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مقدمة

ال تــزال الجهــود تتواصــل منــذ زمــن ليــس ببعيــد لربــط مفهــوم التنميــة الب�يــة أو 
اإلنســانية بأبعــاد ومعايــ� أكــ� تجســيدا للحقــوق والحريــات االقتصاديــة والسياســية 
وا�دنيــة. وقــد تــم ابتــكار وتطويــر عــدد مــن ا�قاييــس واألدلــة الهادفــة لربــط ا�نجــز التنموي 
بمقــدار الحريــات الــيت يكتســبها اإلنســان، وبمــدى قدرتــه علــى التحــرر مــن الفاقــة والتميــ� 
والتهميــش االقتصــادي والســيايس. ولعــل أهــم مــا اســتهدفته ا�حــاوالت ا�عــا�ة لتحديــث 
التنميــة الب�يــة، هــو إكســاب العمليــة التنمويــة مضامــ� أكــ� شــموالً وعمقــاً تؤهلهــا 
للتوجــه نحــو القضــاء علــى نمــاذج العنــف واالســتبعاد الــيت تتعــرض لهــا �ائــح اجتماعيــة 
واســعة، وهــي النمــاذج الــيت ت�تــب عليهــا معانــاة إنســانية وأ�ار تنمويــة كبــ�ة، وتظــل 

مــع ذلــك خــارج دائــرة االهتمــام والتغيــ�.

وليــس بخــاٍف أن حقــوق وحريــات ا�ــرأة العربيــة السياســية واالقتصاديــة الخاضعــة عــادة 
للقمــع وا�صــادرة هــي بالتحديــد أكــ� صــور العنــف اســتبعاًدا عــن دائــرة الضــوء. وقــد كان 
ذلــك مــن أهــم أســباب تركــ� تقريــر التنميــة اإلنســانية العربيــة للعــام 2002 علــى البعــد 
ا�ؤسســاتي للتنميــة الب�يــة، ومطالبتــه فتــح بــاب االجتهــاد لتدقيــق وتحســ� أدلــة قيــاس 
التنميــة اإلنســانية علــى ا�ســتوى العربــي، وذلــك بإدمــاج مقيــاس الحريــة ومقيــاس تمكــ� 
النــوع االجتماعــي ضمــن ا�قاييــس الــيت يجــرى تطويرهــا واســتحداثها لهــذا الغــرض (فيصــل 

املنــاور ب : 2015).

وقــد أوضــح ذلــك التقريــر مــا أكدتــه أيضــا التقاريــر الدوليــة للتنميــة الب�يــة، وهــو إمكانيــة 
ــاد  ــة أبع ــك باســتخدام ثالث ــس، وذل ــوع الجن ــة بن ــاواة ا�رتبط ــدم ا�س ــي لع ــاس الكم القي
أساســية للتمكــ�، وهــي ا�شــاركة فــي صنــع القــرار الســيايس، وا�شــاركة فــي صنــع القــرار 
ــن  ــاد ضم ــذه األبع ــر أن إدراج ه ــد التقري ــا أك ــوارد. كم ــى ا� ــم الســيطرة عل االقتصــادي ث
ا�ــؤ�ات األخــرى ا�عتمــدة لقيــاس التنميــة، ســيجعلها أكــ� مصداقيــة فــي التعبــ� عــن 

خصوصيــات الواقــع التنمــوي العربــي. 

كذلــك فــإن العديــد مــن الدراســات تؤكــد علــى أن مــن بــ� مــؤ�ات تقــدم ا�جتمــع، مســاهمة 
ــة،  ــرى أن أي خطــة تنموي ــاك آراء ت ــي النشــاط االجتماعــي واالقتصــادي، وهن نســائية ف
البــد أن تعتمــد فــي جهودهــا علــى مشــاركة ا�ــرأة بجانــب الرجــل، بوصفهــا نصــف القــوى 
ــي  ــى اقتصــاره ف ــزى إل ــي، يع ــا العرب ــف مجتمعن ــإن تخل ــك ف ــع. لذل ــي ا�جتم ــة ف الب�ي
مجهوداتــه التنمويــة علــى قــوى الرجــل، مهمًشــا لــدور ا�ــرأة ومســتبعًدا ألهميــة هــذا الــدور. 
ومــن هــذا ا�نطلــق، فــإن أحــد أهــم أســباب معوقــات التنميــة فــي البلــدان العربيــة، كمــا أشــار 
إليــه تقريــر التنميــة اإلنســانية العربيــة للعــام 2002، يكمــن بشــكل عــام فــي تهميــش قضيــة 

ا�ــرأة ودورهــا فــي العمليــة التنمويــة، باإلضافــة إلــى نقــص الحريــة ونقــص ا�عرفـــة.ا�ــرأة ودورهــا فــي العمليــة التنمويــة، باإلضافــة إلــى نقــص الحريــة ونقــص ا�عرفـــة.
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إن عمليــة التنميــة هــي عمليــة متكاملــة، تهــدف لالرتقــاء بالعنــ� البــ�ي دون تميــ� بــ� 
فئاتــه. لذلــك ينبغــي أن تســتوعب فــي خططهــا كل فئــات ا�جتمــع، فنســق القيــم مــن شــأنه 
ــاً وسياســياً، وإحــالل  ــاً واقتصادي ــاً واجتماعي محــو صــورة ا�ــرأة الســلبية، ا�همشــة ثقافي
صــورة ا�ــرأة ا�ثقفــة الواعيــة اإليجابيــة، ا�شــاركة فــي الحــركات التنمويــة ا�ختلفــة محلهــا.  
ــة،  ــل واإلنتاجي ــي للعم ــار االجتماع ــي، يتضــح اإلط ــي ا�جتمع ــن الوع ــد م ــه با�زي ــا أن كم
والــدور االجتماعــي للفــرد، فيســهل بذلــك تحقيــق أهــداف السياســات التنمويــة، دونمــا 

تفريــق فــي توظيــف القــدرات الب�يــة لجميــع فئــات ا�جتمــع.

فالتنميــة ا�جتمعيــة فــي الجوهــر، هــي نــزوع دائــم ل�قية الحالة اإلنســانية للبــ�، جماعات 
ــى  ــة فــي ســياق حضــاري معــ�، إل ــراد، رجــال ونســاء، مــن أوضــاع تعــّد غــ� مقبول وأف
حــاالت أرقــى مــن الوجــود البــ�ي، تــؤدي بدورهــا إلــى ارتقــاء منظومــة اكتســاب ا�عرفــة.

ــم  ــي، وتت ــع ا�حل ــيت تســتهدف ا�جتم ــة ال ــك التنمي ــة هــي تل ــة ا�جتمعي وا�قصــود بالتنمي
ــاً أخــرى  ــن أنواع ــي تتضم ــي فه ــا، وبالتال ــق أهدافه ــي تحقي ــة ف ــه كأداة فاعل ــه، وتوظف في
مــن التنميــة، مــن حيــث موضوعهــا أو مــن حيــث القطــاع الــذي تتــم فــي إطــاره، كالتنميــة 
االجتماعيــة، والتنميــة االقتصاديــة، وتنميــة ا�ــرأة والطفــل والشــباب، وهــي فــي الوقــت ذاتــه 

جــزء مــن عمليــة تنميــة أكــرب علــى مســتوى ا�جتمــع، أو الدولــة.

وتتضمن التنمية ا�جتمعية العنا� األساسية التالية (رياض بن جليلي ب، 2011):
ــة  ــا بداي ــي، تح�مه ــع ا�دن ــوق اإلنســان، وأســس ا�جتم ــة تحــ�م حق - جوهرهــا: تنمي
باإلقــرار بهــا بشــكل يتداخــل مــع بنيــة الربامــج واألنشــطة الــيت تتضمنهــا هــذه التنميــة، 
وتســاهم مخرجاتهــا فــي ترســيخ هــذه الحقــوق واألســس، محولــة إياهــا إلــى واقــع فــي 
ــدأي املشــاركة  ــى مب ــة عل ــاد هــذه التنمي ــادة باعتم ــك ع ــاس، ويعــرب عــن ذل ــاة الن حي

والتمكــني.
- طبيعتهــا املزدوجــة: إذ ينظــر إليهــا كعمليــة وكمخرجــات ناتجــة عــن تحقيــق أهــداف 
برامجهــا، فالتنميــة كعمليــة تهــدف إلــى توعيــة النــاس، وحفزهــم نحــو العــون الذاتــي، 
ــا مخرجــات  ــم، أم ــة بينه ــم الديموقراطي ــة مســئولة، وترســخ القي ــادة محلي ــر قي وتطوي
برامجهــا فتمتــد إلــى جوانــب حيــاة النــاس ا�ختلفــة، وفــي النواحــي األساســية ا�رتبطــة 

بحيــاة ا�جتمــع ا�حلــي ا�عــين.
- التــوازن بــني الجزئيــة والكليــة: يعــاب أحيانــاً علــى التنميــة ا�جتمعيــة بأنهــا محليــة 
ال�عــة، تمنــع امتــداد تأث�هــا كعمليــة إلــى ا�ســتوى الوطــين، أي تســاهم بازديــاد 
الفجــوة بــ� الخدمــة االجتماعيــة، والتغــ� االجتماعــي. غــ� أن ذلــك ال يعــين بالطبــع، 
ــة،  ــة ا�جتمعي ــوازن بــ� هذيــن البعديــن فــي التنمي ــة غــ� واردة إليجــاد ت أن اإلمكاني
ــي  ــ� اجتماع ــة، إلحــداث تغ ــة الوطني ــة والتنمي ــة ا�جتمعي ــ� التنمي ــط ب ــك بالرب وذل
بمعــدل مالئــم، وضمــن زمــن معقــول، آخــذاً بعــ� االعتبــار الســياق الــذي تحــدث فيــه 

ــة. ــة ا�جتمعي ــة.التنمي ــة ا�جتمعي التنمي
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- املنظومــة املجتمعيــة، أداة العمــل األساســية فــي التنميــة املجتمعيــة: تشــكل ا�نظومــة 
ا�جتمعيــة إطــاراً يوحــد بــ� عمليــة التنظيــم االجتماعــي للمشــارك�، ومــا يشــمله مــن 
عالقــات داخليــة وعالقــات خارجيــة، والربامــج الــيت ســيقومون علــى تنفيذهــا. وحــىت 
ــة، فإنــه ينبغــي توفــ� مجموعــة مــن  يقــوم هــذا اإلطــار بوظيفتــه ا�طلوبــة كأداة فّعال
ــذا  ــع ه ــي أن يتمت ــي �وط التأســيس، وينبغ ــز ف ــاح األساســية، ت�ك ــات النج ضمان
اإلطــار بصحــة تنظيميــة فــي أدائــه لربامجــه، باإلضافــة إلــى توفــ� �وط االســتمرار.
وتجــدر اإلشــارة إلــى كــ�ة ا�عايــ� الــيت تعتمــد فــي التعــرف علــى ا�وقــع الــذي تحتلــه 
ا�ــرأة فــي أي مــن ا�جتمعــات الب�يــة، ومــن خاللهــا يمكــن التعــرف علــى واقع ومســتوى 
تلــك ا�جتمعــات. ويمكــن فــي هــذا الصــدد إيــراد ثالثــة معايــ� جوهريــة، تعتــرب محطــات 
ــن  ــاض ب ــة، وهــي (ري ــي ا�جتمعــات العربي ــا ف ــرأة ومكانته ــع ا� ــار موق ــة الختب مركزي

جليلــي ج، 2008):
- طبيعــة عالقــات اإلنتــاج الســائدة، أي مســتوى تطــور القــوى ا�نتجــة فــي ا�جتمــع، 
ا�اديــة منهــا والب�يــة، بمــا فــي ذلــك مســتوى تطــور التعليــم وا�هــارة الفنيــة، وتطــور 

العلــوم والحيــاة الثقافيــة، أو مــا يطلــق عليــه اليــوم بالتطــور البــ�ي أو اإلنســاني.
- مســتوى الحيــاة الديموقراطيــة، مــدى ســيادة دســتور ديموقراطــي وإطــار مؤسســاتي 

شــّفاف، وتمتــع الشــعوب بالحريــة والديموقراطيــة وحقــوق اإلنســان.
- دور املــرأة ومكانتهــا فــي املجتمــع إلــى جانــب الرجــل، بمعــىن مكانتهــا فــي الحيــاة 
السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، ومــدى تمتعهــا بحريتهــا وحقوقهــا 

ــة غــ� منقوصــة. كامل

كمــا تشــ�ط عمليــة ا�شــاركة النســائية فــي حركــة التنميــة وتوجيههــا بصفــة عامــة درجــًة 
معينــة مــن القــوة أو التمكــ�، إذ أن ا�شــارك فــي الحيــاة اليوميــة هــو عامــل لديــه القــدرة 
علــى الفعــل واالختيــار، وتحقيــق األوضــاع واألهــداف الــيت يرغبهــا، ومــن ثــم فــإن ا�شــاركة 
ــق  ــى تحقي ــرأة عل ــدرة ا� ــا، وق ــة و�وط تحققه ــة تعــين وتفــ�ض درجــة الفاعلي الحقيقي
إرادتهــا وتطلعاتهــا علــى الصعيــد االجتماعــي، علــى أســاس أن الســعي نحــو القــوة عنــ� 
كامــن فــي الفعــل االجتماعــي، وهــو مصــدر أســايس �قاومــة التنظيمــات وا�ؤسســات 

ــة الضاغطــة. االجتماعي

ــة بمفهومــ� آخريــن؛ تحقيــق  ــة الحديث ــوم التمكــ� فــي الدراســات االجتماعي ويرتبــط مفه
الــذات أو حضــور الــذات، وهــو ا�فهــوم الــذي يشــ� إلــى الوعــي وا�عرفــة والخــربة، أو 
ــة.  ــك العنــا� ال�وريــة للمشــاركة، ومقاومــة الضغــوط االجتماعي ــة المتــالك تل القابلي
ونســتطيع القــول فــي هــذا الصــدد أن ا�ــرأة بصفــة عامــة، وا�ــرأة العربيــة بصفــة خاصــة، 
مــا زالــت تستشــعر الكثــ� مــن الضغــوط ا�ؤسســية االجتماعيــة، الــيت تعــوق مشــاركتها فــي 

حركــة التنميــة وصنــع القــرار.
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: حول مفهوم متكني املرأة
ً
أوال

"التمكــ�" هــو ال�جمــة العربيــة الدارجــة �فهــوم Empowerment، أحــد ا�فاهيــم الشــائعة 
فــي حقــل دراســات ا�ــرأة، والــذي يشــكل أحــد أركان منظومــة ا�فاهيــم التنمويــة الجديــدة 
الــيت تبنتهــا األمــم ا�تحــدة فــي الربــع األخــ� مــن القــرن ا�ــايض ورغــم ذيوعــه وتبنيــه مــن 
قبــل الحــركات النســائية وبعــض الجهــات الدوليــة، فإنــه يفتقــر إلــى وجــود تعريــف واضــح 
محــدد حــىت فــي أدبيــات األمــم ا�تحــدة ووفقــاً لتعريــف صنــدوق األمــم ا�تحــدة اإلنمائــي 
للمــرأة (اليونيفيــم)، يعــين التمكــ�: العمــل الجماعــي فــي الجماعــات ا�قهــورة أو ا�ضطهــدة 
لتخطــي أو مواجهــة أو التغلــب علــى العقبــات وأوجــه التمايــز الــيت تقلــل مــن أوضاعهــم أو 

تســلبهم حقوقهــم (فهــد الفضالــة، 2013). 

كمــا يعــرف البنــك الدولــي التمكــ� بأنــه توســيع قــدرات وإمكانــات األفــراد فــي ا�شــاركة 
والتأثــ� والتحكــم والتعامــل مــع ا�ؤسســات الــيت تتحكــم فــي حياتهــم، إضافــة إلــى تملــك 
إمكانيــة محاســبة هــذه ا�ؤسســات. وهنــاك أيًضــا مــن يــرى أن التمكــ� كعمليــة تتضمــن 
توفــ� الوســائل الثقافيــة والتعليميــة الهادفــة حــىت يتمكــن األفــراد مــن ا�شــاركة فــي اتخــاذ 

القــرارات والتحكــم فــي ا�ــوارد الــيت تحــت أيديهــم. 

هــذا، وقــد ُعنيــت األمــم ا�تحــدة بوضــع عــدد مــن ا�ــؤ�ات الكميــة والقابلــة للقيــاس �فهــوم 
التمكــ�، حــىت يمكــن قيــاس مــدى تمكــ� ا�ــرأة فــي ا�جتمعــات ا�ختلفــة، وهــي تمثــل فــي 
ــد  ــي عب ــرأة، ومــن أهــم هــذه ا�ــؤ�ات (عل ــة للم الوقــت نفســه أهــم االحتياجــات التنموي

القــادر ب، 2007):
* مشاركة النساء في ا�واقع القيادية.

* مشاركة النساء في اللجان وا�واقع العامة.
* إتاحة فرص التعليم والتدريب غ� التقليدية أمام النساء.

* مشاركة النساء في عملية صنع واتخاذ القرارات.
* اكتساب النساء مهارات ومقدرات تنظيمية إلنشاء مجموعات للمطالبة بحقوقهن.

كمــا يعــد التمكــ� نوعــاً مــن "الدعــم الخارجــي"  ممثــالً في صورة سياســات عامــة وإجراءات 
تســتهدف دعــم مشــاركة النســاء فــي الحيــاة السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة مــن أجــل 
تجــاوز وضعيــة االســتضعاف والتهميــش الســائدة. ويتجلــى التمكــني فــي ذلــك بعاملــ�، 

همــا (علــي عبــد القــادر أ، 2010):

* األول العمــل علــى إزالــة ا�عوقــات علــى اختالفهــا (ت�يعيــة، وإداريــة، واجتماعيــة، 
وغ�هــا) الــيت تعرقــل مشــاركة النســاء.
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* والثانــي يتمثــل فــي تقديــم التســهيالت واتخــاذ اإلجــراءات السياســية والربامــج 
الــيت تدعــم مشــاركة ا�ــرأة وفرصهــا ســواء علــى صعيــد تشــكيل القــدرات أو اســتخدام 

ــدرات. ــك الق ــف تل وتوظي

وبذلــك يمكــن تحديــد أهــم أشــكال تمكــ� ا�ــرأة مــن خــالل الجــدول رقــم (1)، وأهــم ا�ؤ�ات 
الــيت تقيــس مــدى التقــدم وال�اجــع فــي كل شــكل مــن تلك األشــكال.

جدول رقم (1): أشكال تمكني املرأة

املؤ�اتاملجاالتقطاع التمكني
التمكــ� الســيايس بحســب السيايس يقــاس 

ا�قاعــد  بعــدد  إليــه،  الداعــ�  رأي 
الرب�انيــة ا�تاحــة للرجــال مقارنــة 
بالنســاء، وأيًضــا مشــاركة النســاء 
ا�دنــي؛  ا�جتمــع  منظمــات  فــي 
وا�نظمــات  والنقابــات،  كاألحــزاب، 
األهليــة، وتقلــد ا�ناصــب العليــا فــي 

وغ�هــا� للدولــة  اإلداري  الجهــاز 

ا�حليــة  ا�جالــس  فــي  النســاء  نســبة 
ومراكــز اتخــاذ القــرار، نســبة النســاء فــي 
ــي  ــاء اللوات ــبة النس ــة، نس ــة ا�دني الخدم
للتصويــت واالنتخــاب، نســبة  يســجلن 
النســاء اللواتــي يحــق لهــن التصويــت مــن 
الجنســ�، نســبة النســاء فــي مجالــس 

النــواب واألعيــان�

يعــين التمكــ� االقتصــادي للمــرأة االقتصادي
التوزيــع النســيب لــكل مــن الرجــل 
اإلداريــة  الوظائــف  فــي  وا�ــرأة 
والتوزيــع  وا�هنيــة،  والتنظيميــة 
النســيب للدخــل ا�كتســب بواســطة 
مــن  ــا  اقتصادي� النشــط�  الســكان 
الجنســ�، واألجــور النســبية لإلنــاث 

بالذكــور� مقارنــة 

التغــ� فــي نســبة معــدالت التوظيــف، 
بــ�  واألجــور  ا�رتبــات  فــي  الفــرق 
ا�ئويــة  النســبة  والرجــال،  النســاء 
للم�وفــات  ا�ئويــة  النســبة  للملكيــة، 
علــى الصحــة والتعليــم، النســبة ا�ئويــة 
للفــرص ا�توافــرة للمــرأة لتطويــر قــدراتها 
التقنيــة كالخدمــات الفنيــة ا�قدمــة مــن 
قبــل الحكومــة أو ا�صــادر غــ� الحكومية�

يعــين التمك� االجتماعــي أن تمارس االجتماعي
ا�ــرأة كل صالحياتهــا وقدراتهــا فــي 
ــد  ــة تح ــة اجتماعي ــاء ثقاف ــبيل بن س
مــن تهميــش واالقصــاء الــذي تعانــي 

منــه�

عــدد النســاء في منظمــات ا�جتمع ا�دني، 
مقارنــة النســاء اللواتــي فــي مواقــع اتخــاذ 
ــراد، ا�شــاريع  ــي لألف ــرار بالعــدد الكل الق
والدوائــر الرســمية وغــ� الرســمية، حريــة 
القــرار فيمــا يتعلــق باإلنجــاب،  اتخــاذ 
حريــة الحركــة داخلًيــا وخارجًيــا با�قارنة 

مــع الرجــال�

ا�صدر: جدول تم إعداده من قبل الباحث بناء على مصادر عدة.
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ــة أهــداف تمكــ�  ــق الدولي ــات وا�واثي ــات واالتفاقي ــد مــن األدبي ــد وضحــت العدي هــذا، وق
ا�ــرأة، والــيت تمثــل كذلــك أهــم االحتياجــات التنمويــة لهــا، ومــن أهــم تلــك األهــداف مــا يلــي 

(علــي عبــد القــادر ج، 2006):  

- فــي مجــال التعليــم: يــربز هــذا الهــدف مــن خالل الوصول إلــى امرأة متعلمــة ذات كفاءة 
ومهــارات تخصصيــة وقــادرة علــى مواصلــة التعلــم ا�ســتمر إلــى أقــىص حــد يســمح بــه 
ميولهــا وقدراتهــا ورغباتهــا فــي جميــع مراحلهــا العمريــة، لتحقيــق النمــو ا�هــين ا�ســتدام 
للمشــاركة الفعالــة فــي بنــاء ا�جتمعوتحقيــق التنميــة ا�ســتدامة، وذلــك مــن خــالل نظــام 
تربــوي متطــور بالنســبة لجميــع مراحــل التعليــم �ــا قبــل االبتدائــي واالبتدائــي والثانــوي 
وبنوعيــة عاليــة محفــزة وجاذبــة للتعلــم للمــرأة فــي جميــع مراحلهــا العمريــة، اإلنــاث 
ملتحقــات بربامــج التعليــم العالــي بجميــع تخصصاتــه خاصــة الــيت تتضــح فيهــا فجــوة 
النــوع االجتماعــي بنســب م�ايــدة، التعليــم والتدريــب ا�هــين متنــوع ومتوافــر بفــرص 

متكافئــة بــ� الجنســ� وفًقــا �تطلبــات ســوق العمــل.

- فــي مجــال عنــف املــرأة: يــربز هــذا الهــدف مــن خــالل الوصــول إلــى امــرأة متمتعــة 
بالحمايــة مــن العنــف القائــم علــى أســاس النــوع االجتماعــي، آمنة ومســتقرة فــي األ�ة 
ــار مناهضــة  ــة، باعتب ــة كاف ــن القطاعــات ا�عني ــة م ــع، بمســاهمة فاعل ــل وا�جتم والعم
العنــف ضــد ا�ــرأة مســؤلية وطنيــة تشــاركية، وذلــك مــن خــالل إمــرأة متمتعــة بالحمايــة 
النفســية واالجتماعيــة والت�يعيــة مــن العنــف القائــم علــى أســاس النــوع االجتماعــي 
فــي األ�ة والعمــل وا�جتمــع؛ فــي جميــع مراحلهــا العمريــة، نهــج اإلدارات وا�نظمــات 
ــق  ــان وف ــوق اإلنس ــى حق ــم عل ــرأة؛ قائ ــف ضــد ا� ــة بمناهضــة العن والشــبكات ا�عني

ا�نحىالتشــاركي باعتبــار ذلــك (مســؤلية وطنيــة تشــاركية).

- فــي مجــال البيئــة والتغــري املناخــي: يــربز هــذا الهــدف مــن خــالل الوصــول إلــي إمــرأة  
فاعلــة ومتمكنــة مــن ا�حافظــة علــى البيئــة وتنميــة مواردهــا، وذلــك مــن خــالل معــارف 
ومهــارات ا�ــرأة الشــابة فــي ا�درســة والجامعــة متناميــة للحفــاظ علــى ســالمة البيئــة، 
إمــرأة مشــاركة بشــكل فاعــل ومتنــاٍم فــي مختلــف حقــول إدارة وحمايــة قطــاع البيئــة، 
السياســات واالســ�اتيجيات والقــرارات الوطنيــة ا�تصلــة بالتغــ� ا�ناخــي تراعــي 

احتياجــات ا�ــرأة. 
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: تطور إشكالية النوع االجتماعي والتنمية
ً
ثانيا

يعــين مفهــوم النــوع االجتماعــي مختلــف األدوار والحقــوق وا�ســئوليات الــيت تعــود للنســاء 
والرجــال والعالقــات القائمــة بينهــم. وال يقتــ� ا�فهــوم علــى النســاء والرجــال، وإنما يشــمل 
الطريقــة الــيت تحــدد بهــا خصائصهــم وســلوكياتهم مــن خــالل مســار التعايــش االجتماعــي. 
ويرتبــط النــوع االجتماعــي عمومــا بحــاالت الالمســاواة فــي الّنفــوذ وفــي إمكانيــة االســتفادة 
ــة  ــق التاريخي ــة للنســاء والرجــال بالحقائ ــع ا�ختلف ــر ا�واق ــوارد. وتتأث ــارات وا� ــن الخي م

والدينيــة واالقتصاديــة والثقافيــة.

ويتــم تعريــف عالقــات الّنســاء والّرجــال بطــرق مختلفــة حســب اختــالف ا�جتمعات. وتشــّكل 
هــذه العالقــات الــيت يتقاســمها الّنســاء والّرجــال مــا يســّمى عالقــات الّنــوع االجتماعــي الــيت 
تشــّكلها مجموعــة متنّوعــة مــن ا�ؤّسســات مثــل األ�ة والّنظــم القانونيــة والســوق. وتتمثــل 
ــى  ــل إل ــ� النســاء والرجــال تمي ــة ب ــوى تراتبي ــات ق ــي عالق ــوع االجتماعــي ف ــات الن عالق
تكريــس دونيــة النســاء. وغالبــا مــا تُقبــل تلــك العالقــات ال�اتبيــة علــى أنهــا طبيعيــة علــي 
ــة للتغــ� عــرب الزمــن. وتشــكل  ــا وقابل ــة ثقافي ــا ومتوطن ــا محــّددة اجتماعي الرغــم مــن أنه
عالقــات النــوع االجتماعــي ديناميكيــة تتمــ� بالــ�اع والتعــاون فــي نفــس الوقــت وتتخللها 
ــة  ــر والحال ــة والعم ــة والطبق ــيت تشــمل الطائف ــة ال ــارات ا��اكم ــن االعتب محــاور أخــرى م

االجتماعيــة وا�وقــع داخــل األ�ة (ريــا الحســن، 2010).

وباعتبــار مــا ســبق ذكــره، فــإن أي تحليــل مــراع �تطلبــات النــوع االجتماعــي يعــين الطريقــة 
ا�نهجيــة فــي تنــاول تأثــ�ات التنميــة ا�ختلفــة علــى النســاء والرجــال. ويتطلــب أي تحليــل 
ــة تقســيم  ــم كيفي ــس وفه ــات حســب الجن ــوع االجتماعــي فصــل البيان ــات الن ــراع �تطلب م
العمــل ومكافأتــه. ويتعــ� أن يتــم التحليــل ا�راعــي �تطلبــات النــوع االجتماعــي فــي جميــع 
مراحــل عمليــة التنميــة، ويتعــ� علــى ا�ــرء أن التســاؤل عــن كيفيــة تأخــ� أي نشــاط أو 

قــرار أو مخطــط معــ� بشــكل مختلــف علــى النســاء والرجــال.

ــث  ــرن ا�ــايض تحــوالت كــربى، مــن حي ــة تســعينيات الق ــذ بداي ــم من ــد شــهد العال هــذا وق
االهتمــام بمحــور النــوع االجتماعــي والتنميــة. وكان ينظــر إلــى هــذا ا�حــور مــن خــالل مؤتمــر 
ــام  ــي ع ــي ف ــر ن�وب ــام 1980 ومؤتم ــي ع ــر كوبنهاجــن ف ــام 1975 ومؤتم ــي ع ا�كســيك ف
1985 علــى أنــه موضــوع فئــة ضعيفــة (ا�ــرأة) بحاجــة إلــى دعــم اجتماعــي. وقــد توحــدت 
كل هــذه ا�ؤتمــرات فــي عــدم ترك�هــا علــى إشــكالية ا�شــاركة االقتصاديــة للمــرأة وبنــاء 
ــد  ــي عق ــي لالقتصــاد ف ــف الهيكل ــج التكي ــق برام ــع تطبي ــة. وم ــة ا�تكامل ــا التنموي قدراته
الثمانينيــات فــي عــدد كبــ� مــن الــدول العربيــة، ومــا صاحبتــه مــن تحديــات إقتصاديــة، 
تطــورت منهجيــة دراســة قضايــا ا�ــرأة، واتجهــت إلــى ال�كــ� شــيئا فشــيئاً علــى قضايــا 
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التنميــة بمفهومهــا الشــمولي. وبــرز هــذا التوجــه فــي تســعينات القــرن ا�ــايض مــن خــالل 
ا�ؤتمــرات الدوليــة الــيت تعرضــت إلــى قضايــا ا�ــرأة، الــيت نخــص بالذكــر منها: مؤتمــر البيئة 
والتنميــة فــي ريوديجانــ�و عــام 1992، مؤتمــر حقــوق اإلنســان بفيينــا ســنة 1993، مؤتمــر 
الســكان والتنميــة فــي مــ� عــام 1994 ، مؤتمــر القمــة االجتماعيــة بكوبنهاجــن عــام 1995 
بلوغــا إلــى مؤتمــر بكــ� عــام 1995، وغ�هــا مــن مؤتمــرات وفعاليــات. وفــي هــذا ا�ؤتمــر 
األخــ� أجمعــت كل الــورش ا�نعقــدة فــي ا�ؤتمــر األخــ� علــى أهميــة عــدد مــن ا�واضيــع 
الــيت تخــص األوضــاع االقتصاديــة للمــرأة وتأنيــث الفقــر والبطالــة وقضايــا ا�لكيــة. تطــرح 
ورقــة عمــل بكــ� الــذي خــرج بهــا ا�ؤتمــر خطــة متكاملــة لتمكــ� ا�ــرأة، تدعــو هــذه الورقــة 
الحكومــات وجميــع الجهــات ا�ؤثــرة إلــى تشــجيع اعتمــاد سياســة فعالــة وواضحــة ترمــي 
إلــى إدمــاج رؤيــة حــول النــوع االجتماعــي فــي جميــع السياســات والربامــج، بحيــث يســبق 
اتخــاذ القــرارات تحليــل آلثارهــا علــى كل مــن ا�ــرأة والرجــل. باإلضافــة إلــى ذلــك، وافقــت 
أكــ� مــن 186 دولــة علــى ميثــاق األمــم ا�تحــدة حــول القضــاء علــى كل أنــواع التميــ� ضــد 

ا�ــرأة.

وقــد مثــل مؤتمــر بكــ� تحــوالً نوعيــا فــي معالجــة قضايــا ا�ــرأة االقتصاديــة ودعــم رؤيــة 
ــات القــوى فــي ا�جتمــع  ــة بإعــادة توزيــع عالق ــوع االجتماعــي ا�نادي ــات الن ا�ــرأة وعالق
ــدة موحــدة  ــرة أجن ــا طــرح وألول م ــدف. كم ــذا اله ــق ه ــة لتحقي ــات متنوع وا�ق�حــة آللي
للمــرأة شــماال وجنوبــا، مؤكــدا بذلــك علــى أن القضايــا الخصوصيــة للمــرأة ال تغيــب فــي أي 
مجتمــع مــن ا�جتمعــات رغــم تفاوتهــا الكبــ� فــي درجــة النمــو واألهميــة (املعهــد العربــي 

ــط، 2015). للتخطي

وارتبطــت إشــكالية النــوع االجتماعــي والتنميــة بطــرح قضيــيت ا�ــرأة مــن ناحيــة والتنميــة 
مــن ناحيــة أخــرى. فا�ــرأة تطــرح قضايــا اإلنســان عامــة، كمــا تطــرح قضايــا نوعيــة التطــور 
االجتماعــي ورفاهيــة الحيــاة و�وط التجــدد الذاتــي االقتصــادي واالجتماعــي والســيايس 
وتحريــر اإلنســان مــن االســتغالل والفقــر وا�ــرض واألميــة، كمــا أنهــا ترتبــط بالفعــل 
االجتماعــي بمفهومــه العــام وا�تنــوع وا�تعلــق بالقــوى الب�يــة داخــل ا�جتمــع ومســاهمتها 
فــي أخــذ القــرار. لذلــك فــإن موقــع ا�ــرأة بهــذا ا�نظــور الشــمولي يطــرح مراجعــة جذريــة 
لنظــام تقســيم العمــل التقليــدي بــ� الرجــل وا�ــرأة داخــل ا�جتمــع، كمــا يضمن رؤيــة مجددة 

للتــوازن ا�جتمعــي مبنيــة علــى التكامــل وال�اكــة. 

ــدول مــن  ــة تدفــع ال ــاكل والنظــم بطريق ــدرات والهي ــاء الق ــة فتطــرح إشــكالية بن أمــا التنمي
حالــة التخلــف إلــى حالــة التقــدم، وال يمكــن لقضايــا التنميــة أن تطــرح بصفــة شــمولية، دون 
وضــع اإلنســان رجــال وامــرأة فــي صــدارة االهتمــام كقــوة لتحقيــق التنميــة وقــدرة علــى 
تســي�ها، وكطــرف مؤهــل القتســام نتائجهــا حســب آليــات توزيــع عادلــة. فالتنميــة بهــذه 
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الرؤيــة، تجعــل مــن أهدافهــا األساســية تحســ� أوضــاع النســاء وتوفــ� الفــرص ا�تكافئــة 
لهــم مــع الرجــال فــي ا�شــاركة االقتصاديــة، كمــا توفــر فرصــاً متكافئــة للرجــال مــع النســاء 

فــي ا�شــاركة االجتماعيــة ويكــون التكامــل ضمــن التــوازن.

ومــن خــالل الرؤيــة الشــمولية �شــاركة ا�ــرأة فــي التنميــة، فإنه يمكن اإلشــارة إلــى ا�عوقات 
األساســية الــيت تقــف دون ا�شــاركة الكاملــة للمــرأة فــي التنميــة بمفهومهــا الشــامل(1)، وهــي 

(هبة نصــار، 2004):  

 (Socialization) التنشــئة االجتماعيــة التنشــئة االجتماعيــة: إن عمليــة  * معوقــات 
ــا مــن دور  ــى األفــراد فــي مختلــف مراحلهــم العمريــة، �ــا له مــن أهــم العمليــات تأثــ�اً عل
أســايس فــي تشــكيل شــخصياتهم وتكاملهــا، وهــي إحــدى عمليــات التعلــم الــيت عــن طريقهــا 
يكتســب األفــراد العــادات والتقاليــد واالتجاهــات والقيــم الســائدة فــي بيئتهــم االجتماعيــة 
الــيت يعيشــون فيهــا، وتتــم عمليــة التنشــئة االجتماعيــة مــن خــالل وســائط متعــددة، وتعــد 
ــة  ــارف األولي ــارات وا�ع ــف ا�ه ــا مختل ــون عنه ــراد يتلق األ�ة أهــم هــذه الوســائط، فاألف
وتعــد بمثابــة الرقيــب علــى وســائط التنشــئة  األخــرى. ووفقــا لهــذا التعريــف، فــإن معوقــات 
التنشــئة االجتماعيــة ترتبــط با�خلفــات الثقافيــة لعديــد مــن الحضــارات الــيت اعتــربت ا�ــرأة 
كائنــا دونيــا. وبــرزت هــذه النظــرة الــيت تركــت مخلفاتهــا مــن خــالل اآليــة الكريمــة، حيــث 
قــال تعالــى "وإذا بــرش أحدهــم باألنــىث ظــل وجهــه مســوًدا وهــو كظيــم يتــوارى مــن 
القــوم مــن ســوء مــا بــرش بــه أيمســكه علــى هــون أم يدســه فــي الــ�اب أال ســاء مــا 
يحكمــون" (ســورة النحــل). وإن نظــرة الحــزم الــيت عالــج بهــا اإلســالم قضايــا ا�ــرأة تتطلب 
عمــال متواصــال وآليــات متجــددة قــادرة علــى جعــل الفتــاة فــي األ�ة مصــدر اعــ�از وقــدرة 
مشــاركة وعنــ� تــوازن، فيتــم إعدادهــا منــذ مراحــل طفولتهــا ا�بكــرة للدوريــن االجتماعــي 

واالقتصــادي بصفــة متكاملــة مــع أدوار الرجــل لضمــان ال�اكــة والتكامــل.

ــد طرحــت  ــرأة: لق ــى مشــاركة امل ــة عل ــات إنعكاســات اإلصالحــات االقتصادي * معوق
فــي فــ�ة ثمانينيــات القــرن ا�ــايض مراجعــات اقتصاديــة مهمــة مــن أجــل التكييــف الهيكلــي 
ــم  لالقتصــاد، وطرحــت بعدهــا برامــج إعــداد ا�نظومــات االقتصاديــة لالنفتــاح علــى العال
الخارجــي، وتطــرح اليــوم قضايــا األســواق ا�فتوحــة والفضــاءات التجاريــة ا�شــ�كة 
وا�بــادالت الحــرة ومــا يصاحبهــا مــن تنــوع أفــق التنميــة وتوســع مجاالتهــا وتعــدد فرصهــا 
مــن ناحيــة، ومــا ينعكــس عنهــا أيضــا مــن منافســة شــديدة وتهميــش للقــوى الب�يــة ذات 

(1) تعــرف التنميــة بمفهومهــا الشــامل علــى أنهــا «عمليــة لتوســيع الحريــات الحقيقيــة الــيت يتمتــع بهــا البــ� ليعيشــوا 
الحيــاة الــيت يرغبــون فــي تحقيقهــا»، وألغــراض فهــم الواقــع ا�شــاهد وتحليلــه تــم اســتنباط خمــس حريــات وســائلية ذات 
عالقــة بالسياســات ا�الئمــة ألغــراض التنميــة تشــتمل علــى الحريــات السياســية، والتســهيالت االقتصاديــة، وال�تيبــات 
ــا مالحظــة أن هــذه  ــة، وضمانــات الشــفافية، واألمــان االجتماعــي. ودون الدخــول فــي تفاصيــل فلســفية يهمن االجتماعي
الحريــات الوســائلية تكمــل وتعضــد بعضهــا البعــض بحيــث يعــين إحــراز التقــدم فــي أي منهــا تحســ� حالــة الحريــات 

األخــرى؛ ممــا يعــين بالتالــي االرتقــاء برفــاه اإلنســان.
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القــدرات ا�حــدودة وإقصــاء للمناطــق الفقــ�ة غــ� القــادرة علــى االندمــاج االقتصــادي فــي 
ا�نظومــة الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة مــن ناحيــة أخــرى. و فــي هــذا الصــدد، يمكــن ذكــر 
ــة  ــوى الب�ي ــة الق أربعــة معوقــات أساســية نتجــت عــن االنعكاســات الســلبية لعــدم تهيئ

النســوية لإلصــالح االقتصــادي: 

ــة  ــدرات الذاتي ــت الق ــى تغيــ�ات أساســية جعل ــد تعرضــت ا�نظومــة االقتصاديــة إل - لق
والكفــاءات ا�هنيــة تتطــور بصفــة كبــ�ة، لتتكيــف مــع ا�تطلبــات االقتصاديــة الجديــدة 
ــل  ــة األق ــوى الب�ي ــل الق ــا جع ــل، وهــو م ــز العم ــات ومراك ــة وآلي ــي مســتوى منظوم ف
تكوينــا هــي القــوى ا�هــددة أكــ� بالتهميــش والبطالــة، وفــي هــذا اإلطــار تعرضــت ا�ــرأة 

إلــى أكــ� مــن ذلــك.

ــل  ــن أج ــاج م ــة اإلنت ــة �نظوم ــة قطاعي ــادي مراجع ــج اإلصــالح االقتص ــت برام - طرح
خيــارات جديــدة ضمــن ا�نافســة الدوليــة، وقــد تعرضــت فــي هــذا اإلطــار قطاعــات 
ــاج  ــة اإلنت ــى منظوم ــدة عل ــة ا�عتم ــات اإللك�وني ــض ا�نتوج ــس وبع ــيج وا�الب النس
اآللــي وبعــض الصناعــات الغذائيــة إلــى تغيــ�ات جذريــة �واجهــة ا�نافســة إلــى 
ــة.  ــدرات الضعيف ــة وإقصــاء الق ــدرات العالي ــاد الق ــة باعتم ــوى العامل ــة الق إعــادة هيكل
وقــد وجــدت قــوى اإلنتــاج النســائية فــي هــذه القطاعــات صعوبــات كبــ�ة للتأقلــم مــع 
األوضــاع الجديــدة، ممــا أدى إلــى انحصــار العمالــة فيهــا. ويطــرح هــذا الوضــع دعــم 
مواقــع ا�ــرأة ضمــن برامــج اإلصــالح القطاعيــة، وذلــك بإقــرار منظومــات خصوصيــة 
فــي التدريــب وإعــادة التأهيــل والدعــم االجتماعــي للمــرأة ضمــن هــذه الربامــج، وذلــك 
حــىت ال ينعكــس اإلصــالح الــ�وري للقطاعــات اإلنتاجيــة علــى ا�شــاركة االقتصاديــة 

للمــرأة.

- تطلبــت برامــج التكييــف الهيكلــي واإلصــالح االقتصــادي إعــادة توزيــع ا��انيــات 
والضغــط علــى النفقــات العموميــة، ممــا أدى فــي كثــ� مــن األحيــان إلــى تعــرض نفقــات 
الصحــة والتعليــم واإلحاطــة االجتماعيــة إلــى الضغــط، وهــي قطاعــات مؤثــرة بشــكل 
كبــ� علــى تشــغيل ا�ــرأة مــن ناحيــة ومنعكســة أكــ� علــى أوضاعهــا االجتماعيــة مــن 
ــي القطــاع العمومــي  ــات إدمــاج ا�ــرأة ف ــد تقلصــت إمكاني ــي فق ــة أخــرى، وبالتال ناحي
فــي ظــرف تزايــدت فيــه مســاهمتها فــي األنظمــة التعليميــة وخاصــة داخــل الجامعــات، 
ــس  ــل بنف ــوظ الرج ــن حظ ــل م ــي أق ــا االجتماع ــوظ اندماجه ــت حظ ــد كان ــي فق وبالتال
القــدرات. ونالحــظ فــي هــذا اإلطــار أن كل الــدول العربيــة تعيش اليوم تحديــات االندماج 
فــي االقتصــاد الدولــي وتطبيــق اتفاقيــات منظمــة التجــارة العا�يــة مــع تعــ� ا�حيــط 
اإلقليمــي علــى التفاعــل معهــا. ويطــرح هــذا ا�وضــوع دعــم الربامــج الخصوصيــة إلدماج 
ا�ــرأة العربيــة فــي أســواق العمــل، حــىت تتناســب مســاهمتها فــي ا�نظومــات التعليميــة 
وخاصــة منهــا الجامعيــة الــيت تتعــدى فيهــا نســبة النســاء 50 با�ائــة، مــع مســاهمتها في 

ا�نظومــات خاصــة فــي القطاعــات ا�نظمــة والواعــدة مثــل قطــاع الخدمــات.
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- تتطلــب برامــج اإلصــالح االقتصــادي دعمــا للقطاعــات ا�جــددة، وخاصــة ذات ا�حتــوى 
التقــين ودعــم مجــال الخدمــات ا��فيــة والدراســية والتدريبيــة وغ�هــا، وكلهــا قطاعات 
ــي معظــم  ــي ف ــم الجامع ــرأة للتعلي ــم اكتســاح ا� ــة متطــورة. ورغ ــدرات ذاتي ــب ق تتطل
الــدول العربيــة وبصفــة ناجحــة، فهــي مــا زالــت تجــد معوقــات كبــ�ة لالندمــاج ضمــن 

هــذه القطاعــات.

ــدول  ــرأة داخــل ال ــى امل ــة وانعكاســاتها عل ــة األوضــاع االجتماعي ــات صعوب * معوق
العربيــة: لقــد مثــل تصاعــد معــدالت البطالــة وضعــا إجتماعيــا صعبــا فــي معظــم الــدول 
العربيــة وهــي تعتــرب القضيــة األولــى ا�طروحــة أمــام الرجــال والنســاء فــي هــذه ا�جتمعات، 
كمــا أنهــا القضيــة األساســية لضمــان ال�اكــة الفاعلــة بــ� ا�ــرأة والرجــل فــي ا�جتمعــات 

العربيــة. 

* معوقــات نقــص شــفافية اإلدارة االقتصاديــة والحكــم الرشــيد واملشــاركة فــي أخــذ 
القــرار: إن تنظيــم الحيــاة االقتصاديــة وتيســ� إدارتهــا وشــفافية آلياتهــا يســاهم فــي تموقع 
ا�ــرأة داخــل ا�نظومــة االقتصاديــة، ألنــه بقــدر مــا تتقلــص طــرق العمــل الهامشــية وغــ�  
ا�علنــة وغــ� ا�قننــة بقــدر مــا تجــد ا�ــرأة مدخــال للمشــاركة، وبقــدر مــا تتطــور ا�علومــة 
االقتصاديــة، وخاصــة حــول ا�نظومــة التجاريــة وا�اليــة، وتتوضــح أســس ا�عامــالت فيهــا 
بقــدر مــا يتيــ� للمــرأة ا�شــاركة الفاعلــة فيهــا. ولهــذا فــإن تحســ� طــرق األداء االقتصــادي 
ــال،  ــرأس ا� ــح الســالم ل ــم الرشــيد، يمن ــ� أســس الحك ــالت وتوف ــان شــفافية ا�عام وضم

ويوفــر االســتقرار للمنظومــة االقتصاديــة ويمكــن ا�ــرأة مــن فــرص مشــاركة أكــرب.
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 ملؤشرات بيئة متكني املرأة العاملية
ً
: أوضاع املرأة العربية وفقا

ً
ثالثا

ــ�  ــي مجــال تمك ــة ف ــى مناقشــة أهــم ا�ــؤ�ات الدولي ــن الدراســة عل ــز هــذا الجــزء م يرك
ــن  ــدد م ــة ع ــدف صياغ ــا، به ــة له ــات التنموي ــم االحتياج ــى أه ــوف عل ــدف الوق ــرأة، به ا�
ا�ق�حــات الهادفــة إلــى إدمــاج تلــك االحتياجــات فــي اإلطــار التنمــوي العــام �ختلــف الــدول 

العربيــة، وذلــك علــى النحــو التالــي:

(أ) دليل التنمية البرشية:
قــام برنامــج األمــم ا�تحــدة اإلنمائــي، فــي إطــار تقريــر التنميــة الب�يــة فــي العالــم الــذي 
بــدأ إصــداره عــام 1990، بتطويــر مــؤ� للتنميــة الب�يــة ا�رتبــط بنــوع الجنــس، ومــؤ� 
ــوع الجنــس  ــط بن ــة ا�رتب ــة الب�ي ــدري عــام 1995. يســتخدم مــؤ� التنمي التمكــ� الجن
نفــس ا�تغــ�ات الــيت تســتخدم فــي دليــل التنميــة الب�ية وهي مســتوى ا�عيشــة وا�ســتوى 
الصحــي وا�ســتوى التعليمــي. أمــا بالنســبة إلــى االختــالف بينهمــا فيكمــن فــي تعديــل 
متوســط إنجــاز كل بلــد وفقــاً لدرجــة التفــاوت فــي اإلنجــاز بــ� ا�ــرأة والرجــل باســتخدام 
صيغــة ترجيحيــة تعــرب عــن درجــة ابتعــاد متوســط اإلنجــاز عــن انعــدام ا�ســاواة، وذلــك 
بافــ�اض معامــل لتجنــب عــدم ا�ســاواة بــ� النوعــ� فــي ا�جتمــع. أمــا مــؤ� التمكــ� 

الجنــدري فيســتخدم متغــ�ات مرتبطــة با�شــاركة السياســية واالقتصاديــة والدخــل. 

ــوع الجنــس (GDI) ومــؤ� التمكــ�  ــة ا�رتبــط بن ــد تزامــن إنشــاء مــؤ� التنمي هــذا، وق
الجنــدري (GDI) مــع االعــ�اف الدولــي ا��ايــد بأهميــة رصــد التقــدم ا�حــرز فــي القضــاء 
علــى الفجــوة بــ� الجنســ� فــي كل نواحــي الحيــاة، حيــث أســهمت هــذه ا�ــؤ�ات إســهاماً 
كبــ�اً فــي النقــاش، لكــن القيــود ا�فاهيميــة وا�نهجيــة دعــت فــي 2010 إلــى اعتمــاد مــؤ� 
جديــد هــو (مــؤ� عــدم العدالــة بــ� الجنســ�)  لألســباب التاليــة (برنامــج األمــم املتحــدة 

اإلنمائــي، 2014): 

- إن مــؤ� GDI هــو فــي الحقيقــة تعديــل علــى HDI يأخــذ بعــ� االعتبــار التفــاوت بــ� 
الجنســ� فــي مكوناتــه األساســية والــيت ال يمكــن تفســ�ها بمعــزل عــن HDI.  باإلضافــة 
فــإن الفــرق بــ� مســتويات HDI و GDI تبــدو صغــ�ة ألن التفاوتــات فــي ا�كونــات الثالث 

ضعيفــة، ممــا يعطــي انطباعــا مضلــال بــأن الفجــوة بــ� الجنســ� ليســت ذات صلــة. 
- باإلضافــة إلــى ذلــك فــإن فجــوة الدخــل بــ� الجنســ� تقــّدر، فــي حــاالت عديــدة ، نظــراً 
النعــدام البيانــات، بطريقــة غــ� واقعيــة مــن خــالل احتســاب فجــوة تقــّدر بـــــ (25%) مــن 

دخــل الذكــور. 
- كمــا أن االعتمــاد علــى مكــون الدخــل فــي HDI و GDI يســبب تحّ�هــا للــدول ا�رتفعــة 
الدخــل، ممــا قــد يــيسء إلــى الــدول منخفضــة الدخــل حــىت مــع درجــة عاليــة مــن ا�ســاواة 

بــ� الجنســ�. 
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- مــن هنــا جــاء مــؤ� GII مــن أجــل اعتمــاد منهجيــة ومكونــات مختلفــة تعكس أكــ� الفجوة 
بــ� الجنســ� وهــي مجــال الصحة النفاســية وا�شــاركة في ســوق العمــل والتمك�. 

ويمكن توضيح تلك الفروقات أعاله من خالل األشكال التالية:

شكل رقم (1): مكونات دليل التنمية البرشية

ا�صدر: برنامج األمم ا�تحدة اإلنمائي، دليل التنمية الب�ية، 2014.
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شكل رقم (2): مؤ� عدم العدالة بني الجنسني

ا�صدر: برنامج األمم ا�تحدة اإلنمائي، دليل التنمية الب�ية، 2014.

ــة فــي مجــال عــدم ا�ســاواة بــ� الجنســ�  ــا مناقشــة أوضــاع ا�ــرأة العربي وبذلــك يمكنن
ــات عــام 2014. ــاً لبيان ــم (2)، وفق ــك مــن خــالل الجــدول رق ــاً �ــؤ� (GII)، وذل وفق
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(GLL) جدول رقم (2): مؤ� عدم املساواة بني الجنسني
رشية  

� التنمية الب
ب مؤ

س
ح

ب 
�تي

ال

البلد

مؤ� عدم 
املساواة بني 

الجنسني

حي
ت عن كل 100000 مولود 

ت األمها
سبة وفيا

ن
 

ني 
ت (لكل 1000 امراة ب

معدل مواليد املراهقا
سنة)

 19-15

�ملان
صة املرأة من املقاعد في ال

ح
 

نسبة السكان 
الذين التحقوا 

بالتعليم 
االبتدائي (25 
سنة  فما فوق)

نسبة املساهمة 
في قوة العمل 
(15 سنة فما 

فوق)

ذكورإناثذكورإناثال�تيبالقيمة

76.4 30.0 44.0 55.6 16.5 2.5 58 40 0.215 ليبيا55 

91.0 46.6 61.3 73.1 17.5 27.6 12 43 0.244 االمارات40 

87.2 39.4 80.4 74.4 18.8 13.8 20 46 0.253 البحرين44 

70.6 25.1 46.1 32.8 26.7 4.6 56 48 0.265 تونس90 

82.8 43.4 56.3 55.6 6.2 14.5 14 50 0.288 الكويت46 

75.5 18.2 70.3 60.5 19.9 10.2 24 56 0.321 السعودية34 

81.8 28.6 57.1 47.2 9.6 10.6 32 64 0.348 عمان56 

70.5 22.8 38.9 38.8 3.1 12.0 25 80 0.413 لبنان65 

71.9 15.0 27.3 20.9 25.8 10.0 97 81 0.425 الجزائر93 

57.4 43.0 36.3 20.1 11.0 35.8 100 92 0.460 ا�غرب129 

66.2 15.3 78.5 69.5 12.0 26.5 63 101 0.488 األردن77 

95.6 50.8 59.0 66.7 0.1 9.5 7 113 0.524 قطر31 

69.7 14.7 42.7 22.0 25.2 68.7 63 120 0.542 العراق120 

72.7 13.4 38.9 29.0 12.0 41.6 70 125 0.556 سوريا118 

74.6 23.6 59.3 43.4 2.8 43.0 66 130 0.580 م�110 

76.0 31.2 18.2 12.8 24.1 84.0 730 140 0.628 سودان166 

79.0 28.6 20.8 8.0 19.2 73.3 510 142 0.644 موريتانيا161 

71.8 25.2 24.4 7.6 0.7 47.0 200 152 0.733 اليمن154 

ا�صدر: برنامج األمم ا�تحدة اإلنمائي، دليل التنمية الب�ية، 2014.
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يتضــح مــن الجــدول رقــم (2)، بــأن ترتيــب الــدول العربيــة وفقــاً لهــذا ا�ــؤ� يــ�اوح مــا 
ــى مســتوى هــذا  ــة عل ــدول العربي ــاوت ال ــى تف ــل عل ــا يدل ــا و152 لليمــن، مم بــ� 40 لليبي
ا�ــؤ�. كمــا يوضــح الجــدول أيضــاً تصــدر كل مــن قطــر واإلمــارات والكويــت ا�ــؤ� الفرعــي 
ــود حــي" حيــث حققــت تلــك  الخــاص بـــــــ "نســبة وفيــات األمهــات عــن كل 100000 مول
الــدول معــدالت وفيــات منخفضــة نتيجــة تطــور مســتوى خدمــات الصحــة االنجابيــة فيهــا، 
ــا  ــن ليبي ــا تصــدر كل م ــي، بينم ــى التوال ــدول 7 و12 و 14 عل ــك ال ــؤ� لتل ــغ ا� ــث بل حي
وتونــس وقطــر ا�ــؤ� الفرعــي الخــاص بــــــــ "معــدل مواليــد ا�راهقــات (لــكل 1000 امــرأة 
بــ� 15-19 ســنة)"، ويعــود ذلــك لعمليــة تأخــر ســن الــزواج فــي تلــك الــدول، حيــث بلغــت 
قيــم تلــك الــدول 2.5 و 4.6 و 9.5 علــى التوالــي، أمــا بالنســبة للمــؤ� الفرعــي الخــاص بــــــ 
"حصــة ا�ــرأة مــن ا�قاعــد فــي الرب�ــان"، نجــد بــأن هنــاك انخفاًضــا عاًمــا فــي هــذا ا�ــؤ� 
حيــث تصــدر كل مــن تونــس والجزائــر والعــراق بنســب 26.7 و 25.8 و 25.5 علــى التوالــي، 
أمــا فيمــا يخــص نســبة الســكان الذيــن التحقــوا بالتعليــم االبتدائــي (25 ســنة  فمــا فــوق) مــن 
اإلنــاث، نجــد بــأن أوضــاع الــدول العربيــة متفاوتــه  حيــث بلغــت النســبة فــي البحريــن نحــو 
(74.4%) واالمــارات (73.1%) بينمــا تنخفــض النســبة بشــكل كبــ� فــي اليمــن لتصــل إلــى 
(7.6%) مقابــل (24.4%) للذكــور، وفــي موريتانيــا (8%) مقابــل (20.8%) للذكــور. كمــا أن 
أوضــاع مســاهمة ا�ــرأة فــي قــوة العمــل تعــد منخفضــة هــي األخــرى (نســبة ا�ســاهمة فــي 
قــوة العمــل - 15 ســنة فمــا فــوق) حيــث كانــت أعلــى نســبة فــي قطــر بـــــــ (50%)مقابــل 
(95.6%) للذكــور، وفــي االمــارات (46.6%) مقابــل (91%) للذكــور، وفــي الكويــت (%43.4) 
مقابــل 82.8 للذكــور، وتنخفــض هــذه النســبة �عــدالت كارثيــة فــي ســوريا والعــراق واالردن 
ــة  ــدول العربي ــي. ويتضــح مــن الجــدول رقــم (3) متوســط معــدل ال ــى التوال والســعوية عل

.(GLL) �علــى مســتوى مختلــف ا�ــؤ�ات الفرعيــة �ــؤ� عــدم ا�ســاواة بــ� الجنســ
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جدول رقم (3): متوسط معدل الدول العربية على مستوى مختلف املؤ�ات الفرعية 
(GLL) ملؤ� عدم املساواة بني الجنسني

القيمةاملؤ�
0.546مؤ� عدم ا�ساواة ب� الجنس� (2014)

164معدل وفيات األمهات عند الوالدة 
45.4معدل خصوبة ا�راهقات 

13.8عدد ا�قاعد في الرب�انات الوطنية (النساء %) 

نسبة السكان الذين التحقوا بالتعليم االبتدائي
(25 سنة  فما فوق)

إناث (32.9)
ذكور (46.4)

إناث (24.7)معدل ا�شاركة في قوة العمل 
ذكور (73.2)

ا�صدر: برنامج األمم ا�تحدة اإلنمائي، دليل التنمية الب�ية، 2014.

حققــت الــدول العربيــة بشــكل عــام نتائــج م�اجعــة علــى مســتوى مختلــف ا�ــؤ�ات 
الفرعيــة �ــؤ� عــدم ا�ســاواة بــ� الجنســ� (GLL)، حيــث حققــت علــى مســتوى مــؤ� 
عــدم ا�ســاواة بــ� الجنســ� (2014) بشــكل عــام نتيجــة بلغــت 0.546، مقابــل 0.450 
للمتوســط العا�ــي (كلمــا قلــت القيمــة كلمــا كان ا�ســتوى أفضــل)، بينمــا بلــغ معــدل وفيــات 
األمهــات عنــد الــوالدة 164 عــن كل 100000 مولــود حــي، بينمــا كان ا�توســط العا�ــي 145، 
أمــا بالنســبة �عــدل خصوبــة ا�راهقــات فبلــغ 45.4 فــي الــدول العربيــة (لــكل 1000 امــرأة 
بــ� 15-19 ســنة)، فــي مقابــل 47.4 علــى ا�ســتوى العا�ــي، وبالنظــر إلــى عــدد ا�قاعــد 
ــل  ــغ ا�توســط (13.8%)، مقاب ــد بل ــة فق ــرأة العربي ــبة للم ــة بالنس ــات الوطني ــي الرب�ان ف
21.1 علــى مســتوى العالــم، كمــا كانــت نســبة الســكان الذيــن التحقــوا بالتعليــم االبتدائــي 
(25 ســنة  فمــا فــوق) بالــدول العربيــة (32.9%) لإلنــاث و (46.4%) للذكــور، مقابــل 
(54.1%) لإلنــاث و (62.2%) للذكــور علــى ا�ســتوى العا�ــي، وبالنســبة �عــدل ا�شــاركة 
فــي قــوة العمــل فــي الــدول العربيــة كانــت (24.7%) لإلنــاث و (73.2%) للذكــور، مقابــل 
(50.6%) لإلنــاث و 76.7 للذكــور علــى مســتوى العالــم، ويوضــح الجــدول رقــم (4) مقارنــة 
نتائــج الــدول العربيــة بأقاليــم أخــرى علــى مســتوى مختلــف ا�ــؤ�ات الفرعيــة �ــؤ� عــدم 

.(GLL) �ا�ســاواة بــ� الجنســ
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جدول رقم (4): متوسط معدل الدول العربية على مستوى مختلف املؤ�ات الفرعية 
ملؤ� عدم املساواة بني الجنسني (GLL)، مقارنة بأقاليم أخرى

الدول والجهات
� عدم 

مؤ
ني 

ساواة ب
امل

سنة 
ني ل

س
الجن

2014

ت عند 
ت األمها

معدل وفيا
الوالدة

ت
صوبة املراهقا

خ
معدل 

ت 
�ملانا

عدد املقاعد في ال
ساء)

% الن
طنية (

الو

سكان 
ال

حلة 
ني ملر

البالغ
ي 

التعليم الثانو
على األقل

شاركة 
معدل امل

في قوة العمل

القيمة

ب
�تي

ال

ث
إنا

ذكور

ث
إنا

ذكور

التنمية الب�ية 
1619.226.786.187.752.369.0..0.197العالية جدا

التنمية الب�ية 
4228.818.860.269.157.177.1..0.315ا�رتفعة

التنمية الب�ية 
18643.417.534.251.438.780.0..0.513ا�توسطة

التنمية الب�ية 
42792.320.014.328.955.778.4..0.587ا�نخفضة

16445.413.832.946.424.773.2..0.546الدول العربية

�ق آسيا 
7221.218.754.666.462.879.3..0.331وا�حيط الهادي

أوروبا وآسيا 
3130.818.270.480.645.570.2..0.317الوسطى

أمريكا الالتينية 
ومنطقة البحر 

الكارييب
0.416..7468.325.353.353.953.779.8

20238.717.828.449.930.780.7..0.539جنوب آسيا

أفريقيا جنوب 
474109.721.721.931.963.676.3..0.578الصحراء الكربى

14547.421.154.164.250.676.7..0.450العالم

ا�صدر: برنامج األمم ا�تحدة اإلنمائي، دليل التنمية الب�ية، 2014.
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(ب) مؤ� الفجوة بني الجنسني للمنتدى االقتصادي العاملي:
يهــدف هــذا ا�ــؤ� إلــى قيــاس حجــم ونطــاق التفــاوت القائــم علــى مســتوى النــوع 
ــن  ــك م ــاوت، وذل ــذا التف ــة ه ــي محارب ــدول ف ــرزه ال ــذي تح ــدم ال ــع التق ــي، وتتب االجتماع
خــالل أربعــة مــؤ�ات فرعيــة هــي "التعليــم، وا�شــاركة االقتصاديــة، والتمكــ� الســيايس، 
ــيت  ــات ال ــدول نحــو التحدي ــ� ال ــق وعــي أكــرب ب ــدف هــذا ا�ــؤ� لخل ــا يه والصحــة"، كم
تتعلــق بالفجــوة بــ� اإلنــاث والذكــور، وا�ســاعدة علــى تصميــم تدابــ� وسياســات فعالــة 

لســد هــذه الفجــوة.
هــذا وقــد كشــفت نتائــج التقريــر العا�ــي للفجــوة بــ� الجنســ� لعــام 2014، عــن تقــارب 
ــة  ــاً بقيم ــى عربي ــة األول ــت ا�رتب ــت الكوي ــث احتل ــة، حي ــدول العربي ــف ال ــ� مختل ــ� ب كب
ــة تســاوي0.515 .  ــاً بقيم ــة األخــ�ة عا�ي ــن ا�رتب ــت اليم تســاوي 0.646، فــي حــ� احتل
ويوضــح الشــكل رقــم (3) نتائــج مــؤ� الفجــوة بــ� الجنســ� (ا�ــؤ� اإلجمالــي) لبعــض 

الــدول العربيــة مقارنــة بــدول أخــرى.

الشكل رقم(3): مؤ� الفجوة بني الجنسني (املؤ� اإلجمالي) لبعض الدول العربية 
مقارنة بدول أخرى

ا�صدر: تقرير ا�نتدى االقتصادي العا�ي لسنة 2014 حول مؤ� الفجوة ب� الجنس�.

21



املؤمتر السادس ملنظمة املرأة العربية

وفيمــا يخــص بُعــد ا�شــاركة االقتصاديــة (كمــا يتضــح مــن الشــكل رقــم 4) فقــد احتلــت قطــر 
ا�رتبــة األولــى عربيــاً بقيمــة قــدرت بــــــ0.6197، فــي حــ� تحصلــت ســوريا علــى ا�رتبــة 
ــي  ــ�دي ف ــذا ال ــود ه ــم (4). ويع ــي الشــكل رق ــو موضــح ف ــا ه األخــ�ة بـــــ0.2975   كم
ا�ســتوى إلــى ضعــف معــدل مســاهمة ا�ــرأة فــي قــوة العمــل، وإلــى ضعــف معــدل مشــاركة 

ا�ــرأة فــي الوظائــف الت�يعيــة، ووظائــف كبــار ا�ســؤل� وا�ديريــن.

الشكل رقم (4): مؤ� الفجوة بني الجنسني (املؤ�ات الفرعية) لبعض الدول العربية 
مقارنة بدول أخرى

ا�صدر: تقرير ا�نتدى االقتصادي العا�ي لسنة 2014 حول مؤ� الفجوة ب� الجنس�.
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كمــا يظهــر مــؤ� التعليــم تقارًبــا كبــ�ًا بــ� الــدول العربيــة بقيمــة تقــدر بــــــ 0.9401. وقــد 
ــت  ــة األخــ�ة تحصل ــاً بقيمــة 0.9906، غــ� أن ا�رتب ــى عربي ــة األول ــت األردن ا�رتب احتل
عليهــا اليمــن بقيمــة تســاوي 0.7068، ويعــود هــذا االرتفــاع بمــؤ� التعليــم إلــى اهتمــام 
الــدول العربيــة بهــذا ا�جــال مــن خــالل ســن قوانــ� إلزاميــة التعليــم، وإرســاء برامــج لتعليــم 

الكبــار ومحــو األميــة.
أمــا فــي مجــال الصحــة بــ� الــدول العربيــة إذ تحصلــت ســوريا علــى أعلــى نســبة للمــؤ� 
بقيمــة تســاوي 0.9791، فــي حــ� تحصلــت قطــر علــى أقــل نســبة بقيمــة قــدرت بـــــــ 
0.9522، ويعــود هــذا االرتفــاع با�ــؤ� إلــى إعطــاء أهميــة إلــى صحــة ا�ــرأة وابتعادهــا 
ــدى النســاء  ــة ا�توقــع ل ــاة الصحي ــاع معــدل الحي ــا أدى إلــى ارتف ــاة. مم عــن مخاطــر الحي

ــة بالرجــال. مقارن
ــرأة  ــي مســاهمة ا� ــا ف ــا ملحوًظ ــات ضعًف ــر البيان ــ� الســيايس فتظه ــي مجــال التمك ــا ف أم
فــي الحيــاة السياســية، وخاصــة فــي تقلدهــا للمناصــب الوزاريــة ورئاســة الدولــة. عربيــاً 
بلــغ متوســط مــؤ� التمكــ� الســيايس للمــرأة القيمــة 0.0734 ، وتعــود هــذه الفجــوة 
بالخصــوص إلــى الثقافــة الســائدة لــدى ا�جتمــع العربــي بإعطــاء القــدوة للرجــال مــن جهــة، 
وإلــى األعــراف والت�يعــات الــيت تحــرم ا�ــرأة فــي بعــض الــدول مــن تقلــد منصــب رئاســة 
الدولــة مــن جهــة أخــرى، هــذا وقــد احتلــت الجزائــر ا�رتبــة األولــى عربيــاً بقيمــة تســاوي  

0.1772 فــي حــ� تحصلــت لبنــان  علــى ا�رتبــة األخــ�ة بقيمــة بلغــت 0.01.

(ج) الفجوة بني الجنسني واألداء اإلقتصادي:
تقــوم تنافســية الــدول أساســاً علــى العامــل البــ�ي - ومســتوى تعليمــه وإنتاجيتــه وبمــا أن 
ا�ــرأة تشــكل نصــف قــوة العمــل فــإن ســد الفجــوة بــ� ا�ــرأة والرجــل هــي مســألة كفــاءة 
ــة بــ� مــؤ�  ــة العالق ــر األشــكال التالي ــة. وتظه ــون مســألة حقوقي ــل أن تك ــة قب اقتصادي
ــج  ــع النات ــام 2013-2014، وم ــة لع ــية العا�ي ــؤ� التنافس ــع م ــ� الجنســ� م ــوة ب الفج
ا�حلــي اإلجمالــي للفــرد ومــع مــؤ� التنميــة الب�يــة وجــود ترابــط بــ� مســتوى ا�ســاواة 

بــ� الجنســ� واألداء االقتصــادي والبــ�ي.
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شكل رقم (5): العالقة بني مؤ� الفجوة بني الجنسني ومؤ� التنافسية العاملي

ا�صدر: تقرير ا�نتدى االقتصادي العا�ي لسنة 2014 حول مؤ� الفجوة ب� الجنس�.

شكل رقم (6): العالقة بني مؤ� الفجوة بني الجنسني ومتوسط  الدخل

ا�صدر: تقرير ا�نتدى االقتصادي العا�ي لسنة 2014 حول مؤ� الفجوة ب� الجنس�.

): العالقة بني مؤ� الفجوة بني الجنسني ومؤ� التنافسية العاملي شكل رقم (

ا�صدر: تقرير ا�نتدى االقتصادي العا�ي لسنة 2014 حول مؤ� الفجوة ب� الجنس�.

ا�صدر: تقرير ا�نتدى االقتصادي العا�ي لسنة 2014 حول مؤ� الفجوة ب� الجنس�.
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شكل رقم (7): العالقة بني مؤ� الفجوة بني الجنسني ومؤ� التنمية البرشية

ا�صدر: تقرير ا�نتدى االقتصادي العا�ي لسنة 2014 حول مؤ� الفجوة ب� الجنس�.

نالحــظ مــن األشــكال الســابقة أن وجــود ارتبــاط ال يثبــت الســببية، وهــو يتفــق مــع أدلــة 
م�ايــدة علــى أن تمكــ� ا�ــرأة يعــين اســتخدام أكــ� كفــاءة للــرأس ا�ــال البــ�ي مــا يعــزز 
ــد  ــدرة التنافســية للبل ــادة الق ــو االقتصــادي؛ بمعــىن آخــر زي ــة والنم مــن مســتوى اإلنتاجي
تعتمــد مــن بــ� أمــور أخــرى، علــى كيفيــة االســتثمار فــي تعليــم البنــاء وتهيئتهــم ومــدى 
مشــاركتهم الفعليــة فــي ا�جــاالت االقتصاديــة والســياحية والقياديــة.، ويتبــ� مــن األشــكال 

الســابقة بــأن هنــاك أربــع مجموعــات مــن الــدول، وهــي:
- الدول اليت تمكنت من سد الفجوة التعليمية وا�شاركة االقتصادية.

ــا  ــة فيه ــت ا�شــاركة االقتصادي ــة وبقي ــت مــن ســد الفجــوة التعليمي ــيت تمكن ــدول ال - ال
ــة. ضعيف

- الدول اليت ال تزال ترزح تحت فجوة تعليمية عريضة ومشاركة اقتصادية عريضة.
ــتويات  ــع بمس ــة ولكــن تتمت ــة عريض ــوة تعليمي ــن فج ــكو م ــزال تش ــيت ال ت - الــدول ال

مرموقــة مــن ا�شــاركة االقتصاديــة للمــرأة.

ويتضح من ذلك اآلتي (فيصل املناور أ، 2014):
املجموعــة األولــى حققــت اســتثمارات مهمــة فــي مجــال الصحــة والتعليــم للمــرأة، ونــرى 
عمومــاً العائــد علــى هــذا االســتثمار فــي مســتوى عــاٍل مــن مشــاركتهن فــي العمــل والسياســة. 
ــدا.  ــدا واســ�اليا ونيوزلن ــات ا�تحــدة والفلبــ� وكن ــا الشــمالية والوالي وتشــمل دول أوروب
مــع ذلــك ال تــزال تشــكو هــذه الــدول مــن بعــض الثغــرات فــي مســتويات عــدة مثــل األجــور 
وا�ناصــب القياديــة العليــا، وقــد ســاعدت مســتويات ا�شــاركة االقتصاديــة ا�رتفعــة لإلنــاث 

شكل رقم (7): العالقة بني مؤ� الفجوة بني الجنسني ومؤ� التنمية البرشية
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فــي هــذه الــدول علــى دفــع النمــو مــن خــالل دفــع االبتــكار واألفــكار الجديــدة الــيت تزدهــر 
ــة  ــرارات الواعي ــط والق ــن الســلوك ا�نضب ــى االســتفادة م ــة إل ــة متنوعــة باإلضاف ــي بيئ ف
واألقــل مخاطــرة للنســاء فــي هيــاكل القيــادة الوســطى وبعــض ا�ناصــب العليــا، كمــا يتبــ� 
فــي بعــض الــدول ا�تقدمــة مــع زيــادة  أعــداد النســاء ا�تخرجــات مــن الجامعات،هنــا تــربز 
إشــكالية ا�فاضلــة بــ� ا�ســ�ة ا�هنيــة ومتطلباتهــا واأل�ة مــا يدعــو إلــى إيجاد سياســات 
تضمــن إزالــة الحواجــز الــيت تحــول دون دخــول ا�ــرأة العمــل واالرتقــاء فــي الســلم الوظيفــي. 
باإلضافــة إلــى وضــع سياســات تضــع حــداً للممارســات الــيت تخــل بإعطــاء فــرص متكافئــة 

للجنســ� العتــالء ا�ناصــب القياديــة.
أمــا املجموعــة الثانيــة فبالرغــم مــن اســتثماراتها ا�همــة فــي الصحــة والتعليــم لصالــح ا�رأة 
فــال نــرى عائــداً علــى هــذه االســتثمارات بســبب االخفــاق فــي إزالــة العوائــق الــيت تحــول 
دون زيــادة مهمــة فــي مســتوى مشــاركة اإلنــاث فــي العمــل، وقــد أظهــرت بعــض الدراســات 
أن ســد هــذه الفجــوة تزيــد معــدل النمــو بـــ (16%) فــي حالــة اليابــان علــى ســبيل ا�ثــال. كما 
يبــ� تقريــر األمــم ا�تحــدة أن تقييــد فــرص عمــل النســاء يكلــف إقليــم  آســيا ودول ا�حيــط 
الهــادي بــ� 42 و46 مليــار دوالر ســنوياً، كمــا تظهــر دراســة للبنــك الدولــي أن الحواجــز فــي 
وجــه تحســ� مشــاركة النســاء فــي العمــل تحــول دون االســتفادة مــن االســتثمارات الهائلــة 
خــالل العقــود ا�اضيــة فــي تعليــم البنــات فــي منطقــة الــ�ق األوســط وشــمال إفريقيــا. كمــا 
تظهــر دراســة أخــرى أن زيــادة مشــاركة ا�ــرأة فــي العمــل يرتبــط بتوســع الطبقــة ا�توســطة 
ــط  ــادة معــدالت االدخــار وتحــول نم ــى زي ــؤدي إل ــرأة ي ــدى ا� ــف ل ــي مختل وســلوك إنفاق
اإلنفــاق األ�ي مــا قــد يســتدعي اســتعداداً تدريجيــاً لبعــض الصناعــات كاألغذيــة والرعايــة 

الصحيــة والتعليــم ورعايــة األطفــال وا�البــس وغ�هــا.
وفــي املجموعتــني الثالثــة والرابعــة ال تــزال االســتثمارات األساســية فــي الصحــة والتعليم 
ــة حــول  ــك األطــر القانوني ــي ذل ــا ف ــوق األساســية، بم ــى الحق ــة إل دون ا�ســتوى باإلضاف

ا�ــ�اث والحقــوق اإلنجابيــة ومكافحــة العنــف بأنواعــه.
وتحتــوي ا�جموعــة الثالثــة علــى دول كاليمــن وباكســتان والهنــد وبنجالديــش ونبــال. فــي 
ــا والوس والــيت  ــى ا�ــالوي وموزمبيــق وبرنــدي وغان حــ� تحتــوي ا�جموعــة الرابعــة عل
ــن  ــا، ولك ــد به ــل يعتم ــع بمشــاركة نســائية بالعم ــة وتتمت ــة هائل تشــكو مــن فجــوة تعليمي
فــي األعمــال متدنيــة ا�هــارات وكذلــك تتمتــع النســاء بنفــاذ أعلــى للملكيــة والدخــل واتخــاذ 
القــرارات. ويبــدو أن النســاء فــي هــذه الــدول يســتثمرن أكــ� مــن الرجــال فــي تعليــم األبنــاء.
ــات  ــي الحكوم ــي يشــغلن مناصــب ف ــى أن النســاء الآلت ــد تشــ� إل ــن الهن ــة م ــاك أدل وهن
ــي  ــ�ف ف ــق بالت ــا يتعل ــة خاصــة فيم ــات ا�حلي ــج أفضــل للمجتمع ــا نتائ ــة حققن ا�حلي

ا��انيــة، باإلضافــة إلــى الحصــول علــى مزيــد مــن ا�ــوارد.
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ويتبــ� كذلــك أن الــدول الــيت تعانــي مــن شــيخوخة الســكان هــي الــدول الــيت تتمتــع األكــ� 
بمشــاركة اقتصاديــة للنســاء با�قابــل يبــدو فــي بعــض الدول إنــه إذا وجدت ترتيبات تســمح 
ــة  ــة والخصوب ــدالت ا�شــاركة االقتصادي ــإن مع ــل واإلنجــاب ف ــي العم بمشــاركة النســاء ف
ــى  ــة عل ــة ا�شــاكل ا��تب ــة �جابه ــة األهمي ــات فــي غاي ــدو هــذه ال�تيب ــة. وتب ــدو عالي تب

شــيخوخة الســكان.
عمومــاً يتبــ� أن عمــق وتفاصيــل الفجــوة بــ� النســاء والرجــال هــي نتيجــة للعديــد مــن 
ا�تغــ�ات االجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة، وفــي نفــس الوقــت يرتبــط مــدى هــذه 
ــام بدراســات  ــا تــربز الحاجــة للقي ــات ا�تبعــة. مــن هن الفجــوة بإطــار السياســات وال�تيب

ــدول. ــف ال ــا �ختل ــة تطويعه ــة وإمكاني ــم السياســات الفعال لفه
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ــا يف  ــاج احتياجاته ــرأة وادم ــني امل ــراءات لتمك ــن اإلج ــد م ــو مزي ــة: حن : اخلامت
ً
ــا رابع

ــة ــة التنموي العملي
ا�نظومــة  فــي  العمل  في  االجتماعــي)  النــوع  (منظــور  ا�جتمع  فئات  مشاركة جميع  إن 
التنمويــة مــن خــالل ا�ؤسســات العامــة، يعتــرب أحــد أهــم عوامــل نجــاح عمليــة تمكــ� ا�ــرأة 
وإدمــاج احتياجاتهــا فــي العمليــة التنمويــة، وهــو مــا يؤكــد فــي الوقــت نفســه علــى دور ا�ــرأة 

ك�يــك فعــال ومؤثــر فــي عمليــة صنــع القــرار التنمــوي.
هــذا، وعنــد القيــام بتصميــم مختلــف السياســات واإلجــراءات الداعمــة لتمكــ� ا�ــرأة وإدمــاج 
احتياجاتهــا فــي العمليــة التنمويــة، األخــذ باالعتبــار عــدد مــن األمــور ا�همــة لضمــان نجــاح 

تلــك السياســات، وذلــك علــى النحــو التالــي:
- األيديولوجيــة الســائدة فــي املجتمــع: وهــي مجموعــة األفــكار وا�عتقــدات الخلقيــة والدينيــة 
والسياســة الــيت تمثــل الــ�اث الثقافــي والحضــاري للمجتمــع، وتعتــرب بمثابــة الفلســفة 
ا�حــددة وا�وجهــة لســلوك أفــراد ا�جتمــع بــكل فئاتــه وقطاعاتــه وأجهــزة وتنظيماتــه 

االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية...إلخ.
- األهــداف االســ�اتيجية بعيــدة املــدى: والــيت تمثــل آمــاًال وأحالًمــا وغايــات ونتائــج يكــون 
ــدل  ــادة مع ــدف زي ــك به ــد، وذل ــدى البعي ــى ا� ــا عل ــا وتحقيقه ــوب الوصــول إليه ــن ا�طل م
الرفــاه االجتماعيمــن خــالل خدمــات وبرامــج وم�وعــات التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة، 
ــ� ا�ســتوي�  ــوازن ب ــق الت ــداف اســ�اتيجية محــددة كتحقي ــق أه ــن أجــل تحقي ــك م وذل
اإلقليمــي وا�حلــي، وتحقيــق أعلــى درجــات التنســيق بــ� األجهــزة ا�ســئولة عــن التخطيــط 
منًعــا للتضــارب، وإشــباع أكــرب قــدر ممكــن مــن حاجــات األفــراد فــي ا�جتمــع، وتحقيــق نمــو 
متــوازن بــ� كل قطاعــات النشــاط االجتماعــي واالقتصــادي والثقافــي وا�ــادي فــي ا�جتمــع، 

وتحقيــق العدالــة االجتماعيــة (عدالــة توزيــع الفــرص)، واالســتقرار الســيايس.
- مجــاالت العمــل وقطاعــات النشــاط: وهــي تلــك ا�جــاالت الــيت تحــدد للربامــج وا��وعــات 
ــك الربامــج  ــات ا�واطنــ� (ا�ســتفيدين) الذيــن تســتهدفهم تل ــة واالقتصاديــة فئ االجتماعي
وا��وعــات وكذلــك تحديــد األجهــزة الــيت يتــم مــن خاللهــا العمــل علــى تخطيــط وتنفيــذ 

هــذه الربامــج.
- االتجاهــات واملبــادئ العامــة: وهــي الــيت تلــزم وتوجــه العمــل االجتماعــي، وتوضــح وتنظم 
وتحــدد طــرق وأســاليب األداء والتنفيــذ وا�تابعــة والتقييــم، وكذلــك تلــزم هــذه االتجاهــات 

وتوجــه برامــج وم�وعــات التنميــة (قواعــد العمــل).
ــات  ــى العديــد مــن النتائــج بشــأن تمكــ� ا�ــرأة كأحــد آلي ــت الدراســة إل هــذا، وقــد توصل

ــة، كان أبرزهــا: ــة الب�ي ــي مجــال التنمي ــرأة ف ــاج احتياجــات ا� ادم
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- تــربز مختلــف ا�ــؤ�ات الدوليــة بشــأن عــدم ا�ســاواة بــ� الجنســ� بــأن هنــاك تفاوًتــا 
بــ� مختلــف الــدول العربيــة، ممــا يــدل علــى تفــاوت أيضــاً مســتوى كفــاءة وفعاليــة أداء 

السياســات ا�عنيــة بتحقيــق ا�ســاواة بــ� الجنســ�.
- كمــا تــربز ا�ــؤ�ات ا�تعلقــة ببعــد ا�شــاركة االقتصاديــة بــأن هنــاك فجــوة كبــ�ة بــ� 
الــدول العربيــة ودول أخــرى أكــ� تقدمــاً، ممــا يــدل علــى ضعــف مشــاركة النســاء وإدماجهــم 

فــي العمليــة التنمويــة.
ــي  ــة، وضعــف آخــر ف ــرأة العربي ــي مجــال التمكــ� الســيايس للم ــ� ف ــاك تراجــع كب - هن
ــدى  ــى الثقافــة العامــة ل ــاة السياســية، وتعــود هــذه الفجــوة إل مجــال مســاهمتها فــي الحي
ــيت  ــات ال ــراف والت�يع ــى األع ــة، وإل ــن جه ــادة للرجــال م ــاء القي ــي بإعط ــع العرب ا�جتم

ــة مــن جهــة أخــرى. ــد منصــب رئاســة الدول ــدول مــن تقل تحــرم ا�ــرأة فــي بعــض ال
-  كمــا أحــرزت الــدول العربيــة تقدمــاً ملحوظــاً علــى مســتوى مــؤ�ات التعليــم والصحــة، 
وتحقيــق قــدر كبــ� مــن ا�ســاواة بــ� الجنســ�، ويعــود هــذا االرتفــاع بالنســبة �ــؤ�ات 
التعليــم إلــى اهتمــام الــدول العربيــة بهــذا ا�جــال مــن خــالل ســن قوانــ� إلزاميــة التعليــم، 
وإرســاء برامــج لتعليــم الكبــار ومحــو األمية�أمــا فــي مجــال الصحــة فيعــود هــذا االرتفــاع 
با�ــؤ� إلــى إعطــاء أهميــة إلــى صحــة ا�ــرأة وابتعادهــا عــن مخاطــر الحيــاة. ممــا أدى إلــى 

ارتفــاع معــدل الحيــاة الصحيــة ا�توقــع لــدى النســاء مقارنــة بالرجــال.
وفــي إطــار مناقشــة أهــم اإلجــراءات والسياســات الهادفــة إلــى تمكــ� ا�ــرأة وادمــاج 

التاليــة: التوصيــات  الباحــث  التنمويــة، يقــ�ح  العمليــة  فــي  احتياجاتهــا 

(أ) علــى املســتوى الســيايس: تدعيــم مشــاركة ا�ــرأة فــي هيــاكل األحــزاب السياســية 
والحــركات الوطنيــة، العمــل علــى زيــادة ا�قاعــد الــيت تشــغلها ا�ــرأة فــي ا�جالــس 
ا�حليــة والبلديــات، تأهيــل ا�ــرأة مهنيــاً لشــغل مناصــب بر�انية،تدعيــم تمثيــل ا�ــرأة 
فــي ا�ناصــب الحكوميــة العليــا (الســلطة التنفيذيــة)، تشــجيع مشــاركة ا�ــرأة فــي 
االنتخابــات الت�يعيــة (التصويــت ، وال�شــح)، تشــجيع ا�ــرأة علــى التمســك بحقهــا 
فــي ال�شــيح وال�شــح للمناصــب السياســية واإلداريــة علــى أســاس الكفــاءة، تدعيــم 
مشــاركة ا�ــرأة فــي مواقــع صنــع القــرار الســيايس، مســاندة وتدعيــم مشــاركة ا�ــرأة فــي 
الحيــاة العامــة، إبــراز النمــاذج النســوية الناجحــة، إبــراز وترويــج ودعــم حقــوق ا�ــرأة 
السياســية، ا�ســاهمة فــي تحقيــق ا�ســاواة السياســية وحريــة االختيــار، توعيــة ا�ــرأة 
بواجباتهــا السياســية فــي ا�جتمــع، العمــل علــى التنويــر القانونــي فــي مجــال ا�طالبــة 
بالحقــوق، تبصــ� ا�ــرأة بمواطــن الفســاد وا�حســوبية، توعيــة ا�ــرأة بقضايــا ا�جتمــع، 
تشــجيع مشــاركة ا�ــرأة فــي منظمــات ا�جتمــع ا�دنــي، والجمعيــات األهليــة، والنقابــات، 

واالتحــادات، وغ�هــا.
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(ب) علــى املســتوى التعليمــي: تقديــم دروس تقويــة لزيــادة تعليــم ا�ــرأة فــي مراحــل 
التعليــم ا�ختلفــة، العمــل علــى تنميــة مهــارات الحاســوب ووســائط ا�عرفــة للمــرأة، 
ــي  ــارات التعلمالذات ــة مه ــي وحــل ا�شــكالت، تنمي ــارات البحــث العلم ــرأة مه إكســاب ا�
لــدى ا�ــرأة، تطويــر القــدرات العلميــة لــدى ا�ــرأة، إطــالع ا�ــرأة علــى أهــم مشــكالتها 
التعليميــة وســبل حلولهــا، لعمــل علــى التطويــر العلمــي للحــاالت الخاصــة، عمــل علــى 
تقليــص تــ�ب ا�ــرأة مــن التعليــم، تســهيل حصــول ا�ــرأة علــى ا�نــح والبعثــات 
الخارجيــة، العمــل علــى توجيــه ا�ــرأة نحــو التخصصــات العلميــة وا�هنيــة، تدعيــم 
حقــوق ا�ــرأة التعليميــة فــي ا�جتمــع، االهتمــام بمحــو األميــة وتعليــم الكبــار من النســاء، 
تشــجيع ا�ــرأة علــى اقتحــام فــروع معرفيــة كانــت حكــراً علــى الذكــور، مســاعدة ا�ــرأة 
ــادة الوعــي الديــين  ــى زي ــل عل ــا، العم ــال ألبنائه ــاض األطف ــة وري ــة دور الحضان بتهيئ

لــدى ا�ــرأة، توافــر مكتبــات لزيــادة معرفــة ا�ــرأة فــي الجوانــب العلميــة ا�ختلفــة.

ــا فــي العمــل حســب القانــون  ــة ا�ــرأة بحقوقه (ج) علــى املســتوى االقتصــادي: توعي
الســاري، تعديــل االتجاهــات ا�جتمعيــة الســلبية نحــو إعطــاء ا�ــرأة نصيبهــا مــن 
اإلرث، تعريــف ا�ــرأة بأحــكام اســتقالليتها فــي الذمــة ا�اليــة، حــث ا�ــرأة علــى ترشــيد 
االســتهالك فــي ا�ــوارد الطبيعيــة، االهتمــام بــاأل� الــيت تعولهــا امــرأة للحــد مــن فقرهــا، 
محاربــة التميــ� فــي األجــور بــ� الرجــل وا�ــرأة لنفــس الوظيفــة، تدريــب ا�ــرأة علــى 
إدارة ا��وعــات الصغــ�ة، زيــادة قــدرة ا�ــرأة علــى اتخــاذ القــرارات االقتصاديــة 
الخاصــة بــاأل�ة، ا�ســاهمة فــي تحســ� مســتوى ا�عيشــة للمــرأة مــن خــالل ا�شــاريع 
الصغــ�ة، ترســيخ اتجاهــات العدالــة فــي منــح فــرص العمــل أمــام ا�ــرأة، تدعيــم زيــادة 
نصيــب ا�ــرأة مــن الدخــل القومــي، زيــادة نســبة النســاء ا�ســتفيدات مــن قــروض مكافحــة 
البطالــة، تدعيــم زيــادة متوســط األجــرة اليوميــة للمــرأة، العمــل علــى تقليــص معــدالت 
البطالــة بــ� النســاء، تدعيــم امتــالك حســابات م�فيــة، تعليــم ا�رأة أســاليب ووســائل 

لتســويق ا�نتجــات فــي األســواق ا�حليــة والخارجيــة.
(د) علــى املســتوى االجتماعــي: إكســاب ا�ــرأة مهــارات إداريــة فــي مجــال األ�ة 
(اإلدارة األ�يــة)، إكســاب ا�ــرأة جملــة مــن ا�هــارات الحياتيــة، إكســاب ا�ــرأة مهــارات 
ــا  ــا واح�امه ــذات والتخطيــط للمســتقبل، تحســ� مســتوى شــعور ا�ــرأة بذاته إدارة ال
لنفســها، زيــادة حريــة ا�ــرأة فــي اختيــار مهنتهــا وعملهــا، تنميــة مفهــوم اإليجابيــة 
وال�اكــة الزوجيــة لــدى ا�ــرأة، زيــادة وعــي ا�ــرأة بحقوقهــا الزوجيــة، تدعيــم مشــاركة 
ا�ــرأة فــي اتخــاذ وصنــع القــرارات داخــل األ�ة، تدريــب ا�ــرأة علــى أســاليب التنشــئة 
االجتماعيــة الصحيحــة والســليمة، توعيــة ا�ــرأة بمفهــوم األ�ة ومقومتهــا واألدوار 
ا�ناطــة بهــا، تعليــم ا�ــرأة الضوابــط االجتماعيــة للعمــل خــارج ا�ــ�ل، إكســاب ا�ــرأة ا�ناطــة بهــا، تعليــم ا�ــرأة الضوابــط االجتماعيــة للعمــل خــارج ا�ــ�ل، إكســاب ا�ــرأة 
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ــي  ــز أدوار النســاء ف ــاء، تعزي ــف البّن ــع والتكي ــي ا�جتم ــي ف ــاج اإليجاب ــارات االندم مه
ــا فــي الت�يعــات والقوانــ�  ــة ا�ــرأة بموقعه خدمــة ا�جتمــع والعمــل التطوعــي، توعي
الوطنيــة، توعيــة ا�ــرأة با�شــكالت االجتماعيــة (مخاطــر التكنولوجيــا، ســلوكيات ســلبية 
فــي ا�جــال األمــين)، توعيــة ا�ــرأة باألنمــاط الســلبية فــي الثقافــة ا�جتمعيــة، ا�ســاهمة 
فــي القضــاء علــى كل أشــكال التميــ� ضــد ا�ــرأة، ا�ســاهمة فــي تحســ� صــورة ا�ــرأة 
فــي اإلعــالم، تدعيــم مشــاركة ا�ــرأة فــي األجهــزة األمنيــة، ا�ســاهمة فــي نــ� الوعــي 

حــول الظواهــر االجتماعيــة (مثــل العنــف ضــد النســاء).

(هــــ) علــى املســتوى الصحــي: تعريــف ا�ــرأة بأهــم ا�شــكالت الصحيــة الــيت تواجههــا 
واختيــار أنســب الطــرق فــي التعامــل معهــا، العمــل علــى زيــادة الوعــي البيــ� للمــرأة، 
حــث ا�ــرأة علــى الــوالدات الــيت تتــم تحــت إ�اف عنــا� صحيــة مدربــة، ا�ســاهمة 
فــي التعريــف بوفيــات األمهــات ألســباب الحمــل والــوالدة، تبصــ� ا�ــرأة بأهميــة الغــذاء 
ــد ا�ــرأة  ــم األ�ة، تزوي ــة وتنظي ــادة وعــي ا�ــرأة حــول الصحــة اإلنجابي ــوازن، زي ا�ت
بمعلومــات حــول الصحــة النفســية لجميــع أفــراد األ�ة، تدريــب ا�ــرأة علــى مهــارات 
اإلســعاف األوليــة، تقديــم االستشــارات التثقيفيــة والتدريبيــة فــي اللياقــة واألناقــة، 
تنميــة االتجاهــات اإليجابيــة نحــو أنمــاط الحيــاة الصحيــة لــدى ا�ــرأة، توعيــة ا�ــرأة 
بــ�ورة اســتخدام ا�رافــق الصحيــة ا�الئمــة، تدريــب ا�ــرأة علــى ســبل تجنــب الحــوادث 
ــة، تســهيل حصــول  ــاة غــ� ا�أمون ــر ا�ــرأة مــن اســتخدام مصــادر الحي ــة، تحذي ا��لي
ــع  ــارات صن ــى مه ــرأة عل ــب ا� ــوالدة، تدري ــل ال ــا قب ــة م ــات الصحي ــى الخدم ــرأة عل ا�
ــي  ــرأة ف ــة للم ــة األولي ــة الصحي ــي دعــم الرعاي ــوازن، ا�ســاهمة ف ــام الصحــي ا�ت الطع
جميــع مراحلهــا العمريــة، ا�ســاهمة فــي توفــ� الرعايــة الصحيــة للحوامــل، تدريــب ا�ــرأة 
علــى إعــادة اســتخدام ا�ــواد البيئيــة، تدعيــم وإعانــة ا�ــرأة للوصــول للمرافــق الخاصــة 

بالرعايــة الصحيــة ا�الئمــة.
أمــا فيمــا يخــص أهــم آليــات تنفيــذ السياســات ا�ق�حــة الهادفــة إلــى تمكــ� ا�ــرأة وادمــاج 

احتياجاتهــا فــي العمليــة التنمويــة، يقــ�ح الباحــث اآلليــات التنفيذيــة التاليــة:
(أ) علــى مســتوى املؤسســات الحكوميــة: تعزيــز ال�اكــة بــ� اللجــان الوطنية لشــئون 
ا�ــرأة والــوزارات والدوائــر الحكوميــة؛ علــى أســاس مبــدأ التكامــل بــ� مختلــف الجهــات 
ــات،  ــذه ا�ؤسس ــف ه ــع مختل ــل م ــة والتنســيق الفاع ــد ال�اك ــة، وترســيخ قواع ا�عني
وبمــا يســاعد علــى تحويــل وترجمــة مختلــف السياســات والتوجهــات واالســ�اتيجيات 
إلــى برامــج عمــل واضحــة ومحــددة؛ يتــم إدماجهــا فــي برامــج وخطــط عمــل ا�ؤسســات 
واألجهــزة الحكوميــة التنفيذيــة، وتســليط الضــوء علــى األثــر اإليجابــي لهــذه الــ�اكات، 
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ــة  ــوع االجتماعــي) كسياســة حكومي ــق الن ــرار (سياســة تدقي ــاد وإق ــى اعتم ــل عل والعم
مســتمرة ومنتظمــة، حيــث تقــوم اللجــان الوطنيــة لشــئون ا�ــرأة بمتابعــة تطبيقهــا 
كأداة مــن أدوات ا�تابعــة والرقابــة والتقييــم والتطويــر إلدمــاج النــوع االجتماعــي 
ــر  ــة مــن أجــل تطوي ــل التنســيق بــ� ا�ؤسســات الحكومي فــي القطــاع الرســمي، وتفعي
ــن كل ا�ســتويات  ــادات م ــار القي ــدة الختي ــة وشــفافة وموّح ــ� موضوعي ــاد معاي واعتم
اإلداريــة وفقــاً �عايــ� الكفــاءة والخــربة والتأهيــل مــن جهــة، والعمــل علــى ترقية النســاء 
فــي ســلم الهــرم الوظيفــي مــن خــالل توفــ� الربامــج والفــرص ا�ناســبة لهــن مــن جهــة 
أخــرى، لتمكينهــن مــن ا�نافســة القويــة والوصــول إلــى ا�راكــز العليــا فــي وزارتهــن 
ــة  ــرارات ا�تصل ــي رســم السياســات وصناعــة الق ــة ف ومؤسســاتهن، وا�ســاهمة بفعالي
بمختلــف القطاعــات وا�جــاالت، والعمــل علــى تطويــر ومأسســة سياســة ورؤيــة واضحــة 
للــوزارات وا�ؤسســات والدوائــر الحكوميــة؛ فيمــا يتعلــق بنظــم وعمليــات االبتعــاث 
ــى أن تتضمــن �ورة  ــة، عل ــا والخارجي ــة منه ــة الداخلي ــدورات التدريبي وا�شــاركة بال
تمثيــل اإلنــاث فــي كل ا�جــاالت، ومراعــاة توزيــع الفــرص جغرافيــاً، وتحســ� وتطويــر 
ــي ا�ؤسســات  ــرص ف ــؤ الف ــرأة ووحــدات تكاف ــة با� ــي للوحــدات ا�عني اإلطــار التنظيم
الحكوميــة؛ ســواء فيمــا يتعلــق بالهيكليــة أو ا�هــام والصالحيــات أو الربامــج واألنشــطة، 
ــز  ــاً وتعزي ــياً وفني ــا مؤسس ــذه الوحــدات واســتدامتها، ودعمه ــى مأسســة ه ــل عل والعم
ــاع  ــذه الوحــدات بصن ــط ه ــة رب ــة، وتســهيل عملي ــا بفعالي ــأداء مهامه ــوم ب ــا لتق دوره
القــرار األساســي� فــي الــوزارات وا�ؤسســات والدوائــر الحكوميــة، ورفع قدراتهــا كأجهزة 
فنيــة استشــارية لهــم، بخصــوص آليــات دمــج النــوع االجتماعــي فــي سياســات وخطــط 
وبرامــج عمــل ا�ؤسســات الحكوميــة، وضمــان وصــول ا�ــرأة ومســاهمتها فــي رســم 
ــوع  ــة ا�ســتجيبة للن ــق ا�وازن ــي تطبي ــط للمشــاريع، والتوســع ف السياســات والتخطي

ــوزارات وا�ؤسســات والدوائــر الحكوميــة بشــكل تدريجــي. االجتماعــي فــي مختلــف ال

(ب) علــى مســتوى منظمــات املجتمــع املدنــي: تعزيــز عالقــات التشــبيك وا�نــا�ة 
ــاء  ــا، وبن ــا ا�ــرأة وأولوياته ــد مــع منظمــات ا�جتمــع ا�دنــي حــول قضاي وكســب التأيي
تحالفــات اســ�اتيجية مــع منظمــات ا�جتمــع ا�دنــي لصالــح دعم السياســات والتوجهات 
ا�شــ�كة بــ� اللجــان الوطنيــة لشــئون ا�ــرأة وهــذه ا�نظمــات، ودعــم الجهــود الراميــة 
لتحســ� أوضــاع ا�ــرأة بشــكل عــام، وبنــاء القــدرات ا�ؤسســية والفرديــة �نظمــات 
ا�جتمــع ا�دنــي لتعزيــز فعاليتهــا فــي تطبيــق السياســات العامــة لتنميــة ا�ــرأة وتمكينها، 
ووضــع آلّيــات عمــل لتفعيــل عالقــات ال�اكــة والتعــاون مــع منظمــات ا�جتمــع ا�دنــي 
مــن أجــل تعزيــز فعالّيتهــا، وتحقيــق االســتدامة مــن خــالل إ�اك هــذه ا�نظمــات 
ــا، ومتابعــة  ــالزم له ــين ال ــم الدعــم الف ــة وتقدي ــا، ومتابعــة فــي وضــع الربامــج وا�شــاريع اّلتنفيذّي ــالزم له ــين ال ــم الدعــم الف ــة وتقدي فــي وضــع الربامــج وا�شــاريع اّلتنفيذّي
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برامــج وخطــط عمــل منظمــات ا�جتمــع ا�دنــي، وتقويمهــا مــن حيــث اســتهدافها لتنميــة 
ا�ــرأة وفقــاً للسياســات والتوجهــات العامــة وللخطــط االســ�اتيجية لتمكــ� ا�ــرأة 
وا�شــاريع التجديديــة ا�نبثقــة عنهــا، وتحديــد ا�عايــ� ال�وريــة ألســاليب ووســائل 
الضغــط والتأثــ� فــي قضايــا النهــوض با�ــرأة والدمــج ا�نظــم للنــوع االجتماعــي، 
ــى  ــاداً عل ــات اعتم ــة لشــئون ا�ــرأة وهــذه ا�نظم ــز اّلتعــاون بــ� اللجــان الوطني وتعزي
ــة العالقــة، مــن خــالل إرســاء ا�بــادئ األساســّية للعمــل االجتماعــّي، واعتمــاد  مصداقّي
ميثــاق أخالقــي يهــدف إلــى تعزيــز دور كل منهــا فــي التغلــب علــى ا�عوقــات وازدواجّيــة 
ــى  ــل عل ــا، والعم ــود وتعظيمه ــ� الجه ــى التنســيق ب ــات والتوصــل إل ــج والخدم الربام
تطويــر واعتمــاد معايــ� متقدمــة لضمــان الجــودة والتمــ� فــي األداء فــي ا�نظمــات 
العاملــة فــي إطــار تمكــ� ا�ــرأة ســعياً لتحقيــق الشــفافية وال�اهــة والعدالــة، والعمــل 
ــرأة، ودراســة  ــ� ا� ــي إطــار تمك ــة ف ــات العامل ــم الوضــع ا�ؤســيس للمنظم ــى تقيي عل
مــدى نجاحهــا فــي تحقيــق األهــداف العامــة، وكيفيــة االرتقــاء بأدائهــا ضمــن اإلمكانيــات 
وا�ــوارد ا�تاحــة، فــي إطــار منهجــي علمــي واقعــي مبــين علــى توظيــف ا�عرفــة والبحــث 
والخــربة لدعــم هــذه ا�نظمــات، وتعزيــز النهــج التشــاركي مــع منظمــات ا�جتمــع ا�دنــي 
ــاءة  ــة بكف ــة، وا�ادي ــة وا�الي ــة والتقني الســتثمار مواردهــا ا�تاحــة: اإلنســانية وا�عرفي
وفاعليــة، وتوظيفهــا لالرتقــاء بمســتوى أداء ا�نظمــات العاملــة فــي إطــار تمكــ� ا�ــرأة 

وتحســ� مســتوى الربامــج والخدمــات ا�قدمــة فيهــا كمــاً ونوعــاً.
(ج) علــى مســتوى القطــاع الخــاص: إ�اك مؤسســات القطــاع الخــاص فــي صياغــة 
وتنفيــذ االســ�اتيجيات والسياســات والربامــج والخطــط ا�تعلقــة بتمك� ا�ــرأة، وتعزيز 
مشــاركتها فــي ســوق العمــل وفــي أنشــطة االقتصــاد الوطــين، وتشــجيع القطــاع الخــاص 
علــى االســتثمار فــي مشــاريع تجديديــة لصالــح تنميــة ا�ــرأة وتمكينهــا وبنــاء قدراتهــا، 
وتشــجيع القطــاع الخــاص على اســتقطاب العمالة النســائية للعمل فــي مختلف الوظائف 
ــى إ�اك الــ�كات الكــربى وأصحــاب رءوس  ــل عل ــة ا�ســتويات، والعم ــن وبكاف وا�ه
األمــوال فــي دعــم قضايــا ا�ــرأة مــن منظــور تفعيــل ا�ســئولية االجتماعيــة للــ�كات، 
والعمــل علــى تطويــر آليــات مناســبة لتعزيــز مشــاركة ا�ــرأة فــي قطــاع األعمــال، وتمّلــك 
ــي غــرف  ــن ف ــادة تمثيله ــي ا�ؤسســات الصغــ�ة وا�توســطة، وزي وانخــراط النســاء ف
التجــارة والصناعــة ومنظمــات األعمــال األخــرى، والعمــل علــى تطويــر آليــات مناســبة 
ــى  ــرارات وفــي الوصــول إل ــل مشــاركة ا�ــرأة فــي رســم السياســات وصناعــة الق لتفعي
ا�ناصــب القياديــة وا�جالــس واللجــان فــي مختلــف مؤسســات القطــاع الخــاص، وتطويــر 
آليــات التنســيق مــع الــ�كاء الدوليــ� فــي إطــار النهــوض با�ــرأة وتطويــر أوضاعها من 
خــالل االســتفادة مــن جهــود ا�نظمــات الدولّيــة فــي تأمــ� الخــربات واالستشــارات الفنية 
ال�ورّيــة لدعــم القــدرات وتعزيــز البـُـىن ا�ؤّسســية للمنظمــات وا�ؤّسســات الــيت تدافــع 
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عــن قضايــا ا�ــرأة والنــوع االجتماعــي، واعتبــار ا�نظمــات الدوليــة �يــكاً اســ�اتيجياً 
وحليفــاً �نــا�ة قضايــا ا�ــرأة وفقــا لألولويــات الوطنيــة، وتعزيــز التعــاون والتنســيق 
بــ� الحكومــات واللجــان الوطنيــة لشــئون ا�ــرأة وا�نظمــات الدوليــة الــيت تُعــىن بإدمــاج 
النــوع االجتماعــي وتدقيقــه، والتنســيق مــع ا�نظمــات الدوليــة ا�انحــة الطــالع منظمــات 
ــام كل مــن هــذه  ــى أولويــات ومجــاالت اهتم ــة بتمكــ� ا�ــرأة عل ا�جتمــع ا�دنــي ا�عني
ــى  ــات للحصــول عل ــذه ا�نظم ــدم له ــة اإلعــداد للمشــاريع والتق ــات ا�انحــة، وآلي ا�نظم

التمويــل ا�تناســب مــع احتياجاتهــا.
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