العمل  م�صوؤوليات 

العامة، ول�صيما عن طريق ت�صجيع اإن�صاء 

وتنمية �صبكة من مرافق رعاية الأطفال؛

فرتة  اأثناء  للمراأة  خا�صة  حماية  لتوفري  (د) 

احلمل يف الأعمال التي يثبت اأنها موؤذية 

لها.

3. يجب اأن ت�صتعر�ش الت�صريعات الوقائية املت�صلة 

بامل�صائل امل�صمولة بهذه املادة ا�صتعرا�صاً دورياً 

يف �صوء املعرفة العلمية والتكنولوجية، واأن يتم 

اأو تو�صيع نطاقها ح�صب  اإلغاوؤها  اأو  تنقيحها 

القت�صاء.

املادة 12

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابري املنا�صبة   .1

ميدان  يف  املراأة  �صد  التمييز  على  للق�صاء 

لها،  ت�صمن  اأن  اأجل  من  ال�صحية  الرعاية 

واملراأة، احل�صول  الرجل  ت�صاوى  اأ�صا�ش  على 

ذلك  ال�صحية، مبا يف  الرعاية  على خدمات 

اخلدمات املتعلقة بتخطيط الأ�صرة.

املادة  هذه  من   1 الفقرة  اأحكام  من  بالرغم   .2

اخلدمات  للمراأة  الأطراف  الدول  تكفل 

وفرتة  والولدة  باحلمل  يتعلق  فيما  املنا�صبة 

ما بعد الولدة، وتوفر لها اخلدمات املجانية 

اأثناء  الكافية  التغذية  عند القت�صاء، وكذلك 

احلمل والر�صاعة.

املادة 13

املنا�صبة  التدابري  جميع  الأطراف  الدول  تتخذ 

املجالت  يف  املراأة  �صد  التمييز  على  للق�صاء 

لكي  والجتماعية  القت�صادية  للحياة  الأخرى 

تكفل لها، على اأ�صا�ش ت�صاوي الرجل واملراأة، نف�ش 

احلقوق ول�صيما:

احلق يف ال�صتحقاقات الأ�صرية؛ (اأ) 

احلق يف احل�صول على القرو�ش امل�صرفية،  (ب) 

اأ�صكال  من  ذلك  وغري  العقارية  والرهون 

الئتمان املايل؛

الرتويحية  الأن�صطة  ال�صرتاك يف  احلق يف  (ج) 

والألعاب الريا�صية ويف جميع جوانب احلياة 

الثقافية.

املادة 14

امل�صاكل  اعتبارها  يف  الأطراف  الدول  ت�صع   .1

اخلا�صة التي تواجهها املراأة الريفية، والأدوار 

البقاء  اأ�صباب  تاأمني  يف  توؤديها  التي  الهامة 

يف  عملها  ذلك  يف  مبا  لأ�صرتها،  اقت�صادياً 

وتتخذ  النقدية،  غري  القت�صاد  قطاعات 

جميع التدابري املنا�صبة ل�صمان تطبيق اأحكام 

هذه التفاقية على املراأة يف املناطق الريفية.

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابري املنا�صبة   .2

املناطق  يف  املراأة  �صد  التمييز  على  للق�صاء 

اأ�صا�ش الت�صاوي  الريفية لكي تكفل لها، على 

الريفية  التنمية  يف  امل�صاركة  الرجل،  مع 
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خا�ش  بوجه  للمراأة  وتكفل  منها،  وال�صتفادة 

احلق يف:

التخطيط  وتنفيذ  و�صع  يف  امل�صاركة  (اأ) 

الإمنائي على جميع امل�صتويات؛

نيل ت�صهيلت العناية ال�صحية امللئمة،  (ب) 

والن�صائح  املعلومات  ذلك  يف  مبا 

واخلدمات املتعلقة بتخطيط الأ�صرة؛

برامج  من  مبا�صرة  ب�صورة  ال�صتفادة  (ج) 

ال�صمان الجتماعي؛

التدريب  اأنواع  جميع  على  احل�صول  (د) 

مبا  الر�صمي،  وغري  الر�صمي  والتعليم، 

الأمية  مبحو  منه  يت�صل  ما  ذلك  يف 

جملة  يف  كذلك،  واحل�صول  الوظيفية، 

اخلدمات  كافة  فوائد  على  اأمور، 

لتحقق،  وذلك  والإر�صادية،  املجتمعية 

زيادة كفاءتها التقنية؛

الذاتية  امل�صاعدة  جماعات  تنظيم  (هـ) 

والتعاونيات من اأجل احل�صول على فر�ش 

اقت�صادية متكافئة عن طريق العمل لدى 

الغري اأو العمل حل�صابهن اخلا�ش؛

امل�صاركة يف جميع الأن�صطة املجتمعية؛ (و) 

الئتمانات  على  احل�صول  فر�صة  (ز) 

والقرو�ش الزراعية، وت�صهيلت الت�صويق 

يف  وامل�صاواة  املنا�صبة،  والتكنولوجيا 

الأرا�صي  اإ�صلح  م�صاريع  يف  املعاملة 

م�صاريع  يف  وكذلك  الزراعي  والإ�صلح 

التوطني الريفي؛

التمتع بظروف معي�صية ملئمة، ول�صيما  (ح) 

فيما يتعلق بالإ�صكان والإ�صحاح والإمداد 

بالكهرباء واملاء، والنقل، والت�صالت.

اجلزء الرابع

املادة 15

متنح الدول الأطراف املراأة امل�صاواة مع الرجل   .1

اأمام القانون.

متنح الدول الأطراف املراأة يف ال�صوؤون املدنية،   .2

ونف�ش  الرجل،  لأهلية  مماثلة  قانونية  اأهلية 

للمراأة،  وتكفل  الأهلية.  تلك  ممار�صة  فر�ش 

الرجل  م�صاوية حلقوق  حقوقاً  خا�ش،  بوجه 

وتعاملها  املمتلكات،  واإدارة  العقود  اإبرام  يف 

على قدم امل�صاواة يف جميع مراحل الإجراءات 

املتبعة يف املحاكم والهيئات الق�صائية.

جميع  اعتبار  على  الأطراف  الدول  توافق   .3

التي  اخلا�صة  ال�صكوك  اأنواع  و�صائر  العقود 

الأهلية  تقييد  ي�صتهدف  قانوين  اأثر  لها 

القانونية للمراأة باطلة ولغية.

نف�ش  واملراأة  الرجل  الأطراف  الدول  متنح   .4

بحركة  املت�صل  بالقانون  يتعلق  فيما  احلقوق 

�صكناهم  حمل  اختيار  حرية  الأ�صخا�ش 

واإقامتهم.

املادة 16

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابري املنا�صبة    .1

للق�صاء على التمييز �صد املراأة يف كافة الأمور 

وبوجه  الأ�صرية،  والعلقات  بالزواج  املتعلقة 

الرجل  ت�صاوي  اأ�صا�ش  على  ت�صمن،  خا�ش 

واملراأة:

نف�ش احلق يف عقد الزواج؛ (اأ) 

نف�ش احلق يف حرية اختيار الزوج، ويف  (ب) 

احلر  بر�صاها  اإل  الزواج  عقد  عدم 

الكامل؛

الزواج  اأثناء  وامل�صوؤوليات  احلقوق  نف�ش  (ج) 

وعند ف�صخه؛

نف�ش احلقوق وامل�صوؤوليات كوالدة، بغ�ش  (د) 

الأمور  يف  الزوجية،  حالتها  عن  النظر 

الأحوال،  جميع  ويف  باأطفالها؛  املتعلقة 

تكون م�صالح الأطفال هي الراجحة؛

نف�ش احلقوق يف اأن تقرر بحرية وب�صعور  (هـ) 

من امل�صوؤوليات عدد اأطفالها والفرتة بني 

على  احل�صول  ويف  واآخر،  طفل  اإجناب 

الكفيلة  والو�صائل  والتثقيف  املعلومات 

بتمكينها من ممار�صة هذه احلقوق؛

يتعلق  فيما  وامل�صوؤوليات  احلقوق  نف�ش  (و) 

بالولية والقوامة والو�صاية على الأطفال 

الأنظمة  من  ذلك  �صابه  ما  اأو  وتبنيهم، 

هذه  توجد  الجتماعية، حني  املوؤ�ص�صية 

املفاهيم يف الت�صريع الوطني؛ ويف جميع 

هي  الأطفال  م�صالح  تكون  الأحوال 

الراجحة؛

نف�ش احلقوق ال�صخ�صية للزوج والزوجة،  (ز) 

مبا يف ذلك احلق يف اختيار ا�صم الأ�صرة، 

واملهنة، والوظيفة؛

نف�ش احلقوق لكل الزوجني فيما يتعلق  (ح) 

والإ�صراف  املمتلكات،  وحيازة  مبلكية 

عليها، واإدارتها، والتمتع بها، والت�صرف 

عو�ش  مقابل  اأو  مقابل  بل  �صواء  فيها، 

ذي قيمة.

ل يكون خلطوبة الطفل اأو زواجه اأثر قانوين،   .2

وتتخذ جميع الإجراءات ال�صرورية، مبا فيها 
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وجلعل  للزواج  اأدنى  �صن  لتحديد  الت�صريع، 

ت�صجيل الزواج يف �صجل ر�صمي اأمراً اإلزامياً.

اجلزء اخلام�ض

املادة 17

هذه  تنفيذ  يف  املحرز  التقدم  درا�صة  لغر�ش   .1

التمييز  على  للق�صاء  جلنة  تن�صاأ  التفاقية، 

�صد املراأة ( ي�صار اإليها فيما يلي با�صم اللجنة) 

ثمانية  من  التفاقية  نفاذ  بدء  عند  تتاألف 

الطرف  الدولة  ت�صديق  وبعد  خبرياً  ع�صر 

اخلام�صة والثلثني عليها اأو ان�صمامها اإليها 

املكانة  ذوي  من  خبرياً  وع�صرين  ثلثة  من 

امليدان  يف  العالية  والكفاءة  الرفيعة  اخللقية 

الدول  تنتخبهم  التفاقية،  هذه  ت�صمله  الذي 

الأطراف من بني مواطنيها ويعملون ب�صفتهم 

العتبار  ملبداأ  العتبار  اإيلء  مع  ال�صخ�صية، 

ملبداأ التوزيع اجلغرايف العادل ولتمثيل خمتلف 

القانونية  النظم  وكذلك  احل�صارية  الأ�صكال 

الرئي�صية.

من  ال�صري  بالقرتاع  اللجنة  اأع�صاء  ينتخب   .2

الدول  تر�صحهم  الذين  بالأ�صخا�ش  قائمة 

الأطراف. ولكل دولة طرف اأن تر�صح �صخ�صاً 

واحداً من بني مواطنيها.

من  اأ�صهر  �صتة  بعد  الأول  النتخاب  يجرى   .3

ثلثة  وقبل  التفاقية.  هذه  نفاذ  بدء  تاريخ 

اأ�صهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب، يوجه 

الأمني العام للأمم املتحدة ر�صالة اإىل الدول 

الأطراف يدعوها فيها اإىل تقدمي تر�صيحاتها 

العام  الأمني  ويعد  �صهرين.  فرتة  غ�صون  يف 

الأ�صخا�ش  بجميع  الأبجدي  بالرتتيب  قائمة 

الدول  مبيناً  النحو،  هذا  على  املر�صحني 

الأطراف التي ر�صحتهم، ويقدمها اإىل الدول 

الأطراف.

اجتماع  يف  اللجنة  اأع�صاء  انتخابات  جترى   .4

يف  العام  الأمني  اإليه  يدعو  الأطراف  للدول 

مقر الأمم املتحدة. ويف ذلك الجتماع، الذي 

فيه  الأطراف  الدول  ثلثي  ا�صرتاك  ي�صكل 

ن�صاباً قانونياً له، يكون الأ�صخا�ش املنتخبون 

لع�صوية اللجنة هم املر�صحون الذين يح�صلون 

اأكرثية  وعلى  الأ�صوات  من  عدد  اأكرب  على 

الأطراف  الدول  ممثلي  اأ�صوات  من  مطلقة 

احلا�صرين وامل�صوتني.

ينتخب اأع�صاء اللجنة لفرتة مدتها اأربع �صنوات.   .5

غري اأن فرتة ت�صعة من الأع�صاء املنتخبني يف 

النتخاب الأول تنق�صي يف نهاية فرتة �صنتني؛ 

الأول  النتخاب  بعد  اللجنة،  رئي�ش  ويقوم 

اأ�صماء هوؤلء الأع�صاء الت�صعة  فوراً، باختيار 

بالقرعة.

الإ�صافيني  اللجنة  اأع�صاء  انتخاب  يجري   .6

اخلم�صة وفقاً لأحكام الفقرات 2و 3و 4 من 

هذه املادة بعد الت�صديق اأو الن�صمام اخلام�ش 

الأع�صاء  من  اثنني  ولية  وتنتهي  والثلثني. 

نهاية  املنا�صبة يف  بهذه  املنتخبني  الإ�صافيني 

بالقرعة  ا�صميهما  اختيار  ويتم  �صنتني.  فرتة 

من قبل رئي�ش اللجنة.

الطرف  الدولة  تقوم  الطارئة،  ال�صواغر  مللء   .7

التي كف خبريها عن العمل كع�صو يف اللجنة 

رهناً  مواطنيها،  بني  من  اآخر  خبري  بتعيني 

مبوافقة اللجنة.

اجلمعية  مبوافقة  اللجنة،  اأع�صاء  يتلقى   .8

العامة، مكافاآت تدفع من موارد الأمم املتحدة 

اجلمعية،  حتددها  التي  وال�صروط  بالأحكام 

مع اإيلء العتبار لأهمية امل�صوؤوليات املنوطة 

باللجنة.

يوفر الأمني العام للأمم املتحدة ما يلزم اللجنة   .9

من موظفني ومرافق لل�صطلع ب�صورة فعالة 

بالوظائف املنوطة بها مبوجب هذه التفاقية.

املادة 18

الأمني  اإىل  تقدم  باأن  الأطراف  الدول  تتعهد   .1

اللجنة،  قبل  للنظر من  املتحدة،  للأمم  العام 

ت�صريعية  تدابري  من  اتخذته  عما  تقريراً 

اإنفاذ  اأجل  من  وغريها  واإدارية  وق�صائية 

اأحكام هذه التفاقية، وعن التقدم املحرز يف 

هذا ال�صدد، وذلك:

النفاذ  بدء  من  واحدة  �صنة  غ�صون  يف  (اأ) 

بالن�صبة للدولة املعنية؛

الأقل،  على  �صنوات  اأربع  كل  ذلك  وبعد  (ب) 

وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك.

يجوز اأن تبني التقارير العوامل وال�صعاب التي    .2

توؤثر على مدى الوفاء باللتزامات املقررة يف 

هذه التفاقية.

املادة 19

تعتمد اللجنة النظام الداخلي اخلا�ش بها.  .1

تنتخب اللجنة اأع�صاء مكتبها لفرتة �صنتني.  .2
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املادة 20

على  تزيد  ل  لفرتة  العادة  يف  اللجنة  جتتمع   .1

املقدمة  التقارير  يف  للنظر  �صنوياً  اأ�صبوعني 

وفقاً للمادة 18 من هذه التفاقية.

الأمم  مقر  عادة يف  اللجنة  اجتماعات  تعقد   .2

اآخر حتدده  منا�صب  مكان  اأي  اأو يف  املتحدة 

اللجنة.

املادة 21

تقدم اللجنة تقريراً �صنوياً اإىل اجلمعية العامة   .1

القت�صادي  املجل�ش  بوا�صطة  املتحدة  للأمم 

تقدم  اأن  ولها  اأن�صطتها،  عن  والجتماعي، 

على  مبنية  عامة  وتو�صيات  مقرتحات 

درا�صة التقارير واملعلومات الواردة من الدول 

الأطراف. وتدرج تلك املقرتحات والتو�صيات 

بتعليقات  م�صفوعة  اللجنة  تقرير  يف  العامة 

الدول الأطراف، اإن وجدت.

جلنة  اإىل  اللجنة  تقارير  العام  الأمني  يحيل   .2

مركز املراأة، لغر�ش اإعلمها.

املادة 22

يحق للوكالت املتخ�ص�صة اأن متثل لدى النظر يف 

اأحكام هذه  اأن�صطتها من  تنفيذ ما يقع يف نطاق 

املتخ�ص�صة  الوكالت  تدعو  اأن  وللجنة  التفاقية. 

اإىل تقدمي تقارير عن تنفيذ التفاقية يف املجالت 

التي تقع يف نطاق اأن�صطتها.

اجلزء ال�ساد�ض

املادة 23

اأحكام تكون  اأي  لي�ش يف هذه التفاقية ما مي�ش 

واملراأة  الرجل  بني  امل�صاواة  لتحقيق  تي�صرياً  اأكرث 

وتكون قد وردت:

يف ت�صريعات دولة من الدول الأطراف؛ (اأ) 

اأو يف اأية اتفاقية اأو معاهدة اأو اتفاق دويل  (ب) 

اآخر نافذ بالن�صبة اإىل تلك الدولة.

املادة 24

تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من 

حتقيق  ت�صتهدف  الوطني  ال�صعيد  على  تدابري 

هذه  يف  بها  املعرتف  للحقوق  الكامل  الإعمال 

التفاقية.

املادة 25

يكون باب التوقيع على هذه التفاقية مفتوحاً   .1

جلميع الدول.

ي�صمى الأمني العام للأمم املتحدة وديعاً لهذه   .2

التفاقية.

تخ�صع هذه التفاقية للت�صديق. وتودع وثائق   .3

الت�صديق لدى الأمني العام للأمم املتحدة.

يكون باب الن�صمام اإىل هذه التفاقية مفتوحاً   .4

جلميع الدول. وينفذ الن�صمام باإيداع وثيقة 

الن�صمام لدى الأمني العام للأمم املتحدة.

املادة 26

اأي  يف  الأطراف،  الدول  من  دولة  لأي  يجوز   .1

وقت، اأن تطلب اإعادة النظر يف هذه التفاقية، 

وذلك عن طريق اإ�صعار كتابي يوجه اإىل الأمني 

العام للأمم املتحدة.

تقرر اجلمعية العامة للأمم املتحدة ما يتخذ   .2

بذلك  يتعلق  فيما  لزمت،  اإن  خطوات،  من 

الطلب.

املادة 27

يبداأ نفاذ هذه التفاقية يف اليوم الثلثني بعد   .1

اأو  الت�صديق  وثيقة  الدولة  هذه  اإيداع  تاريخ 

للأمم  العام  الأمني  لدى  الع�صرين  الن�صمام 

املتحدة.

بالن�صبة لكل دولة ت�صدق على هذه التفاقية   .2

اأو  الت�صديق  اإيداع وثيقة  اإليها بعد  اأو تن�صم 

يف  التفاقية  نفاذ  يبداأ  الع�صرين،  الن�صمام 

الدولة  هذه  اإيداع  تاريخ  بعد  الثلثني  اليوم 

وثيقة ت�صديقها اأو ان�صمامها.

املادة 28

ن�ش  املتحدة  للأمم  العام  الأمني  يتلقى   .1

التحفظات التي تبديها الدول وقت الت�صديق 

جميع  على  بتعميمها  ويقوم  الن�صمام،  اأو 

الدول.

ل يجوز اإبداء اأي حتفظ يكون منافياً ملو�صوع   .2

هذه التفاقية وغر�صها.

ل يجوز �صحب التحفظات يف اأي وقت بتوجيه   .3

للأمم  العام  الأمني  اإىل  املعنى  بهذا  اإ�صعار 

املتحدة، الذي يقوم عندئذ باإبلغ جميع الدول 

به. وي�صبح ذلك الإ�صعار نافذ املفعول اعتباراً 

من تاريخ تلقيه.

املادة 29

يعر�ش للتحكيم اأي خلف ين�صاأ بني دولتني اأو   .1

اأكرث من الدول الأطراف حول تف�صري اأو تطبيق 
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هذه التفاقية ول ي�صوى عن طريق املفاو�صات، 

وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. 

واإذا مل يتمكن الأطراف، خلل �صتة اأ�صهر من 

تاريخ طلب التحكيم، من الو�صول اإىل اتفاق 

على تنظيم اأمر التحكيم، جاز لأي من اأولئك 

العدل  حمكمة  اإىل  النزاع  اإحالة  الأطراف 

الأ�صا�صي  للنظام  وفقاً  يقدم  بطلب  الدولية 

للمحكمة.

هذه  توقيع  لدى  تعلن  اأن  طرف  دولة  لأية   .2

التفاقية اأو الت�صديق عليها اأو الن�صمام اإليها 

اأنها ل تعترب نف�صها ملزمة بالفقرة 1 من هذه 

الأخرى  الأطراف  الدول  تكون  ول  املادة. 

ملزمة بتلك الفقرة اإزاء اأية دولة طرف اأبدت 

حتفظاً من هذا القبيل.

لأية دولة طرف اأبدت حتفظاً وفقاً للفقرة 2   .3

التحفظ متى  اأن ت�صحب هذا  املادة  من هذه 

�صاءت باإ�صعار توجهه اإىل الأمني العام للأمم 

املتحدة.

املادة 30

ن�صو�صها  تت�صاوى  التي  التفاقية،  هذه  تودع 

ال�صبانية والنكليزية والرو�صية وال�صينية والعربية 

للأمم  العام  الأمني  لدى  احلجية،  والفرن�صية يف 

املتحدة.

املفو�صون  اأدناه،  املوقعون  قام  لذلك،  واإثباتاً 

ح�صب الأ�صول، بتوقيع هذه التفاقية.

املراأة  1325؛  الدويل  الأمن  جمل�ض  قرار 

وال�سالم والأمن2

جمل�ض الأمن، الأمم املتحدة

القرار 1325 (2000)

 4213 جل�صته  يف  الأمن  جمل�ش  اتخذه  الذي 

املعقودة يف 31 ت�صرين الأول/اأكتوبر 2000

اإن جمل�ش الأمن،

اإذ ي�صري  اإىل قراراته 1261 (1999) املوؤرخ 25 

اآب/اأغ�صط�ش 1999، و1265 (1999) املوؤرخ 17 

اأيلول/�صبتمرب 1999، و1296 (2000) املوؤرخ 19 

 11 املوؤرخ  2000، و1314 (2000)  ني�صان/اأبريل 

ذات  رئي�صه  بيانات  واإىل   ،2000 اآب/اأغ�صط�ش 

ال�صلة، واإذ ي�صري اأي�صاً اإىل البيان الذي اأدىل به 

رئي�صه اإىل ال�صحافة مبنا�صبة يوم الأمم املتحدة 

الدويل  (اليوم  الدويل  وال�صلم  املراأة  حلقوق 

،(SC/6816) 2000 للمراأة) يف 8 اآذار/مار�ش

يف  الواردة  اللتزامات  اإىل  اأي�صاً  ي�صري  واإذ 

واإىل   (A/52/231) بيجني  عمل  ومنهاج  اإعلن 

للدورة  اخلتامية  الوثيقة  يف  الواردة  اللتزامات 

العامة  للجمعية  والع�صرين  الثالثة  ال�صتثنائية 

للأمم املتحدة املعنونة "املراأة عام 2000: امل�صاواة 

بني اجلن�صني والتنمية وال�صلم يف القرن احلادي 

وبخا�صة   ،(A/S-23/10/Rev.1) والع�صرين" 

اللتزامات املتعلقة باملراأة وال�صراع امل�صلح؛

ميثاق  ومبادئ  مقا�صد  اعتباره  يف  ي�صع  واإذ 

الأمم املتحدة وم�صوؤولية جمل�ش الأمن الأ�صا�صية 

والأمن  ال�صلم  حفظ  عن  امليثاق  مبوجب 

الدوليني،

�صيما  ول  املدنيني،  لأن  قلقه  عن  يعرب  واإذ 

العظمى  الأغلبية  ي�صكلون  والأطفال،  الن�صاء 

ذلك  امل�صلح، مبا يف  بال�صراع  �صلباً  املتاأثرين  من 

بو�صفهم لجئني وم�صردين داخلياً، وميثلون ب�صورة 

واإذ  امل�صلحة،  والعنا�صر  للمقاتلني  هدفاً  متزايدة 

ي�صلم باأثر ذلك على ال�صلم وامل�صاحلة الدائمني،

منع  يف  للمراأة  الهام  الدور  يوؤكد جمدداً  واإذ 

ال�صراعات وحلها ويف بناء ال�صلم، واإذ ي�صدد على 

اهمية م�صاهمتها املتكافئة وم�صاركتها الكاملة يف 

والأمن  ال�صلم  اإىل حفظ  الرامية  جميع اجلهود 

وتعزيزهما، وعلى �صرورة زيادة دورهما يف �صنع 

القرار املتعلق مبنع ال�صراعات وحلها،

التطبيق  اإىل  احلاجة  اأي�صاً  يوؤكد جمدداً  واإذ 

الكامل للقانون الإن�صاين الدويل والقانون الدويل 

املراأة  حقوق  يحميان  اللذين  الإن�صان  حلقوق 

والفتاة اأثناء ال�صراعات وبعدها،

جميع  تكفل  اأن  �صرورة  على  ي�صدد  واإذ 

والتوعية  الألغام  اإزالة  برامج  مراعاة  الأطراف 

بخطرها الحتياجات اخلا�صة للمراأة والفتاة،

املنظور  تعميم  اإىل  باحلاجة  ي�صلم  واإذ 

واإذ  ال�صلم،  عمليات حفظ  اجلن�صاين يف جميع 

ويندهوك  باإعلن  ال�صدد،  هذا  علماً، يف  يحيط 

املنظور  تعميم مراعاة  ب�صاأن  ناميبيا  وخطة عمل 

اجلن�صاين يف عمليات دعم ال�صلم املتعددة الأبعاد 

،(S/2000/693)

يف  الواردة  التو�صية  باأهمية  اأي�صاً  ي�صلم  واإذ 

2  امل�صدر: "الأمم املتحدة." (متت الزيارة يف 10 �صباط/فرباير 2006). 
htpp://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/720/16/PDF/N0072016.pdf?OpenElement
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يف  ال�صحافة  اإىل  رئي�صه  به  اأدىل  الذي  البيان 

التدريب  اإىل  والداعية    2000 مار�ش  اآذار/   8

على  ال�صلم  حفظ  اأفراد  جلميع  املتخ�ص�ش 

حماية املراأة والطفل يف حالت ال�صراع ومراعاة 

حقوق  من  لهما  وما  اخلا�صة  احتياجاتهما 

الإن�صان،

واإذ ي�صلم باأنه من املمكن اأن يوؤدي فهم ال�صراع 

امل�صلح على املراأة والفتاة، وتوفري ترتيبات موؤ�ص�صية 

الكاملة يف  وم�صاركتهما  ل�صمان حمايتهما  فعالة 

عمليات اإحلل ال�صلم، اإىل الإ�صهام بدرجة كبرية 

يف حفظ ال�صلم والأمن الدوليني وتعزيزهما،

واإذ ينوه باحلاجة اإىل توحيد البيانات عن اآثار 

ال�صراع امل�صلح على املراأة والفتاة،

يحث الدول الأع�صاء على �صمان زيادة متثيل   .1

يف  القرار  �صنع  م�صتويات  جميع  على  املراأة 

والإقليمية  الوطنية  والآليات  املوؤ�ص�صات 

والدولية ملنع ال�صراعات واإدارتها وحلها؛

عمله  خطة  تنفيذ  على  العام  الأمني  ي�صجع   .2

ال�صرتاتيجية (A/49/587) الداعية اإىل زيادة 

م�صاركة املراأة يف جميع م�صتويات �صنع القرار 

يف عمليات حل ال�صراعات واإحلل ال�صلم؛

يحث الأمني العام على تعيني املزيد من الن�صاء   .3

كممثلت ومبعوثات خا�صات للقيام بامل�صاعي 

احلميدة با�صمه، ويطلب اإىل الدول الأع�صاء، 

يف هذا ال�صدد، تقدمي مر�صحات اإىل الأمني 

العام لإدراجهن يف قائمة مركزية يتم حتديثها 

ب�صفة منتظمة؛

يحث كذلك الأمني العام على ال�صعي اإىل زيادة   .4

دور املراأة واإ�صهامها يف عمليات الأمم املتحدة 

الع�صكريني  املراقبني  بني  وخا�صة  امليدانية 

الإن�صان  حقوق  وموظفي  املدنية  وال�صرطة 

وامل�صاعدة الإن�صانية؛

يعرب عن ا�صتعداده ملراعاة املنظور اجلن�صاين   .5

الأمني  ويحث  ال�صلم،  حفظ  عمليات  يف 

العمليات  جميع  احتواء  يكفل  اأن  على  العام 

امليدانية على عن�صر جن�صاين حيثما كان ذلك 

منا�صباً؛

يطلب اإىل الأمني العام اأن يزود الدول الأع�صاء   .6

مببادئ توجيهية ومواد تدريبية ب�صاأن حماية 

املراأة وحقوقها واحتياجاتها اخلا�صة، وكذلك 

تدابري  جميع  يف  املراأة  اإ�صراك  اأهمية  ب�صاأن 

الدول  ويدعو  ال�صلم،  وبناء  ال�صلم  حفظ 

والتدريب  العنا�صر  هذه  اإدراج  اإىل  الأع�صاء 

على التوعية بفريو�ش نق�ش املناعة الب�صرية/ 

يف  (الإيدز)  املكت�صب  املناعة  نق�ش  متلزمة 

براجمها الوطنية لتدريب الأفراد الع�صكريني 

واأفراد ال�صرطة املدنيني متهيداً؛ ويطلب اأي�صاً 

الأفراد  ح�صول  يكفل  اأن  العام  الأمني  اإىل 

ال�صلم  حفظ  عمليات  يف  العاملني  املدنيني 

على تدريب مماثل؛

تربعاتها  زيادة  على  الأع�صاء  الدول  يحث   .7

املالية ودعمها التقني ودعمها يف جمال النقل 

للمنظور  املراعية  التدريب  جلهود  والإمداد 

تبذلها  التي  اجلهود  يف  مبا  اجلن�صاين، 

ال�صناديق والربامج املخت�صة، ومنها �صندوق 

املتحدة  الأمم  ومنظمة  للمراأة  املتحدة  الأمم 

ل�صوؤون  املتحدة  الأمم  ومفو�صية  للطفولة، 

اللجئني وغريها من الهيئات املخت�صة؛

املعنية،  الفاعلة  الأطراف  جميع  اإىل  يطلب   .8

عند التفاو�ش على اتفاقات ال�صلم وتنفيذها، 

جملة  يف  ي�صمل،  جن�صاين،  مبنظور  الأخذ 

اأمور، ما يلي:

للمراأة  اخلا�صة  الحتياجات  مراعاة  (اأ) 

واإعادة  الوطن  اإىل  الإعادة  اأثناء  والفتاة 

التوطني وما يتعلق من هذه الحتياجات 

باإعادة التاأهيل واإعادة الإدماج والتعمري 

بعد انتهاء ال�صراع؛

ال�صلم  مبادرات  تدعم  تدابري  اتخاذ  (ب) 

بها  يقوم  التي  والعمليات  للمراأة  املحلية 

ال�صراعات،  حلل  الأ�صليون  ال�صكان 

اآليات  جميع  يف  املراأة  ت�صرك  وتدابري 

تنفيذ اتفاقات ال�صلم؛

واحرتام  حماية  ت�صمن  تدابري  اتخاذ  (ج) 

حقوق الإن�صان للمراأة والفتاة، وخا�صة ما 

يتعلق منها بالد�صتور والنظام النتخابي 

وال�صرطة والق�صاء؛

ال�صراع  يف  الأطراف  جميع  اإىل  يطلب   .9

القانون  كامًل  احرتاماً  حترتم  اأن  امل�صلح 

الن�صاء والفتيات  الدويل املنطبق على حقوق 

مدنيات،  باعتبارهن  وخا�صة  وحمايتهن 

هذه  على  املنطبقة  اللتزامات  �صيما  ول 

الأطراف مبوجب اتفاقيات جنيف لعام 1949 

واتفاقية   ،1977 لعام  الإ�صايف  وبروتوكولها 

اللجئني لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967، 

التمييز  اأ�صكال  جميع  على  الق�صاء  واتفاقية 

�صد املراأة لعام 1977، وبروتوكولها الختياري 

حلقوق  املتحدة  الأمم  واتفاقية   ،1999 لعام 

الختيارين  وبروتوكوليها   ،1989 لعام  الطفل 

املوؤرخني 25 ايار/ مايو 2000، واأن ت�صع يف 

روما  نظام  ال�صلة من  ذات  الأحكام  العتبار 
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الأ�صا�صي للمحكمة اجلنائية الدولية؛

ال�صراعات  يف  الأطراف  جميع  يدعو   .10

امل�صلحة اإىل اأن تتخذ تدابري خا�صة حتمي 

على  القائم  العنف  من  والن�صاء  الفتيات 

اأ�صا�ش اجلن�ش يف حالت ال�صراع امل�صلح، ل 

�صيما الغت�صاب والأ�صكال الأخرى للإيذاء 

اجلن�صي؛

عن  الدول  جميع  م�صوؤولية  على  ي�صدد   .11

ومقا�صاة  العقاب  من  للإفلت  نهاية  و�صع 

واجلرائم  اجلماعية  الإبادة  عن  امل�صوؤولني 

�صد الإن�صانية وجرائم احلرب، مبا يف ذلك 

تلك املتعلقة مبا تتعر�ش له الن�صاء والفتيات 

العنف،  ا�صكال  من عنف جن�صي وغريه من 

ويوؤكد، يف هذا ال�صدد، �صرورة ا�صتثناء تلك 

والت�صريعات ذات  العفو  اأحكام  اجلرائم من 

ال�صلة، حيثما اأمكن؛

ال�صراعات  اأطراف  جميع  اإىل  يطلب   .12

امل�صلحة اأن حترتم الطابع املدين والإن�صاين 

واأن  اللجئني،  وم�صتوطنات  ملخيمات 

تراعي الحتياجات اخلا�صة للمراأة والفتاة، 

املخيمات  تلك  ت�صميم  لدى  ذلك  يف  مبا 

 1208 قراريه  اإىل  وي�صري  وامل�صتوطنات؛ 

الثاين/نوفمرب    ت�صرين   18 املوؤرخ   (1998)

1998 و 1296 (2000) املوؤرخ 19 ني�صان/

اأبريل 2000؛

ي�صجع جميع امل�صاركني يف و�صع خطط نزع   .13

ال�صلح والت�صريح واإعادة الإدماج على مراعاة 

الحتياجات املختلفة للمقاتلني ال�صابقني اإناثاً 

وذكورا وعلى مراعاة احتياجات ُمعاليهم؛

يوؤكد جمددا ا�صتعداده، كلما اتُخذت تدابري   .14

املتحدة،  الأمم  41 من ميثاق  املادة  مبوجب 

للنظر يف الآثار املحتملة لتلك التدابري على 

الحتياجات  مراعاة  مع  املدنيني،  ال�صكان 

اخلا�صة للمراأة والفتاة، وذلك للنظر يف منح 

ال�صتثناءات الإن�صانية املنا�صبة؛

بعثات  مراعاة  ل�صمان  ا�صتعداده  عن  يعرب   .15

جمل�ش الأمن للعتبارات اجلن�صانية وحقوق 

مع  الت�صاور  طريق  عن  ذلك  يف  مبا  املراأة، 

املجموعات الن�صائية املحلية والدولية؛

لأثر  بدرا�صة  القيام  اإىل  العام  الأمني  يدعو   .16

ال�صراع امل�صلح على املراأة والفتاة، ودور املراأة 

يف بناء ال�صلم، والأبعاد اجلن�صانية لعمليات 

اأي�صاً  ويدعوه  ال�صراعات،  وحل  ال�صلم 

عن  تقريراً  الأمن  اإىل جمل�ش  يقدم  اأن  اإىل 

النتائج التي تنتهي اإليها هذه الدرا�صة واإىل 

اأن يتيح ذلك جلميع الدول الأع�صاء يف الأمم 

املتحدة؛

يطلب اإىل الأمني العام اأن يتناول يف تقاريره   .17

املقدمة اإىل جمل�ش الأمن، حيثما كان ذلك 

املنظور  تعميم  يف  املحرز  التقدم  منا�صباً، 

ال�صلم  حفظ  بعثات  جميع  يف  اجلن�صاين 

باملراأة  املتعلقة  الأخرى  اجلوانب  و�صائر 

والفتاة؛

يقرر اإبقاء امل�صاألة قيد نظره الفعلي.  .18
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الجتاهات الدميوغرافية جدول م 4-4 
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حالة املياه وال�صرف ال�صحي والتغذية جدول م 6-4 
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... لكت�ساب املعرفة

اللتزام بالتعليم: الإنفاق العام جدول م 9-4 

الإملام بالقراءة والكتابة واللتحاق باملدار�ش جدول م 10-4 

التقانة: النت�صار والبتكار جدول م 11-4 

 

... اإمكانية الو�سول اإىل املوارد ال�سرورية مل�ستوى معي�سة لئق

الأداء القت�صادي جدول م 12-4 

اللم�صاواة يف الدخل اأو ال�صتهلك جدول م 13-4 

جدول م 4-14 هيكلية التجارة

جدول م 4-15 تدفقات املعونة، راأ�ش املال اخلا�ش، الدين

الأولويات يف الإنفاق العام جدول م 16-4 

 

... فيما يحافظ عليها الأجيال القادمة

الطاقة والبيئة جدول م 17-4 

 

... حماية الأمن ال�سخ�سي

جدول م 4-18 اللجئون والأعتدة احلربية

 

... واإجناز امل�ساواة جلميع الن�ساء والرجال

جدول م 4-19 دليل التنمية املتعلقة باجلنو�صة

جدول م 4-20 مقيا�ش متكني اجلنو�صة

اللم�صاواة اجلنو�صية يف التعليم جدول م 21-4 

اللم�صاواة اجلنو�صية يف الن�صاطات القت�صادية جدول م 22-4 

امل�صاركة ال�صيا�صية للن�صاء جدول م 23-4 

 

الوثائق الر�سمية عن حقوق الإن�سان واحلقوق العمالية 

عن  الرئي�صية  الدولية  الر�صمية  الوثائق  جدول م 4-24 حالة 
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جمموع  T

ملحق 4: جداول اإح�سائية عن التنمية الب�سرية يف الدول العربية
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جدول م 4-1: دليل التنمية الب�سرية 

 قيمةالرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�سرية

 دليل

 التنمية

 الب�سرية

2003

 متو�سط

 العمر

 املتوقع

 لدى

 الولدة

 )بالأعوام(

2003

ن�سبة الإملام 

بالقراءة 

والكتابة 

لدى 

البالغني 

)% من 

عمر15 وما 

 فوق(

2003

جمموع ن�سب 

اللتحاق 

الإجمالية 

بالتعليم 

البتدائي 

والثانوي 

 والعايل

)%(  

03/2002

الناجت املحلي 

الإجمايل 

 للفرد

 )معادل 

القوة 

ال�سرائية 

بالدولر 

 الأمريكي(

2003

دليل 

متو�سط 

العمر 

املتوقع

 دليل 

التعليم

دليل 

الناجت 

املحلي 

الإجمايل

الرتتيب بح�سب 

الناجت املحلي 

الإجمايل للفرد 

)معادل القوة 

ال�سرائية بالدولر 

 الأمريكي(

ناق�ض الرتتيب 

بح�سب دليل 

التنمية الب�سرية

تنمية ب�صرية مرتفعة

13-0.84972.889.28219،8440.800.870.88قطر40

18-0.84978.077.37422،4200.880.760.90الإمارات41

7-0.84674.387.78117،4790.820.860.86البحرين43

11-0.84476.982.97418،0470.870.800.87الكويت44

تنمية ب�صرية متو�صطة

0.810.860.729..0.79973.681.796ليبيا58

30-0.78174.174.46313،5840.820.710.82ُعمان71

33-0.77271.879.45713،2260.780.720.82ال�صعودية77

0.75972.086.5795،0740.780.840.6614لبنان81

20-0.75373.374.3747،1610.800.740.71تون�ش89

0.75371.389.9784،3200.770.860.6314الأردن90

0.790.880.5226..0.72972.591.980الأرا�صي الفل�صطينية املحتلة102

20-0.72271.169.8746،1070.770.710.69اجلزائر103

0.72173.382.9623،5760.810.760.608�صورية106

10-0.65969.855.6743،9500.750.620.61م�صر119

16-0.63169.750.7584،0040.750.530.62املغرب124

6-0.51256.459.0381،9100.520.520.49ال�صودان141
تنمية ب�صرية منخف�صة

18-0.49552.865.5242،0860.460.520.51جيبوتي150

0.48960.649.0558890.590.510.3615اليمن151
بدون الرتتيب بح�صب دليل التنمية الب�صرية

العراق

ال�صومال

..58.939.763..........

..46.5..............

..0.69465.076.5634،3590.670.720.70البلدان النامية

..0.51852.253.6451،3280.450.500.60البلدان الأقل منواً

..0.67967.064.1625،6850.700.610.72الدول العربية

..0.76870.590.4695،1000.760.830.71�صرق اآ�صيا ومنطقة املحيط الهادي

..0.79771.989.6817،4040.780.870.74اأمريكا اللتينية ومنطقة البحر الكاريبي

..0.62863.458.9562،8970.640.580.67جنوب اآ�صيا

..0.51546.160.5501،8560.350.560.63اأفريقيا جنوب ال�صحراء

..0.80268.199.2837،9390.720.940.75و�صط اأوروبا و�صرقها - رابطة الدول امل�صتقلة

..8925،9150.880.950.85..0.89277.7منظمة التعاون والإمناء القت�صادي (م ت اإ ا)

..9530،1810.900.980.86..0.91178.9بلدان (م ت اإ ا) ذات الدخل املرتفع

..9125،6650.880.960.85..0.89578.0تنمية ب�صرية مرتفعة

..0.71867.279.4664،4740.700.750.70تنمية ب�صرية متو�صطة

..0.48646.056.6461،0460.350.530.58تنمية ب�صرية منخف�صة

..9429،8980.900.970.86..0.91078.8دخل مرتفع

..0.77470.389.6736،1040.750.840.73دخل متو�صط

..0.59358.460.6542،1680.560.580.64دخل منخف�ش

..678,2290.700.770.75..0.74167.1العامل

امل�صدر: (برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، تقرير التنمية الب�صرية 2005، جدول 1: 219).
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جدول م 4-2: اجتاهات دليل التنمية الب�سرية

اجتاهات دليل التنمية الب�سرية

	2003	2000	1995	1990	1985	1980	1975الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�سرية

تنمية ب�صرية مرتفعة

0.849............قطر40

0.849..0.7340.7690.7870.8120.814الإمارات41

0.7470.7800.8090.8260.8380.846..البحرين43

0.8130.8370.844..0.7630.7770.780الكويت44

تنمية ب�صرية متو�صطة

0.799............ليبيا58

0.4940.5470.6410.6990.7380.7690.781ُعمان71

0.6030.6590.6730.7080.7410.7620.772ال�صعودية77

0.6770.7270.7420.759......لبنان81

0.5140.5700.6220.6570.6980.7380.753تون�ش89

0.6410.6640.6830.7080.7420.753..الأردن90

0.729............الأرا�صي الفل�صطينية املحتلة102

0.722..0.5060.5580.6100.6490.671اجلزائر103

0.5400.5870.6230.6460.6720.6920.721�صورية106

0.659..0.4390.4870.5400.5790.611م�صر119

0.4290.4780.5150.5480.5790.6100.631املغرب124

0.3490.3760.3960.4280.4650.5000.512ال�صودان141

تنمية ب�صرية منخف�صة

0.4770.4870.495........جيبوتي150

0.3930.4360.4700.489......اليمن151

بدون الرتتيب بح�صب دليل التنمية الب�صرية

..............العراق

..............ال�صومال

امل�صدر: (برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، تقرير التنمية الب�صرية 2005، جدول 2: 223).
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جدول م 4-3: الفقر الب�سري وفقر الدخل: البلدان النامية

الحتمال دليل الفقر الب�سري-1	

لدى الولدة 

بعدم البقاء 

على قيد 

احلياة 

حتى 40 

عامًا
 

 )% من 

 اجلماعة(

05-2000 

معدل 

الأمية لدى 

 البالغني 

)% من 

عمر 15 

 وما فوق(

2003

ال�سكان 

من دون 

اإمكانية 

احل�سول 

امل�ستدام 

على م�سدر 

مياه 

 حم�سن

)%( 

2002

الأطفال دون 

الوزن ال�سوي 

 لأعمارهم

)% دون �سن 

 اخلام�سة(

2003-1995

2003-1995

الن�سبة 

املئوية 

لل�سكان حتت 

خط فقر 

 الدخل )%(

------ 

دولر واحد 

 يف اليوم

2003-1990

2003-1990

الن�سبة 

املئوية 

لل�سكان حتت 

خط فقر 

 الدخل )%(

------ 

دولران يف 

 اليوم

2003-1990

2004-1990

الن�سبة 

املئوية 

لل�سكان حتت 

خط فقر 

 الدخل )%(

------ 

 خط الفقر

 القطري

2002-1990

2005-1990

الرتتيب 

بح�سب 

دليل الفقر 

الب�سري-

1 ناق�ض 

الرتتيب 

بح�سب 

فقر الدخل

rank

الرتتيب بح�سب دليل التنمية 

الب�سرية

القيمة الرتتيب

)%(

تنمية ب�صرية مرتفعة

........107.84.710.806قطر40

........14..2.222.7....الإمارات41

........9..3.812.3....البحرين43

........10..2.517.1....الكويت44

تنمية ب�صرية متو�صطة

........3315.34.218.3285ليبيا58

........4621.13.925.62124ُعمان71

........3214.95.820.6514ال�صعودية77

........189.65.713.503لبنان81

26.67.627<4318.34.725.7184تون�ش89

27.411.75<118.16.410.194الأردن90

........76.55.38.164الأرا�صي الفل�صطينية املحتلة102

215.112.229<4821.37.830.2136اجلزائر103

........2913.84.617.1217�صورية106

5530.97.844.4293.143.916.718م�صر119

214.319.035<6134.58.649.3209املغرب124

........5932.427.041.03117ال�صودان141

تنمية ب�صرية منخف�صة

..45.1....5329.530.634.52018جيبوتي150

7740.318.851.0314615.745.241.819اليمن151

بدون الرتتيب بح�صب دليل التنمية الب�صرية

........20.560.31916....العراق

........7126..38.9....ال�صومال

امل�صدر: (برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، تقرير التنمية الب�صرية 2005، جدول 3: 227).
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ر�سد التنمية الب�سرية: تكبري خيارات الب�سر .... للعي�ض حياة مديدة �سحية

جدول م 4-4: الجتاهات الدميوغرافية

 جمموع ال�سكان

)باملاليني(

 معدل النمو 

ال�سنوي 

 لل�سكان

)%( 

 �سكان املناطق املدينية

)% من املجموع(

ال�سكان دون 

 عمر 15 عامًا

)% من 

املجموع(

ال�سكان يف 

عمر 65 عامًا 

 وما فوق

)% من 

املجموع(

معدل 

اخل�سوبة 

 الإجمايل

)الولدات 

للمراأة 

الواحدة(

الرتتيب بح�سب دليل 

التنمية الب�سرية

197520032015-1975

2003

-2003

2015

1975200320152003201520032015-1970

1975

	-2000

2005

تنمية ب�صرية مرتفعة

0.20.71.05.22.384.892.093.623.121.80.92.06.83.0قطر40

0.54.05.67.22.783.685.187.222.819.80.81.46.42.5الإمارات41

0.30.70.93.41.685.890.091.427.721.72.34.45.92.5البحرين43

1.02.53.43.32.483.896.296.924.823.21.13.16.92.4الكويت44
تنمية ب�صرية متو�صطة

2.45.67.03.01.860.986.289.030.828.92.95.67.63.0ليبيا58

0.92.53.23.61.919.677.682.635.230.61.83.47.23.8ُعمان71

7.323.330.84.22.358.387.691.138.232.32.13.57.34.1ال�صعودية77

2.73.54.01.01.067.087.590.129.524.45.97.74.82.3لبنان81

5.79.911.12.01.049.963.768.127.521.95.06.86.22.0تون�ش89

1.95.47.03.72.157.879.181.138.031.72.34.07.83.5الأردن90

1.33.55.03.63.059.671.175.646.041.62.73.07.75.6الأرا�صي الفل�صطينية املحتلة102

16.031.938.12.51.540.358.865.331.226.73.65.07.42.5اجلزائر103

7.518.123.83.12.345.150.252.438.033.22.53.67.53.5�صورية106

39.371.388.22.11.843.542.244.934.331.43.85.55.73.3م�صر119

17.330.636.22.01.437.857.464.831.928.43.95.26.92.8املغرب124

17.134.944.02.61.918.938.949.339.735.62.84.36.74.4ال�صودان141
تنمية ب�صرية منخف�صة

0.20.80.94.41.661.683.687.642.137.32.23.47.25.1جيبوتي150

7.019.728.53.73.114.825.731.347.143.41.82.48.56.2اليمن151
بدون الرتتيب بح�صب دليل التنمية الب�صرية

12.027.336.52.92.461.467.266.841.736.82.23.07.24.8العراق
4.17.711.02.22.925.534.942.744.143.02.12.77.36.4ال�صومال

T5,022.4 T5,885.6 T1.91.326.442.048.631.628.04.36.55.52.9 2,967.1البلدان النامية
T723.2 T950.1 T2.52.314.826.733.542.239.52.63.56.65.0 355.2البلدان الأقل منواً

T303.9 T386.0 T2.72.041.754.759.136.332.53.14.46.73.7 144.6الدول العربية

T1,928.1 T2,108.9 T1.40.720.441.051.024.920.75.48.75.01.9 1,310.4�صرق اآ�صيا ومنطقة املحيط الهادي

T540.7 T628.3 T1.91.361.176.780.930.826.54.97.55.12.5 318.4اأمريكا اللتينية ومنطقة البحر الكاريبي

T1,503.4 T1,801.4 T2.11.521.329.834.234.129.33.85.75.63.2 838.7جنوب اآ�صيا

T674.2 T877.4 T2.72.221.035.642.444.042.02.53.36.85.5 313.1اأفريقيا جنوب ال�صحراء

T406.3 T396.8 T0.4-0.256.862.963.819.117.310.612.92.51.5 366.6و�صط اأوروبا و�صرقها - رابطة الدول امل�صتقلة

T1,157.3 T1,233.6 T0.80.567.275.978.919.817.811.616.12.61.8 925.7منظمة التعاون والإمناء القت�صادي (م ت اإ ا)

T917.4 T968.5 T0.60.569.977.580.417.916.413.018.02.21.6 765.9بلدان (م ت اإ ا) ذات الدخل املرتفع

T1,211.5 T1,289.2 T0.80.568.777.280.119.617.611.716.22.51.7 972.2تنمية ب�صرية مرتفعة

T4,205.8 T4,753.6 T1.61.027.942.248.629.225.34.97.25.02.5 2,678.2تنمية ب�صرية متو�صطة

T788.7 T1,038.5 T2.82.318.234.041.744.942.62.43.17.05.8 359.5تنمية ب�صرية منخف�صة

T948.3 T1,005.6 T0.70.570.178.080.818.016.512.817.72.21.7 781.8دخل مرتفع

T2,748.6 T3,028.6 T1.40.834.852.960.725.922.35.88.64.52.1 1,849.6دخل متو�صط

T2,614.5 T3,182.5 T2.11.620.730.235.737.233.33.44.96.03.9 1,440.9دخل منخف�ش

T6,313.8 T7,219.4 T1.61.137.248.353.528.925.96.08.44.52.6 4,073.7العامل

امل�صدر: (برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، تقرير التنمية الب�صرية 2005، جدول 5: 232).
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جدول م 4-5: اللتزام بال�سحة: املوارد واملنافذ واخلدمات

الإنفاق 

على 

ال�سحة 

يف القطاع 

 العام

)% من 

الناجت 

املحلي 

الإجمايل(

الإنفاق 

على 

ال�سحة 

يف القطاع 

 اخلا�ض

)% من 

الناجت 

املحلي 

الإجمايل(

الإنفاق 

على 

ال�سحة 

 لكل فرد

)معادل 

القوة 

ال�سرائية 

بالدولر 

الأمريكي(

الأطفال 

البالغون 

من العمر 

�سنة واحدة 

واملح�سنون 

حت�سينًا 

 تامًا 

 �سد ال�سل

)%(

الأطفال 

البالغون 

من العمر 

�سنة واحدة 

واملح�سنون 

حت�سينًا 

 تامًا 

�سد 

 احل�سبة

)%(

الأطفال 

امل�سابون 

بالإ�سهال 

واخلا�سعون 

لعالج 

الإمهاء 

الفموي 

والتغذية 

املمتوا�سلة 

)% دون عمر 

5 �سنوات(

معدل انت�سار 

و�سائل منع 

 احلمل

)%(

عمليات 

الولدة التي 

تتم باإ�سراف 

عاملني 

�سحيني 

 مهرة

)%(

 الأطباء

)لكل مائة 

األف �سخ�ض(

 1994-  2003 2003 2002 2002 2002الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�سرية

2003

 -1995 

2003

 -1995 

2003

 -1990 

2004
تنمية ب�صرية مرتفعة

4398221..2.40.78949993قطر40

2896202..2.30.87509894الإمارات41

6298160..100..3.21.2792البحرين43

5098153..97..2.90.9552الكويت44
تنمية ب�صرية متو�صطة

4594129..1.61.72229991ليبيا58

2495126..2.80.63799898ُعمان71

3291140..3.31.05349496ال�صعودية77

6189325..96..3.58.0697لبنان81

639070..2.92.94159390تون�ش89

56100205..4.35.04186796الأردن90

9784......99......الأرا�صي الفل�صطينية املحتلة102

649285..3.21.11829884اجلزائر103

4076140..2.32.81099998�صورية106

1.83.11929898296069212م�صر119

504048..1.53.11869290املغرب124

1.03.958535738108616ال�صودان141
تنمية ب�صرية منخف�صة

6113....3.33.0786366جيبوتي150

1.02.758676623212222اليمن151
بدون الرتتيب بح�صب دليل التنمية الب�صرية

147254..0.31.2449390العراق
344....6540......ال�صومال
T.. T.. T8575.. T.. T59.. T ..البلدان النامية

T.. T.. T7967.. T.. T34.. T ..البلدان الأقل منواً
T.. T.. T8684.. T.. T70.. T ..الدول العربية

T.. T.. T9182.. T.. T86.. T ..�صرق اآ�صيا ومنطقة املحيط الهادي
T.. T.. T9693.. T.. T82.. T ..اأمريكا اللتينية ومنطقة البحر الكاريبي

T.. T.. T8368.. T.. T38.. T ..جنوب اآ�صيا
T.. T.. T7562.. T.. T41.. T ..اأفريقيا جنوب ال�صحراء

T.. T.. T9797.. T.. T97.. T ..و�صط اأوروبا و�صرقها - رابطة الدول امل�صتقلة
T.. T.. T..91.. T.. T95.. T ..منظمة التعاون والإمناء القت�صادي (م ت اإ ا)

T.. T.. T..92.. T.. T99.. T ..بلدان (م ت اإ ا) ذات الدخل املرتفع
T.. T.. T..93.. T.. T97.. T ..تنمية ب�صرية مرتفعة

T.. T.. T8979.. T.. T68.. T ..تنمية ب�صرية متو�صطة
T.. T.. T7561.. T.. T35.. T ..تنمية ب�صرية منخف�صة

T.. T.. T..92.. T.. T99.. T ..دخل مرتفع
T.. T.. T9589.. T.. T88.. T ..دخل متو�صط
T.. T.. T7966.. T.. T42.. T ..دخل منخف�ش

T.. T.. T8577.. T.. T62.. T ..العامل

امل�صدر: (برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، تقرير التنمية الب�صرية 2005، جدول 6: 236).



تقرير التنمية الإن�شانية العربية  2005 272

جدول م 4-6: حالة املياه وال�سرف ال�سحي والتغذية

ال�سكان الذين لديهم 

فر�ض م�ستدامة 

للح�سول على �سرف 

 �سحي حم�سن

)%(

ال�سكان الذين لديهم 

فر�ض م�ستدامة 

للح�سول على م�سدر 

 مياه حم�سن

)%(

 الأ�سخا�ض الناق�سو

  التغذية 

)%(

الأطفال 

دون م�ستوى 

الوزن ال�سوي 

بالن�سبة 

 لأعمارهم

)% دون �سن 

اخلام�سة(

الأطفال 

دون م�ستوى 

الطول ال�سوي 

بالن�سبة 

 لأعمارهم

)% دون �سن 

اخلام�سة(

املواليد 

ذوو الوزن 

 املتدين

)%(

 1990-  2002 1990 2002 1990الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�سرية

1992

 -2000 

2002

 -1995 

2003

1995-2003  -1998 

2003
تنمية ب�صرية مرتفعة

6810....100100100100قطر40

42141715....100100الإمارات41

9108............البحرين43

23510247........الكويت44

تنمية ب�صرية متو�صطة

97977172115157ليبيا58

24238....83897779ُعمان71

43142011..90....ال�صعودية77

98100100333126..لبنان81

75807782114127تون�ش89

939891474910..الأردن90

499....94..76..الأرا�صي الفل�صطينية املحتلة102

88929587556187اجلزائر103

76777979547186�صورية106

546894984391612م�صر119

576175806792411املغرب124

31..33346469322717ال�صودان141

تنمية ب�صرية منخف�صة

..1826....48507880جيبوتي150

213069693436465332اليمن151

بدون الرتتيب بح�صب دليل التنمية الب�صرية

162215....81808381العراق

..2623....29..25..ال�صومال

......334870791916البلدان النامية

......233551613433البلدان الأقل منواً

......61668384109الدول العربية

..........30497178�صرق اآ�صيا ومنطقة املحيط الهادي

......687581891310اأمريكا اللتينية ومنطقة البحر الكاريبي

......203771862521جنوب اآ�صيا

......323648583230اأفريقيا جنوب ال�صحراء

..............82..و�صط اأوروبا و�صرقها - رابطة الدول امل�صتقلة

..........9698....منظمة التعاون والإمناء القت�صادي (م ت اإ ا)

..........100......بلدان (م ت اإ ا) ذات الدخل املرتفع

..................تنمية ب�صرية مرتفعة

......365174831915تنمية ب�صرية متو�صطة

......273244553232تنمية ب�صرية منخف�صة

..................دخل مرتفع

..........48617783دخل متو�صط

......203564772724دخل منخف�ش

..........43587583العامل

امل�صدر: (برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، تقرير التنمية الب�صرية 2005، جدول 7: 240).
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جدول م 4-7: الالم�ساواة يف �سحة الأمومة والطفولة 

عمليات الولدة التي 

تتم باإ�سراف عاملني 

�سحيني مهرة

الأطفال البالغون 

من العمر �سنة 

واحدة واملح�سنو�ض 

حت�سينًا تامًا 

الأطفال دون م�ستوى 

الطول ال�سوي بالن�سبة 

 لأعمارهم

)% دون �سن اخلام�سة(

 معدل وفيات الر�سع

)لكل األف مولود حي(

 معدل وفيات الأطفال

 دون �سن اخلام�سة

)لكل األف مولود حي(

اأفقر العامالرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�سرية

%20

اأغنى 

%20

اأفقر 

%20

اأفقر اأغنى %20

%20

اأفقر اأغنى %20

%20

اأغنى 

%20

اأفقر 

%20

اأغنى 

%20
تنمية ب�صرية مرتفعة

......................قطر40

......................الإمارات41

......................البحرين43

......................الكويت44

تنمية ب�صرية متو�صطة

......................ليبيا58

......................ُعمان71

......................ال�صعودية77

......................لبنان81

......................تون�ش89

199791.299.321.317.110.54.535.423.442.125.2الأردن90

......................الأرا�صي الفل�صطينية املحتلة102

......................اجلزائر103

......................�صورية106

200031.494.291.29216.47.975.629.697.933.7م�صر119

19925.177.953.795.223.36.679.735.1111.639.2املغرب124

......................ال�صودان141

تنمية ب�صرية منخف�صة

......................جيبوتي150

19976.849.77.855.726.422108.560163.173اليمن151

بدون الرتتيب بح�صب دليل التنمية الب�صرية

......................العراق

......................ال�صومال

امل�صدر: (برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، تقرير التنمية الب�صرية 2005، جدول 8: 244).
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جدول م  4-8: التبقي: التقدم والنك�سات

متو�سط العمر 

 املتوقع

 عند الولدة

)بالأعوام(

معدل وفيات 

 الر�سع

)لكل األف مولود 

حي(

معدل وفيات 

 الأطفال

 دون �سن اخلام�سة

)لكل األف مولود 

حي(

الحتمال لدى الولدة 

بالبقاء على قيد احلياة 

 حتى �سن 65 عامًا 

)% من اجلماعة(

 معدل وفيات الأمومة

)لكل األف مولود حي(

 1970- الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�سرية

1975

 -2000 

2005

 ذكور 2003 1970 2003 1970

 2000 

2005

 اإناث

-2000 

2005

الن�سبة امل�سرح 

 بها

2003-1985 

الن�سبة 

 املعدلة

2000 

تنمية ب�صرية مرتفعة

62.172.74511651581.274.0107قطر40

62.277.961783890.285.0354الإمارات41

63.374.25512751584.678.94628البحرين43

67.076.849859987.982.755الكويت44

تنمية ب�صرية متو�صطة

52.873.4105131601682.574.67797ليبيا58

52.174.0126102001284.278.82387ُعمان71

23..53.971.6118221852681.273.4ال�صعودية77

66.471.94527543181.773.0100150لبنان81

55.673.1135192012484.975.769120تون�ش89

56.571.277231072877.771.64141الأردن90

100..2481.475.0..22..56.672.4الأرا�صي الفل�صطينية املحتلة102

54.571.0143352344178.475.2140140اجلزائر103

57.473.290161291883.276.365160�صورية106

52.169.6157332353979.369.38484م�صر119

52.969.5119361843978.970.3230220املغرب124

45.156.3104631729355.449.6550590ال�صودان141

تنمية ب�صرية منخف�صة

44.452.71609724113848.142.974730جيبوتي150

39.960.32028230311361.054.9350570اليمن151

بدون الرتتيب بح�صب دليل التنمية الب�صرية

57.058.89010212712561.353.7290250العراق

1،100..22541.336.5..133..41.046.2ال�صومال

T.. T ..55.664.9109591678869.662.3البلدان النامية

T.. T ..44.552.01519724415647.943.5البلدان الأقل منواً

T.. T ..52.166.9129481976173.366.3الدول العربية

T.. T ..60.570.484311223979.271.3�صرق اآ�صيا ومنطقة املحيط الهادي

T.. T ..61.171.786271233279.768.2اأمريكا اللتينية ومنطقة البحر الكاريبي

T.. T ..50.163.2130662069167.160.0جنوب اآ�صيا

T.. T ..45.846.114310424317937.033.8اأفريقيا جنوب ال�صحراء

T.. T ..69.068.13420432478.855.4و�صط اأوروبا و�صرقها - رابطة الدول امل�صتقلة

T.. T ..70.377.64011531388.479.6منظمة التعاون والإمناء القت�صادي (م ت اإ ا)

T.. T ..71.678.822528689.981.8بلدان (م ت اإ ا) ذات الدخل املرتفع

T.. T ..70.777.9329421088.980.0تنمية ب�صرية مرتفعة

T.. T ..57.667.0102461556173.764.6تنمية ب�صرية متو�صطة

T.. T ..44.146.015010625418337.534.6تنمية ب�صرية منخف�صة

T.. T ..71.678.822528689.981.8دخل مرتفع

T.. T ..62.070.186291253679.068.7دخل متو�صط

T.. T ..48.858.21308020912458.352.4دخل منخف�ش

T.. T ..59.967.096541478073.164.5العامل

امل�صدر: (برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، تقرير التنمية الب�صرية 2005، جدول 10: 250).
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ر�سد التنمية الب�سرية: تكبري خيارات الب�سر .... لكت�ساب املعرفة

جدول م  4-9: اللتزام بالتعليم: الإنفاق العام

 الإنفاق العام على التعليم بح�سب املرحلة التعليميةالإنفاق العام على التعليم

)% من جميع امل�ستويات التعليمية(

كن�سبة من الناجت 

املحلي الإجمايل

كن�سبة من اإنفاق 

احلكومة الإجمايل

ما قبل املرحلة البتدائية 

واملرحلة البتدائية

 التعليم 

الثانوي

 التعليم

 العايل

 2000-  1990الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�سرية

2002

1990  -2000 

2002

1990  -2000 

2002

1990  -2000 

2002

1990  -2000 

2002

تنمية ب�صرية مرتفعة

..................3.5قطر40

2.4..50.4..45.6..1.81.614.622.5الإمارات41
......45.8......14.6..4.1البحرين43

..16.0..13.6..53.4..3.4..4.8الكويت44

تنمية ب�صرية متو�صطة

....................ليبيا58

54.135.937.047.47.49.2..3.14.611.1ُعمان71
..21.2......78.8..17.8..5.8ال�صعودية77

28.5..........12.3..2.7..لبنان81
6.06.413.518.239.832.936.444.418.522.8تون�ش89
..35.1..62.4......17.1..8.1الأردن90

....................الأرا�صي الفل�صطينية املحتلة102

..............21.1..5.3اجلزائر103

..21.3..28.2..38.5..17.3..4.0�صورية106

..................3.9م�صر119

5.36.526.126.434.839.848.943.516.216.3املغرب124
..............2.8..6.0ال�صودان141

تنمية ب�صرية منخف�صة

..11.5..21.7..58.0..10.5..3.5جيبوتي150

............32.8..9.5..اليمن151

بدون الرتتيب بح�صب دليل التنمية الب�صرية

....................العراق

....................ال�صومال

امل�صدر: (برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، تقرير التنمية الب�صرية 2005، جدول 11: 254).
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جدول م 4-10: الإملام بالقراءة والكتابة واللتحاق باملدار�ض

معدل الأملام 

بالقراءة 

والكتابة لدى 

 البالغني

 )% من عمر15 

وما فوق(

معدل الأملام 

بالقراءة 

والكتابة لدى 

 ال�سباب

 )% من 

عمر15-24 وما 

فوق(

�سايف ن�سبة اللتحاق 

 بالتعليم البتدائي

)%(

�سايف ن�سبة اللتحاق 

 بالتعليم الثانوي

)%(

الأطفال الذين ي�سلون 

 اإىل ال�سف اخلام�ض 

)% من تالميذ ال�سف 

الأول(

طالب التعليم 

العايل 

يف العلوم 

والريا�سيات 

والهند�سة )% 

من جميع 

طالب التعليم 

العايل(

 1998-2003 02/2001 91/1990 03/2002 91/1990 03/2002 91/1990 2003 1990 2003 1990الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�سرية

تنمية ب�صرية مرتفعة

16..77.089.290.398.68995708264قطر40

..71.077.384.791.4998358718093الإمارات41

82.187.795.699.399908587899921البحرين43

......77..76.782.987.593.14983الكويت44

تنمية ب�صرية متو�صطة

31..........68.181.791.097.096ليبيا58

..699798..54.774.485.698.56972ُعمان71

66.279.485.495.959543153839117ال�صعودية77

9228......7891..92.1..80.3لبنان81

65879631..59.174.384.194.39497تون�ش89

9730..80..81.589.996.799.19492الأردن90

19....84..91..98.7..91.9..الأرا�صي الفل�صطينية املحتلة102

..52.969.877.390.1939554679597اجلزائر103

..64.882.979.995.2929843439691�صورية106

..98..81..47.155.661.373.28491م�صر119

36758119..38.750.755.369.55790املغرب124

..9484....45.859.065.074.64346ال�صودان141

تنمية ب�صرية منخف�صة

21878022..3136..73.2....جيبوتي150

..76..35..32.749.050.067.95272اليمن151

بدون الرتتيب بح�صب دليل التنمية الب�صرية

6610..33..10091..41.0..35.7العراق
............8........ال�صومال

..............67.076.681.185.2البلدان النامية

..............44.254.257.264.2البلدان الأقل منواً

..............50.864.168.481.3الدول العربية

..............79.790.495.098.0�صرق اآ�صيا ومنطقة املحيط الهادي

..............85.189.692.795.9اأمريكا اللتينية ومنطقة البحر الكاريبي

..............47.758.961.772.2جنوب اآ�صيا

..............51.161.368.573.7اأفريقيا جنوب ال�صحراء

..............98.799.299.799.5و�صط اأوروبا و�صرقها - رابطة الدول امل�صتقلة

......................منظمة التعاون والإمناء القت�صادي (م ت اإ ا)

......................بلدان (م ت اإ ا) ذات الدخل املرتفع

......................تنمية ب�صرية مرتفعة

..............70.679.483.287.5تنمية ب�صرية متو�صطة

..............45.157.563.770.1تنمية ب�صرية منخف�صة

......................دخل مرتفع

..............81.289.693.696.8دخل متو�صط

..............50.260.864.473.0دخل منخف�ش

......................العامل

امل�صدر: (برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، تقرير التنمية الب�صرية 2005، جدول 12: 258).
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جدول م 4-11: التقانة: النت�سار والبتكار

 الهواتف الثابتة

)لكل األف 

�سخ�ض(

امل�سرتكون يف 

 الهاتف اخللوي

)لكل األف 

�سخ�ض(

امل�سرتكون يف 

 الإنرتنت

)لكل األف 

�سخ�ض(

براءات 

الخرتاع 

املمنوحة 

 للمقيمني

)لكل 

مليون 

�سخ�ض(

مقبو�سات 

الإتاوات 

ور�سوم 

 الرتاخي�ض

)بالدولر 

الأمريكي 

لكل �سخ�ض(

الإنفاق على 

الأبحاث 

والتنمية 

)% من 

الناجت املحلي 

الإجمايل(

العاملون 

يف الأبحاث 

والتنمية 

)لكل مليون 

�سخ�ض(

 1990-2003 1997-2002 2003 2002 2003 20031990 1990 2003 1990الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�سرية

تنمية ب�صرية مرتفعة

........22026195330199قطر40

......2242811973602750الإمارات41

........191268106380216البحرين43

00.273..188196125720228الكويت44
تنمية ب�صرية متو�صطة

361......48136023029ليبيا58

......0..608822280ُعمان71

....0(.)771551321067ال�صعودية77

........15520002340143لبنان81

19706401.80.61،013(.)37118تون�ش89

1،977......242081(.)72114الأردن90

........870133040..الأرا�صي الفل�صطينية املحتلة102

......(.)..450(.)3269اجلزائر103

0.229..0680350..41�صورية106

..8404421.80.2(.)30127م�صر119

....24403300.9(.)1640املغرب124

......327020090ال�صودان141

تنمية ب�صرية منخف�صة

........1115034010جيبوتي150

..........0350..11اليمن151

بدون الرتتيب بح�صب دليل التنمية الب�صرية

............03..39العراق

............27042ال�صومال

0.60.9400..53(.)134(.)29113البلدان النامية

........3801604البلدان الأقل منواً

........79944118049الدول العربية

1.5706....80(.)212(.)18172�صرق اآ�صيا ومنطقة املحيط الهادي

210.6293..2390(.)89165اأمريكا اللتينية ومنطقة البحر الكاريبي

0.7135....24018(.)747جنوب اآ�صيا

..........540(.)59اأفريقيا جنوب ال�صحراء

48212،213..2870(.)120232و�صط اأوروبا و�صرقها - رابطة الدول امل�صتقلة

3654947644340324880.62.53،046منظمة التعاون والإمناء القت�صادي (م ت اإ ا)

43956797053480310101.32.63،676بلدان (م ت اإ ا) ذات الدخل املرتفع

2894956652241425079.22.53،004تنمية ب�صرية مرتفعة

13804670.30.8521(.)22123تنمية ب�صرية متو�صطة

..........380250تنمية ب�صرية منخف�صة

42056297103477302100.12.53،630دخل مرتفع

224077100.60.7760(.)46180دخل متو�صط

........24014(.)632دخل منخف�ش

81184122611206217.92.41،146العامل

امل�صدر: (برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، تقرير التنمية الب�صرية 2005، جدول 13: 262).
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ر�سد التنمية الب�سرية: تكبري خيارات الب�سر .... اإمكانية الو�سول اإىل املوارد ال�سرورية مل�ستوى معي�سة لئق

جدول م  4-12: الأداء القت�سادي

مليارات 

الدولرات 

الأمريكية

معادل القوة 

ال�سرائية 

مليارات 

الدولرات 

الأمريكية

 بالدولر

 الأمريكي

معادل القوة 

ال�سرائية 

 بالدولر

 الأمريكي

 معدل النمو ال�سنوي

)%(

اأعلى قيمة 

�سجلت 

يف الفرتة 

-1975

 2003	

معادل القوة 

ال�سرائية 

 بالدولر

 الأمريكي

العام 

الذي 

�سجلت 

فيه 

اأعلى 

قيمة

معدل التغيري 

ال�سنوي يف دليل اأ�سعار 

 امل�ستهلك

)%(

 1975-  2003 2003	2003	2003الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�سرية

2003

 -1990 

2003

 -1975 

2003

 -1990 

2003

03-2002 

تنمية ب�صرية مرتفعة

2.52.3................قطر40
....2.149،4321975-3.3-........الإمارات41

..17،4791.11.517،47920020.7..12.2..البحرين43

2.329،76019751.91.0-1.2-41.743.217،42118،047الكويت44
تنمية ب�صرية متو�صطة

..3.5................ليبيا58

0.4-13،5842.20.913،96520010.2..34.5..ُعمان71
0.624،46119770.50.6-2.4-214.7298.09،53213،226ال�صعودية77
....19.022.84،2245،0743.42.95،0742003لبنان81

25.070.92،5307،1612.13.17،16120033.92.7تون�ش89
9.922.91،8584،3200.30.95،19519873.02.3الأردن90

........6.0-....1،026..3.5الأرا�صي الفل�صطينية املحتلة102

0.10.66،319198512.72.6-66.5194.42،0906،107اجلزائر103
..21.562.21،2373،5760.91.43،69619984.9�صورية106

82.4266.91،2203،9502.72.53،95020037.04.5م�صر119
43.7120.61،4524،0041.31.04،00420033.11.2املغرب124
..17.864.15301،9101.13.31،910200363.6ال�صودان141

تنمية ب�صرية منخف�صة

........3.3-4.2-0.61.58862،086جيبوتي150

2.4889200320.810.8..10.817.0565889اليمن151
بدون الرتتيب بح�صب دليل التنمية الب�صرية

..........9.6-........العراق

..........0.5-........ال�صومال

........T21,525.4 T1،4144،3592.32.9 6,981.9البلدان النامية

........T895.1 T3291،3280.72.0 221.4البلدان الأقل منواً

........T1,683.6 T2،6115،6850.21.0 773.4الدول العربية

........T9,762.2 T1،5125،1006.05.6 2,893.6�صرق اآ�صيا ومنطقة املحيط الهادي

........T3,947.0 T3،2757،4040.61.1 1,745.9اأمريكا اللتينية ومنطقة البحر الكاريبي

........T4,235.9 T6172،8972.63.5 902.2جنوب اآ�صيا

........T1,227.4 T6331،856-0.70.1 418.5اأفريقيا جنوب ال�صحراء

........T3,203.5 T2،9497،939..0.3 1,189.9و�صط اأوروبا و�صرقها - رابطة الدول امل�صتقلة

........T29,840.6 T25،75025،9152.01.8 29,650.5منظمة التعاون والإمناء القت�صادي (م ت اإ ا)

........T27,601.9 T31،02030،1812.21.9 28,369.5بلدان (م ت اإ ا) ذات الدخل املرتفع

........T30,941.3 T25،16725،6652.21.8 30,341.0تنمية ب�صرية مرتفعة

........T19,581.1 T1،2374،4741.72.4 5,414.8تنمية ب�صرية متو�صطة

........T590.4 T3581،0462.02.8 202.2تنمية ب�صرية منخف�صة

........T28,396.0 T30،58929،8982.01.8 29,052.4دخل مرتفع

........T18,244.6 T2،0156،1042.02.5 6,021.9دخل متو�صط

........T4,948.9 T4832،168-0.80.1 1,103.0دخل منخف�ش

........T51,150.6 T5،8018،2291.41.4 36,058.3العامل

امل�صدر: (برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، تقرير التنمية الب�صرية 2005، جدول 14: 266).
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جدول م 4-13: الالم�ساواة يف الدخل اأو ال�ستهالك

قيا�سات الالم�ساواةاحل�سة من الدخل وال�ستهالك )%(

اأغنى 10%اأغنى 20%اأفقر 20%اأفقر 10%العامالرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�سرية
اأغنى 10% اإىل 

اأفقر %10

اأغنى 20% اإىل 

اأفقر %20

تنمية ب�صرية مرتفعة

..............قطر40

....`........الإمارات41

..............البحرين43

..............الكويت44
تنمية ب�صرية متو�صطة

..............ليبيا58

..............ُعمان71

..............ال�صعودية77

..............لبنان81

20002.36.047.331.513.47.9تون�ش89

19973.37.644.429.89.15.9الأردن90

..............الأرا�صي الفل�صطينية املحتلة102

19952.87.042.626.89.66.1اجلزائر103

..............�صورية106

19993.78.643.629.58.05.1م�صر119

19982.66.546.630.911.77.2املغرب124

..............ال�صودان141

تنمية ب�صرية منخف�صة

..............جيبوتي150

19983.07.441.225.98.65.6اليمن151
بدون الرتتيب بح�صب دليل التنمية الب�صرية

..............العراق

..............ال�صومال

امل�صدر: (برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، تقرير التنمية الب�صرية 2005، جدول 15: 270).
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جدول م 4-14: هيكلية التجارة

واردات ال�سلع 

 واخلدمات

)% من الناجت 

املحلي الإجمايل(

�سادرات ال�سلع 

 واخلدمات

)% من الناجت 

املحلي الإجمايل(

 �سادرات املواد

  الأولية

)% من �سادرات 

الب�سائع(

 �سادرات املواد

  امل�سنعة

)% من �سادرات 

الب�سائع(

 �سادرات منتجات

  التقنية العالية

)% من �سادرات 

الب�سائع(

معدلت 

 التجارة

)100=1980(

 2002 2003 1990 2003 1990 2003 1990 2003 1990 2003 1990الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�سرية

تنمية ب�صرية مرتفعة

..(.)..84891610........قطر40

..2..5496464..65..40الإمارات41

..(.)..956511681919199البحرين43

..5840454894936731الكويت44

تنمية ب�صرية متو�صطة

........5..3136404895ليبيا58

..31355357948551422ُعمان71

..(.)..322441479390710ال�صعودية77

..2..68..31..100391813لبنان81

51474443311969812485تون�ش89

31516912129..93706245الأردن90

..............10..49..الأرا�صي الفل�صطينية املحتلة102

231..25242339979832اجلزائر103

..1..2833284064893611�صورية106

53(.)..3324202257634231م�صر119

11106..3236263248315269املغرب124

791..3..97..16..12..ال�صودان141

تنمية ب�صرية منخف�صة

........8..44........جيبوتي150

..............20361431اليمن151

بدون الرتتيب بح�صب دليل التنمية الب�صرية

......................العراق

................10..38ال�صومال

..21..295873..24332535البلدان النامية

..............22301322البلدان الأقل منواً

..2..3830383681861620الدول العربية

..29..137586..32483352�صرق اآ�صيا ومنطقة املحيط الهادي

..1521172465443655714اأمريكا اللتينية ومنطقة البحر الكاريبي

..3..437161..13181117جنوب اآ�صيا

..............26332733اأفريقيا جنوب ال�صحراء

..13..58..36..26372737و�صط اأوروبا و�صرقها - رابطة الدول امل�صتقلة

..18221721201676791818منظمة التعاون والإمناء القت�صادي (م ت اإ ا)

..18211721191678791818بلدان (م ت اإ ا) ذات الدخل املرتفع

..19231822211876791817تنمية ب�صرية مرتفعة

..21..365163..20282031تنمية ب�صرية متو�صطة

..............29372734تنمية ب�صرية منخف�صة

..19221822201778801818دخل مرتفع

..21..344865..21302233دخل متو�صط

..4..60..40..17241321دخل منخف�ش

..2272771818..19241924العامل

امل�صدر: (برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، تقرير التنمية الب�صرية 2005، جدول 16: 274).
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جدول م 4-15: تدفقات املعونة، راأ�ض املال اخلا�ض، الدين

 م�ساعدات التنمية الر�سمية املتلقاة

)�سايف امل�ساعدات املوزعة(

�سايف تدفقات 

ال�ستثمارات 

 الأجنبية املبا�سرة

)كن�سبة 

مئوية من 

الناجت املحلي 

الإجمايل(

التدفقات 

اخلا�سة 

 الأخرى

)كن�سبة 

مئوية من 

الناجت املحلي 

الإجمايل(

جمموع خدمة الدين

 املجموع

)مباليني 

الدولرات 

الأمريكية(

 لكل فرد

)بالدولر 

الأمريكي(

كن�سبة مئوية من 

الناجت املحلي 

الإجمايل

كن�سبة مئوية 

من الناجت 

املحلي 

الإجمايل

كن�سبة مئوية من 

�سادرات ال�سلع 

واخلدمات والدخل 

ال�سايف من اخلارج

 2003 1990 2003 1990 2003 1990 2003 1990 2003 1990 2003 2003الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�سرية

تنمية ب�صرية مرتفعة

..................(.)2.03.2قطر40

..................(.)5.21.3الإمارات41

..................37.552.73.2البحرين43

............0.2-0.0(.)(.)4.41.9الكويت44

تنمية ب�صرية متو�صطة

..................10.01.80.1ليبيا58

5.57.08.612.05.3-3.8-..1.4..44.517.10.6ُعمان71
................(.)(.)21.91.0ال�صعودية77

228.350.88.91.20.21.90.20.23.517.13.281.5لبنان81
1.63.111.66.425.613.7-305.530.93.21.20.62.2تون�ش89
5.415.611.722.122.6-1234.3232.522.112.50.93.85.3الأردن90

................28.1..971.6288.6الأرا�صي الفل�صطينية املحتلة102

..0.114.26.563.7-0.7-1.0(.)232.27.30.20.3اجلزائر103

9.71.620.33.0(.)0.1-160.39.25.60.70.60.7�صورية106
....0.77.13.4-0.2-893.813.212.61.11.70.3م�صر119

522.817.44.11.20.65.21.20.36.99.827.925.7املغرب124
621.318.56.23.50.07.60.00.00.40.24.81.3ال�صودان141

تنمية ب�صرية منخف�صة

....0.10.03.62.5-1.8(.)77.8110.446.412.5جيبوتي150

0.83.30.03.51.67.14.0-2.7-243.112.78.42.2اليمن151
بدون الرتتيب بح�صب دليل التنمية الب�صرية

..................2265.391.70.1العراق

......1.2......0.6..175.118.253.8ال�صومال

T9.72.73.00.92.30.40.33.54.721.917.6 65،401.3البلدان النامية
T33.413.018.70.13.60.40.22.82.116.27.5 23،457.4البلدان الأقل منواً

T27.56.81.60.51.7-0.1-0.14.12.5..15.5 8،320.3الدول العربية
T3.41.00.51.73.10.60.13.03.217.910.5 7،231.9�صرق اآ�صيا ومنطقة املحيط الهادي

T9.91.30.80.82.10.50.34.08.623.730.7 6،090.4اأمريكا اللتينية ومنطقة البحر الكاريبي
T4.31.60.7(.)0.60.30.82.62.919.513.5 6،623.8جنوب اآ�صيا

T32.912.018.60.42.20.30.73.82.9..9.6 22،691.8اأفريقيا جنوب ال�صحراء
T24....(.)2.9(.)2.60.57.713.517.3 4،885.9و�صط اأوروبا و�صرقها - رابطة الدول امل�صتقلة
............T......1.01.4 269.0منظمة التعاون والإمناء القت�صادي (م ت اإ ا)

............T......1.01.4 ..بلدان (م ت اإ ا) ذات الدخل املرتفع

............T......1.01.5 646.1تنمية ب�صرية مرتفعة

T6.51.60.90.52.20.30.62.95.321.316.2 27،342.9تنمية ب�صرية متو�صطة
T27.911.718.70.52.80.40.16.43.320.610.2 18،565.3تنمية ب�صرية منخف�صة

............T......1.01.5 37.5دخل مرتفع

T8.41.20.40.62.40.40.73.16.420.817.9 18،969.6دخل متو�صط
T13.74.66.10.31.50.40.53.63.124.913.5 32،128.3دخل منخف�ش

............T10.9....0.91.6 69،783.7العامل

امل�صدر: (برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، تقرير التنمية الب�صرية 2005، جدول 19: 280).
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جدول م 4-16: الأولويات يف الإنفاق العام

 الإنفاق العام على التعليم

)% من الناجت املحلي 

الإجمايل(

الإنفاق العام على 

 ال�سحة

)% من الناجت 

املحلي الإجمايل(

 الإنفاق الع�سكري

)% من الناجت املحلي 

الإجمايل(

 جمموع خدمة الدين

)% من الناجت املحلي 

الإجمايل(

 2003 1990 2003 1990 2002 2000-2002 1990الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�سرية

تنمية ب�صرية مرتفعة

........2.4..3.5قطر40

....1.81.62.36.23.1الإمارات41

....3.25.15.1..4.1البحرين43

....2.948.59.0..4.8الكويت44

تنمية ب�صرية متو�صطة

....2.0..1.6....ليبيا58

3.14.62.816.512.27.00.0ُعمان71
....3.312.88.7..5.8ال�صعودية77

2.73.57.64.33.517.1..لبنان81
6.06.42.92.01.611.66.4تون�ش89
4.39.98.915.611.7..8.1الأردن90

..............الأرا�صي الفل�صطينية املحتلة102

3.21.53.314.26.5..5.3اجلزائر103
2.36.97.19.71.6..4.0�صورية106
1.83.92.67.13.4..3.9م�صر119
5.36.51.54.14.26.99.8املغرب124
1.03.62.40.40.2..6.0ال�صودان141

تنمية ب�صرية منخف�صة

3.62.5..3.36.3..3.5جيبوتي150
9.51.07.97.13.51.6..اليمن151

بدون الرتتيب بح�صب دليل التنمية الب�صرية

........0.3....العراق

1.20.0..........ال�صومال

امل�صدر: (برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، تقرير التنمية الب�صرية 2005، جدول 20: 284).
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ر�سد التنمية الب�سرية: تكبري خيارات الب�سر .... فيما يحافظ عليها الأجيال القادمة

جدول م 4-17: الطاقة والبيئة

ا�ستهالك 

الوقود 

 التقليدي

)% من 

الطاقة 

الإجمالية 

املطلوبة(

ا�ستهالك 

 الكهرباء للفرد

)بالكيلوات 

ال�ساعي(

الناجت املحلي 

الإجمايل لكل وحدة 

 ا�ستهالك طاقة 

)معادل القوة 

ال�سرائية بدولر عام 

2000 لكل كيلوجرام 

مكافئ نفط(

انبعاثات ثاين اأك�سيد 

الكربون

الت�سديق على اتفاقية بيئية

 للفرد

)بالطن 

املرتي(

احل�سة 

من 

املجموع 

 العاملي

)%(

بروتوكول 

كرتغنية 

ب�ساأن 

ال�سالمة 

الأحياتية

التفاقية 

الإطارية 

ب�ساأن 

تبدل 

املناخ

بروتوكول 

كيوتو املنبثق 

من التفاقية 

الإطارية 

ب�ساأن تبدل 

املناخ

اتفاقية 

التنوع 

الأحيائي

الرتتيب بح�سب دليل التنمية 

الب�سرية
2002 1980 2002 1980 2002 1980 2002 2000 

تنمية ب�صرية مرتفعة

•••56.353.10.2....0.010،61617،489قطر40

•••35.825.10.3..6،20414،2157.5..الإمارات41

••4،78410،8301.61.722.630.60.1..البحرين43

•••0.06،84916،5441.81.719.724.60.2الكويت44
تنمية ب�صرية متو�صطة

••8.99.10.2....0.91،5883،915ليبيا58

••••0.08475،2198.23.05.012.10.1ُعمان71

•••1،9696،6206.82.114.915.01.6..ال�صعودية77

••3.82.34.70.1..0.51،0562،834لبنان81

••••7.84341،2056.97.71.52.30.1تون�ش89

••••1.43661،5855.53.92.13.20.1الأردن90

................الأرا�صي الفل�صطينية املحتلة102

••••6.03818818.55.63.52.90.4اجلزائر103

•••0.04331،5704.53.22.22.80.2�صورية106

••••9.24331،2875.94.61.02.10.6م�صر119

••••2.225456011.410.10.81.40.2املغرب124

•••(.)73.747892.53.60.20.3ال�صودان141
تنمية ب�صرية منخف�صة

••••(.)0.90.5....416296..جيبوتي150

•••(.)0.7..3.8..159...2.3اليمن151
بدون الرتتيب بح�صب دليل التنمية الب�صرية

3.13.00.3....8781،542..العراق
....0.1....100.02133ال�صومال

........T 24.53881،1553.74.61.32.036.9البلدان النامية

........T 4.00.10.20.4..75.983106البلدان الأقل منواً

........T 18.06261،9465.83.53.14.14.5الدول العربية

........T 11.03291،4392.14.61.42.617.6�صرق اآ�صيا ومنطقة املحيط الهادي

........T 19.81،0191،9276.36.12.42.45.6اأمريكا اللتينية ومنطقة البحر الكاريبي

........T 24.51715663.84.80.51.26.3جنوب اآ�صيا

........T 70.64345363.32.71.00.81.9اأفريقيا جنوب ال�صحراء

........T 2.410.15.912.2..4.13،2843،328و�صط اأوروبا و�صرقها - رابطة الدول امل�صتقلة

........T 4.15،7618،6153.95.111.011.251.0منظمة التعاون والإمناء القت�صادي (م ت اإ ا)

........T 3.06،69810،2623.85.212.213.046.2بلدان (م ت اإ ا) ذات الدخل املرتفع

........T 4.55،6768،5863.85.210.911.253.0تنمية ب�صرية مرتفعة

........T 17.03681،1213.54.11.22.039.0تنمية ب�صرية متو�صطة

........T 71.11351333.34.10.40.20.5تنمية ب�صرية منخف�صة

........T 2.96،61610،1983.95.112.113.047.8دخل مرتفع

........T 9.26231،6533.74.12.12.938.9دخل متو�صط

........T 42.21743992.32.00.50.87.3دخل منخف�ش

........T 7.61،5732،4653.84.63.43.6100.0العامل

•	ت�صديق اأو قبول اأو موافقة اأو ر�صى اأو توارث.
امل�صدر: (برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، تقرير التنمية الب�صرية 2005، جدول 1: 219).
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ر�سد التنمية الب�سرية: تكبري خيارات الب�سر .... حماية الأمن ال�سخ�سي

جدول م  4-18: الالجئون والأعتدة احلربية

الأ�سخا�ض 

امل�سردون 

داخل 

 اأوطانهم

)بالآلف(

 عمليات حتويل الأ�سلحة التقليديةالالجئون

)باأ�سعار عام 1990(

بح�سب بلد 

 اللجوء 

)بالآلف(

بح�سب 

 بلد املن�ساأ 

)بالآلف(

 الواردات

)مباليني الدولرات 

الأمريكية(

جمموع القوات امل�سلحةال�سادرات

مباليني 

الدولرات 

الأمريكية

 احل�سة

)%(

 الدليلبالآلف

)1985=100(

 2003 2003 2000-2004 2004 2004 1994 2004 2004 2004الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�سرية

تنمية ب�صرية مرتفعة

12207(.)1000(.)(.)..قطر40

51117(.)5541،2463(.)(.)..الإمارات41

11400(.)7100(.)0..البحرين43

16129(.)213700..الكويت44
تنمية ب�صرية متو�صطة

76104(.)1220740..ليبيا58

42143(.)1681230(.)....ُعمان71

200319(.)9828380(.)241..ال�صعودية77

72414(.)503251200-600لبنان81

35100....3320(.)..تون�ش89

101143(.)11513272..الأردن90

........21042850-50الأرا�صي الفل�صطينية املحتلة102

12875....1،00016912156282اجلزائر103

29774(.)3054204400�صورية106

450101(.)8961،9443980..م�صر119

196132....211310..املغرب124

105185....6،0001386060270ال�صودان141
تنمية ب�صرية منخف�صة

10327....27100..جيبوتي150

67104....6224309..اليمن151
بدون الرتتيب بح�صب دليل التنمية الب�صرية

....(.)1343680820..العراق

........40200(.)370-400ال�صومال

T.... T.. T.. T..12،670 T81 6،484..البلدان النامية

T.... T.. T.. T..1،933 T165 2،476..البلدان الأقل منواً

T.... T.. T.. T..1،866 T69 883..الدول العربية

T.... T.. T.. T..4،874 T65 444..�صرق اآ�صيا ومنطقة املحيط الهادي

T.... T.. T.. T..1،282 T95 38..اأمريكا اللتينية ومنطقة البحر الكاريبي

T.... T.. T.. T..2،923 T115 2،417..جنوب اآ�صيا

T.... T.. T.. T..1،200 T142 2،698..اأفريقيا جنوب ال�صحراء

T.... T.. T.. T..2،352 T36 678..و�صط اأوروبا و�صرقها - رابطة الدول امل�صتقلة

T.... T.. T.. T..5،002 T69 2،524..منظمة التعاون والإمناء القت�صادي (م ت اإ ا)

T.... T.. T.. T..4،055 T69 2،505..بلدان (م ت اإ ا) ذات الدخل املرتفع

T.... T.. T.. T..5،165 T69 2،560..تنمية ب�صرية مرتفعة

T.... T.. T.. T..12،215 T71 4،353..تنمية ب�صرية متو�صطة

T.... T.. T.. T..1،076 T154 2،299..تنمية ب�صرية منخف�صة

T.... T.. T.. T..4،412 T72 2،516..دخل مرتفع

T.... T.. T.. T..10،614 T65 2،812..دخل متو�صط

T.... T.. T.. T..4،640 T92 4،344..دخل منخف�ش

T..19،501 T19،162 T19،156 T..18،560 T67 25،3009،672العامل

امل�صدر: (برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، تقرير التنمية الب�صرية 2005، جدول 23: 293).



285اجلداول

ر�سد التنمية الب�سرية: تكبري خيارات الب�سر .... واإجناز امل�ساواة جلميع الن�ساء والرجال

جدول م 4-19: دليل التنمية املتعلقة باجلنو�سة

دليل التنمية 

املرتبطة 

باجلنو�سة

متو�سط العمر 

 املتوقع عند الولدة

 )بالأعوام(

2003

معدل الإملام 

بالقراءة والكتابة 

 لدى البالغني 

)% من عمر15 وما 

فوق(  2003

جمموع ن�سب اللتحاق 

الإجمالية بالتعليم 

البتدائي والثانوي 

 والعايل )%(

03/2002

 الدخل التقديري

)معادل القوة 

ال�سرائية بالدولر 

 الأمريكي(

2003

الرتتيب بح�سب 

دليل التنمية 

الب�سرية 

ناق�ض الرتتيب 

بح�سب دليل 

التنمية املتعلقة 

باجلنو�سة ذكوراإناثذكوراإناثذكوراإناثذكوراإناثالقيمةالرتتيب الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�سرية

تنمية ب�صرية مرتفعة

......0.08480..76.071.2....قطر40

......80.876.480.775.67969....الإمارات41

2-410.83775.973.183.092.585777،68524،909البحرين43

390.84379.575.281.084.785758،44824،2041الكويت44

تنمية ب�صرية متو�صطة

......76.271.670.791.810093....ليبيا58

4-600.75975.772.865.482.063634,01321,614ُعمان71

5-650.74973.970.169.387.157584,44020,717ال�صعودية77

4-680.74574.269.881.092.480772,4307,789لبنان81

690.74375.471.265.383.476733,84010,4200تون�ش89

3-730.74072.969.984.795.179772,0046,491الأردن90

......74.070.987.496.38178....الأرا�صي الفل�صطينية املحتلة102

3-820.70672.469.860.179.572762,8969,244اجلزائر103

2-840.70275.171.674.291.060651,5845,534�صورية106

..1,6146,203....72.167.743.667.2....م�صر119

1-970.61671.967.538.363.354622,2995,699املغرب124

2-1100.49557.954.949.969.235419182,890ال�صودان141

تنمية ب�صرية منخف�صة

......2331....54.051.6....جيبوتي150

4-1210.44861.959.328.569.541694131،349اليمن151

بدون الرتتيب بح�صب دليل التنمية الب�صرية

......5571....60.557.4....العراق

..............47.645.4....ال�صومال

امل�صدر: (برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، تقرير التنمية الب�صرية 2005، جدول 25: 299).
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جدول م 4-20: مقيا�ض متكني اجلنو�سة

املقاعد النيابية مقيا�ض متكني اجلنو�سة

التي ت�سغلها 

 الن�ساء 

)% من جمموع 

املقاعد(

ن�سبة الن�ساء بني 

امل�سرعني وكبار 

 املوؤولني واملديرين

)% من املجموع(

ن�سبة الن�ساء بني 

املهنيني والعاملني 

 التقنيني

)% من املجموع(

ن�سبة الدخل 

التقديري لالإناث 

اإىل الدخل 

التقديري للذكور

القيمةالرتتيب الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�سرية

تنمية ب�صرية مرتفعة

......—....قطر40

..0.0825....الإمارات41

680.3937.510190.31البحرين43

0.35....0.0....الكويت44

تنمية ب�صرية متو�صطة

............ليبيا58

0.19....7.8....ُعمان71

780.2530.03160.21ال�صعودية77

0.31....2.3....لبنان81

0.37....22.8....تون�ش89

0.31....7.9....الأردن90

..1234......الأرا�صي الفل�صطينية املحتلة102

0.31....5.3....اجلزائر103

0.29....12.0....�صورية106

770.2744.39310.26م�صر119

0.40....6.4....املغرب124

0.32....9.7....ال�صودان141

تنمية ب�صرية منخف�صة

......10.8....جيبوتي150

800.1230.34150.31اليمن151

بدون الرتتيب بح�صب دليل التنمية الب�صرية

......—....العراق

......—....ال�صومال

امل�صدر: (برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، تقرير التنمية الب�صرية 2005، جدول 26: 303).
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جدول م 4-21: الالم�ساواة اجلنو�سية يف التعليم

 الإملام بالقراءة 

والكتابة لدى 

البالغني

 الإملام بالقراءة 

والكتابة لدى ال�سباب

�سايف ن�سبة اللتحاق 

بالتعليم البتدائي

�سايف ن�سبة اللتحاق 

بالتعليم الثانوي

�سايف ن�سبة اللتحاق 

بالتعليم العايل

 معدل

 الإناث

)% من 

عمر 15 

وما فوق(

 معدل

الإناث 

كن�سبة 

مئوية 

من معدل 

الذكور

 معدل

 الإناث

)% من 

عمر 15-

24 وما 

فوق(

 معدل

الإناث 

كن�سبة 

مئوية 

من معدل 

الذكور

 ن�سبة

 الإناث

)%(

 ن�سبة

 الإناث

اإىل الذكور

 ن�سبة

 الإناث

)%(

 ن�سبة

 الإناث

اإىل الذكور

 ن�سبة

 الإناث

)%(

 ن�سبة

 الإناث

اإىل الذكور

2002/03 2002/03	2002/03	2002/03	2002/03	2002/03	 2003 2003 2003 2003الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�سرية

تنمية ب�صرية مرتفعة

941.00851.06322.71........قطر40

80.710795.0108820.98721.03532.55الإمارات41

839099.3100911.02901.08441.89البحرين43

819693.9102841.02791.05322.58الكويت44
تنمية ب�صرية متو�صطة

611.09........70.77794.094ليبيا58

65.48097.398721.01701.01101.67ُعمان71

69.38093.796540.99520.96301.47ال�صعودية77

481.19....900.99........لبنان81

65.37892.296971.00681.11301.28تون�ش89

84.78998.9100931.02811.03371.10الأردن90

87.49198.6100911.00861.05351.04الأرا�صي الفل�صطينية املحتلة102

....60.17686.192940.97691.05اجلزائر103

....74.28293.096960.96410.93�صورية106

....43.66566.985900.96790.95م�صر119

38.36161.379870.94330.86100.84املغرب124

60.92....49.97269.285420.83ال�صودان141

تنمية ب�صرية منخف�صة

320.80170.6920.81........جيبوتي150

28.54150.960590.71210.4650.28اليمن151
بدون الرتتيب بح�صب دليل التنمية الب�صرية

830.85260.66100.54........العراق
....................ال�صومال

............69.68481.292البلدان النامية

............44.67056.881البلدان الأقل منواً

............53.17175.887الدول العربية

............86.29197.599�صرق اآ�صيا ومنطقة املحيط الهادي

............88.99896.3101اأمريكا اللتينية ومنطقة البحر الكاريبي

............46.66663.379جنوب اآ�صيا

............52.67667.988اأفريقيا جنوب ال�صحراء

و�صط اأوروبا و�صرقها - رابطة الدول 

امل�صتقلة

98.69999.6100............

منظمة التعاون والإمناء القت�صادي (م 

ت اإ ا)

....................

....................بلدان (م ت اإ ا) ذات الدخل املرتفع

....................تنمية ب�صرية مرتفعة

............73.38684.193تنمية ب�صرية متو�صطة

............47.97363.686تنمية ب�صرية منخف�صة

....................دخل مرتفع

............86.29396.399دخل متو�صط

............49.97065.482دخل منخف�ش

....................العامل

امل�صدر: (برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، تقرير التنمية الب�صرية 2005، جدول 27: 307).
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جدول م 4-22:  الالم�ساواة اجلنو�سية يف الن�ساطات القت�سادية

 الن�ساط القت�سادي لالإناث

)من عمر 15 عامًا وما فوق(

 الن�سبة العاملة لالإناث بح�سب الن�ساط القت�سادي  

)%(

اأفراد الأ�سرة 

 العاملون 

امل�ساهمون يف 

 دخلها 

)%(

 املعدل

)%(

 الدليل

)100=1990(

كن�سبة 

مئوية 

من معدل 

الذكور

اخلدماتال�سناعةالزراعة

الرجالالن�ساءالرجالالن�ساءالرجالالن�ساءالرجالالن�ساء

 1995- 2003 2003 2003الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�سرية

2002

-1995 

2002

-1995 

2002

-1995 

2002

-1995 

2002

-1995 

2002

-1995 

2003

-1995 

2003
تنمية ب�صرية مرتفعة

................42.612947قطر40

....914368655(.)32.111038الإمارات41

................34.512140البحرين43

................36.29649الكويت44

تنمية ب�صرية متو�صطة

................25.912635ليبيا58

................20.316027ُعمان71

................22.415029ال�صعودية77

................30.712640لبنان81

................37.711548تون�ش89

................28.116536الأردن90

9.615314269113262584654الأرا�صي الفل�صطينية املحتلة102

................31.616541اجلزائر103

................29.512538�صورية106

36.011946392772554483367م�صر119

41.91085366403254631981املغرب124

................35.711642ال�صودان141

تنمية ب�صرية منخف�صة

......................جيبوتي150

30.91103788433149432674اليمن151
بدون الرتتيب بح�صب دليل التنمية الب�صرية

................19.413426العراق

................62.99973ال�صومال

................56.010267البلدان النامية

................64.310074البلدان الأقل منواً

................33.311942الدول العربية

................68.910083�صرق اآ�صيا ومنطقة املحيط الهادي

................42.711052اأمريكا اللتينية ومنطقة البحر الكاريبي

................44.110752جنوب اآ�صيا

................62.39973اأفريقيا جنوب ال�صحراء

................57.59981و�صط اأوروبا و�صرقها - رابطة الدول امل�صتقلة

................51.810772منظمة التعاون والإمناء القت�صادي (م ت اإ ا)

................52.810775بلدان (م ت اإ ا) ذات الدخل املرتفع

................51.110671تنمية ب�صرية مرتفعة

................56.410168تنمية ب�صرية متو�صطة

................61.39971تنمية ب�صرية منخف�صة

................52.510774دخل مرتفع

................59.510273دخل متو�صط

................51.210361دخل منخف�ش

................55.610369العامل

امل�صدر: (برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، تقرير التنمية الب�صرية 2005، جدول 28: 311).
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جدول م 4-23: امل�ساركة ال�سيا�سية للن�ساء

العام الذي منحت فيه املراأة 

حق

العام الذي 

 )E( انتخبت

فيه اأول امراأة 

اأو عينت 

)A( نائبًا يف 

الربملان

الن�ساء يف 

احلكومة على 

امل�ستوى الوزاري 

)% من املجموع(

 عدد املقاعد التي ت�سغلها الن�ساء يف الربملان

)% من املجموع(

الرت�سح الت�سويت

لالنتخابات

جمل�ض نواب/عموم اأو جمل�ض 

واحد

جمل�ض �سيوخ اأو 

اأعيان

20052005 20051990الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�سرية

تنمية ب�صرية مرتفعة

......0.1———قطر40

..0.100.0———الإمارات41

19731973A 20020.10.015.0البحرين43
..0.00.0———الكويت44

تنمية ب�صرية متو�صطة

..........19641964ليبيا58

0.12.415.5..1994، 19942003، 2003ُعمان71
..0.00.0———ال�صعودية77

..19521952A 19910.102.3لبنان81

..1957E 19590.1422.8، 19571959، 1959تون�ش89

19741974A 19890.105.512.7الأردن90
..............الأرا�صي الفل�صطينية املحتلة102

19621962A 19620.126.22.8اجلزائر103
19491953E 19730.1912.0، 1953�صورية106
19561956E 19570.142.96.8م�صر119
19631963E 19930.1010.81.1املغرب124
..19641964E 1964(.)9.7ال�صودان141

تنمية ب�صرية منخف�صة

..19461986E 20030.1010.8جيبوتي150

..1967E 1990(.)40.3، 19671970، 1970اليمن151

بدون الرتتيب بح�صب دليل التنمية الب�صرية

..0.21131.6......العراق

....4........ال�صومال

امل�صدر: (برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، تقرير التنمية الب�صرية 2005، جدول 30: 316).
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الوثائق الر�سمية عن حقوق الإن�سان واحلقوق العمالية

جدول م 4-24: حالة الوثائق الر�سمية الدولية الرئي�سية عن حقوق الإن�سان

التفاقية 

الدولية ملنع 

جرمية الأبادة 

اجلماعية 

واملعاقبة عليها

التفاقية 

الدولية حول 

اإلغاء جميع 

اأ�سكال التمييز 

العن�سري

امليثاق الدويل 

للحقوق 

الوطنية 

وال�سيا�سية

امليثاق الدويل 

للحقوق 

القت�سادية 

والجتماعية 

والثقافية

اتفاقية اإلغاء 

جميع اأ�سكال 

التمييز بحق 

املراأة

اتفاقية مناه�سة 

التعذيب وغريه 

من �سروب 

املعاملة اأو 

العقوبة القا�سية 

اأو الالاإن�سانية

اتفاقية حقوق 

الطفل

 1989 1984 1979 1966 1966 1965 1948الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�سرية

تنمية ب�صرية مرتفعة

••••قطر40

••••الإمارات41

••••••البحرين43

•••••••الكويت44

تنمية ب�صرية متو�صطة

•••••••ليبيا58

•••ُعمان71

••••••ال�صعودية77

•••••••لبنان81

•••••••تون�ش89

•••••••الأردن90

الأرا�صي الفل�صطينية املحتلة102

•••••••اجلزائر103

•••••••�صورية106

•••••••م�صر119

•••••••املغرب124

••••••ال�صودان141

تنمية ب�صرية منخف�صة

••••جيبوتي150

•••••••اليمن151

بدون الرتتيب بح�صب دليل التنمية الب�صرية

••••••العراق

o••••ال�صومال

•   م�صادقة اأو ان�صمام اأو انتقال تعاقبي.

o  تواقيع مل تلها م�صادقة حتى الآن.

امل�صدر: (برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، تقرير التنمية الب�صرية 2005، جدول 31: 320).
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جدول م 4-25: حالة التفاقيات عن احلقوق العمالية الأ�سا�سية

احلرية النقابية وامل�ساومة 

اجلماعية

اإلغاء العمل الق�سري 

والإلزامي

اإلغاء التمييز يف 

ال�ستخدام واملهن

حظر عمل الأطفال

اتفاقيةاتفاقيةاتفاقيةاتفاقيةاتفاقيةاتفاقيةاتفاقيةاتفاقية

879829105100111138182الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�سرية

تنمية ب�صرية مرتفعة

•••قطر40

••••••الإمارات41

••••البحرين43

••••••الكويت44

تنمية ب�صرية متو�صطة

••••••••ليبيا58

••ُعمان71

•••••ال�صعودية77

•••••••لبنان81

••••••••تون�ش89

•••••••الأردن90

الأرا�صي الفل�صطينية املحتلة102

••••••••اجلزائر103

••••••••�صورية106

••••••••م�صر119

•••••••املغرب124

•••••••ال�صودان141

تنمية ب�صرية منخف�صة

•••••••جيبوتي150

••••••••اليمن151

بدون الرتتيب بح�صب دليل التنمية الب�صرية

•••••••العراق

•••ال�صومال

•   امل�صادقة على التفاقية
امل�صدر: (برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، تقرير التنمية الب�صرية 2005، جدول 32: 324).
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نادر فرجاين، الرئي�ش، الفريق املركزي للتقرير   •
فريدة العلقي، من�صقة ال�صت�صارة  •

اأمري النقر، ال�صودان  •
اإميان حممد عي�صى، م�صر  •

ح�صة عي�صى بو حميد، الإمارات العربية املتحدة  •
حنان عامر اأحمد، ليبيا  •

داليا م�صطفى الزيني، م�صر  •
عبد احلكيم اخلزوري، ليبيا  •

حممد علء الدين، م�صر  •
حممد غامن، الكويت  •

منى ح�صونة، لبنان  •
نورة اإبراهيم، الكويت  •

وليد حممد عبد العزيز، م�صر  •

 ملحق 5: امل�ساركون يف جل�سة ا�ست�سارة ال�سباب

القاهرة، ت�سرين الثاين/نوفمرب 2005




