
 

1 

  وزارة التعل�م العالي وال
حث العلمي
   1بـــــــــــاتنة امعة ــــــــــــج

�ل�ة الحقوق والعلوم الس�اس�ة   
 قسم العلوم الس�اس�ة

  

  

  أطروحة مقدمة لنیل درجة د�توراه العلوم في العلوم الس�اس�ة، 

  عالقات دول�ة: تخّصص

        :إشراف                                                 :إعداد الطالب    

  قو5 بوحن�ة/ د. أ                                                           عصام بن الشیخ      

  :أمام لجنة المناقشة الم�ونة من األساتذة

ـــامـعـیــة الصــــفـة   الرقم  االســـم والـلقـــب الرتـبـة العـــلمـیـة المـؤسـســـة الج

ــ ـــرئیـــــــ ـــج ــــــسـاـ ـــــــ ـــاني/ د.أ أستاذ التعل�م العالي 1 ةــــــــــاتنـــــــــــــــة بـــامعــ ـــ ـــ ـــالـح ز=  01 صــــ

 02 ـاجي عبد النــــورــنـ/ د.أ أستاذ التعل�م العالي جامعة بـــــاجي مخـتــار   ــ عنا
ة عضوا مناقشــــا 

ــــة/ د.أ أستاذ التعل�م العالي جامعة قـاصد5 مرCــــاح ـــ ورقــلة مقّررامشرفــــا و   03 قــــــو5 بوحنیــ

ـــامعـــة بــــــــــــــــــاتنـــــــة  عضوا مناقشــــا ـــــــ  04 عبــــد هللا راقـــــــــد5/ د أستاذ محاضر  ــ  أ  ــ 1جــ

ـــامعـ عضوا مناقشــــا ـــــــ  05 عـــــــــادل زقـــــــــــــــاغ/ د أستاذ محاضر  ــ  أ  ــ 1ــة بــــــــــــــــــاتنـــــــة جــ

  06  سل�مــــــــان ملــــــو�ي/ د أستاذ محاضر  ــ  أ  ــ المسیلةــ  ـامعة محمـد بوض�افجـ عضوا مناقشــــا

  

  2015  -  2014 :السنـة الجامعیـة
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  وزارة التعل�م العالي وال
حث العلمي
   1بـــــــــــاتنة جــــــــــــامعة 

�ل�ة الحقوق والعلوم الس�اس�ة   
  قسم العلوم الس�اس�ة

 
 

  

  

  أطروحة مقدمة لنیل درجة د�توراه العلوم في العلوم الس�اس�ة، 
 عالقات دول�ة: تخّصص

  

        :إشراف                                                     :إعداد الطالب    
  قو5 بوحن�ة/ د. أ                                                           عصام بن الشیخ      

  :أمام لجنة المناقشة الم�ونة من األساتذة

ـــامـعـیــة الصــــفـة   رقمال  االســـم والـلقـــب الرتـبـة العـــلمـیـة المـؤسـســـة الج

ــ ـــرئیـــــــ ـــامعـــة بــــــــــــــــــاتنـــــــة  ــــــسـاـ ـــــــ ـــاني/ د.أ أستاذ التعل�م العالي 1جــ ـــ ـــ ـــالـح ز=  01 صــــ

 02 ـاجي عبد النــــورــنـ/ د.أ أستاذ التعل�م العالي جامعة بـــــاجي مخـتــار   ــ عنا
ة عضوا مناقشــــا 

ــــة/ د.أ أستاذ التعل�م العالي جامعة قـاصد5 مرCــــاح ـــ ورقــلة ـا ومقّررامشرفـــ  03 قــــــو5 بوحنیــ

ـــامعـــة بــــــــــــــــــاتنـــــــة  عضوا مناقشــــا ـــــــ  04 عبــــد هللا راقـــــــــد5/ د أستاذ محاضر  ــ  أ  ــ 1جــ

ـــ عضوا مناقشــــا ـــــــ  05 عـــــــــادل زقـــــــــــــــاغ/ د أستاذ محاضر  ــ  أ  ــ 1امعـــة بــــــــــــــــــاتنـــــــة جــ

  06  سل�مــــــــان ملــــــو�ي/ د أستاذ محاضر  ــ  أ  ــ جــامعة محمـد بوض�اف ــ المسیلة عضوا مناقشــــا

  

  2015  -  2014 :السنـة الجامعیـة
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  اإلهداء
  

  ..إلى أمي وأبي

  إلى األب الثاني،

  البروف�سور  بوحن�ة قو5، حفظه هللا 

  ... إلى زوجتي الكر=مة

  ..إلى ابنتي مر=م، وابني أمیر

  ، وعائلتها الكر=مة"شق�قتي الكبرT "إلى 

 .. إلى جم�ع أشقائي

  ..إلى روح جدتي مر=م، رحمها هللا تعالى

  ..مةإلى خالي سعد رمضان، وعائلته الكر=
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�لمة الش�ر  
  

  أوّجه خالص ع�ارات الش�ر والتقدیر 

  لألستاذ الد�تور قو5 بوحن�ة، 

  عمید �ل)ة الحقوق والعلوم الس)اس)ة بجامعة قاصد$ مر"اح ورقلة، 

، )2011 – 2010(على تشر5فه لي، �قبول اإلشراف على مذ�رتي منذ الموسم الجامعي 
،  ودعمه المستمر لي في 2011")ة للدراسات سنة وترش)حه لي لنیل منحة منظمة المرأة العر 

العمل، و رعایته لي في جم)ع المناس�ات العلم)ة بجامعة قاصد$ مر"اح ورقلة، وخارجها، وعلى 
  .المراجع الهامة التي �انت سب�ا في تطو5ر مشروع هذه المذ�رة، وٕاتمامها

ز5اني، والد�تور  عادل زقاغ،  �ما أش�ر  األستاذ الد�تور  عمار رزF5، واألستاذ الد�تور صالح
  . الذین شرفوني بدعم ترش)حي لمنحة دراسات منظمة المرأة العر")ة، وعلى تشج)عهم المتواصل لي

مون)ة مسلم سي عامر، وز5رة التضامن وقضا)ا األسرة والمرأة، : والش�ر موصول إلى السیدة
�قة للوزارة المنتد�ة الم�لفة �شؤون نوارة سعدّ)ة جعفر ، عضو مجلس األمة، والوز5رة السا: والسیدة

وحیدة بورغدة، المستشارة بوزارة التضامن وقضا)ا األسرة والمرأة، : األسرة والمرأة والطفل، و السیدة
على الدعم الذ$ حضیت �ه من قبلهّن، خالل جم)ع مراحل انجاز هذه المذ�رة، وعلى م�ادراتهّن، 

  . �حوث والدراساتبإشراكي في برامج منظمة المرأة العر")ة لل

**************  

  ... لجم)ع من سبF ذ�رهم

  �ّل ع�ارات التقدیر واالحترام، واالمتنان
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  :الخطة

  ــ مقدمة

  الجندر،  /ماه�ة مقارCة النوع االجتماعي: الفصل األول
  وارت
اطاتها المعرف�ة

  
  
  

  توطئة

  ".... الجندر"تماعي ماه�ة مقارCة النوع االج: الم
حث األول -*

  ..الجندر /مفهوم النوع االجتماعي: المطلب األول        
  للمرأة" المشار�ة الس)اس)ة"و" التم�ین"والرهان على رفع مستو)ات  الجندر/مفهوم النوع االجتماعي: المطلب الثاني

  التار=خي والمنظور الف�ر5 /مقارCة الجندر في المنظور الفلسفي: الم
حث الثاني -*
  

  في المنظور  الفلسفي والحضار$ّ  النوع االجتماعي/مقار"ة الجندر: المطلب األول 
  مقار"ة الجندر في المنظور  الف�ر$ النسائّي : المطلب الثاني 

  التنشئة الجنسان)ة في المضامین التعل)م)ة واإلعالم)ة : المطلب الثالث

  خالصة الفصل األول

 الدیني، التنمو5، :  في المنظور  مقارCة النوع االجتماعي: الفصل الثاني
  "...األكاد�ميّ "والس�اسي 

  توطئة

  )االكلور=سيّ (مقارCة النوع االجتماعي في المنظور الثیوقراطّي : الم
حث األول -*

  االختالف والمساواة  بین الجنسین في الف�ر الدینيّ :  المطلب األول  
  الخاصة �المرأة في الد)انات السماو)ة  ال�طر5ر�)ة في التشر5عات والقوانین: المطلب الثاني 

  الجندر  في المنظور  االقتصاد5ّ التنمو5 /مقارCة النوع االجتماعي:  الم
حث الثاني -*

   الجندر من المنظور اللیبرالي/مقار"ة النوع االجتماعي: المطلب األول
  قتصاد الموّجهالنوع االجتماعّي من المنظور االشتراكّي لال/مقار"ة الجندر: المطلب الثاني

والمنظور الجنساني في الدراسات ال
حث�ة لحقلي " الجندر"إدراج مقارCة النوع االجتماعي : الم
حث الثالث -*
  العلوم الس�اس�ة والعالقات الدول�ة
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  إدراج مقار"ة النوع االجتماعي في الدراسات الس)اس)ة: المطلب األول    
  ".في األحزاب، الجمع)ات،  البرلمان، صناعة القرار: س)ة للمرأةدراسات المشار�ة الس)ا: المطلب الثاني   

مأسسة التم�ین االقتصاد$ للمرأة من خالل آل)ة التخص)ص التمو5لّي للمشار5ع النسو)ة ــ إستراتیج)ة : المطلب الثالث
  أنموذجا ــ" جندرة المیزان)ة"

  الجندر/االجتماعيالمؤشرات الق)اس)ة األممّ)ة الدالة على النوع : المطلب الرا�ع

  خالصة الفصل الثاني

الجندر  عبر االتفاق�ات /تعم�م تطبی^ مقارCة النوع االجتماعي: الفصل الثالث
  ...اآلل�ات والنتائج:  الدول�ة وآل�ات منهاج بیجین

  توطئة

دراسة قانون�ة لمضامین : تضمین مقارCة النوع االجتماعي في المفاه�م األممّ�ة: الم
حث األول -*
 ... اق�ة السیداواتف

  جهود األمم المتحدة لمنع التمییز ضّد المرأة : المطلب األول        
  CEDAWدراسة قانون)ة لمضامین اتفاق)ة السیداو : المطلب الثاني      

  اإلجراءات التي أقّرها البروتو�ول االخت)ار$ التفاق)ة السیداو: المطلب الثالث       

  ...األس�اب والنتائج..  ات الدول العر")ة على مواد اتفاق)ة السیداوتحفظ: المطلب الرا�ع       

مأسسة مقارCة الجندر وآل�ات تأصیلها ومراق
ة ...  1995منهاج عمل بیجین : الم
حث الثاني -*
  االلتزامات الدول�ة 

بیجین  "المرأة تعم)م المنظور الجنساني لمقار"ة الجندر في المؤتمر الدولي حول : المطلب األول           
1995." 

 نقاg الفشل والتحد)ات المقبلة.. مراجعات منهاج بیجین: المطلب الثاني            

 اآلثار القانون)ة إلعمال منهاج بیجین وتطب)قاته: المطلب الثالث             

عر�Cة س�اسات منظمة المرأة ال: س�اسات المنظمات اإلقل�م�ة الخاصة 
المرأة: الم
حث الثالث -*
  للنهوض 
المرأة ــ أنموذجا ــ

  الس�اسات اإلقل�م�ة اإلفر=ق�ة والمتوسط�ة: المطلب األول           

  الس)اسات اإلقل)م)ة لمنظمة المرأة العر")ة: المطلب الثاني            
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  المنظمات النسو�ة ودورها الحاسم  في  إعداد تقار=ر الظلّ : الم
حث الرا
ع -*

 إعداد التقار5ر الوطن)ة الرسم)ة للدول وطر5قة فحصها: لب األولالمط           

 إعداد تقار5ر الظّل في المنظمات األهل)ة: المطلب الثاني          

 إدراج منظور النوع االجتماعي على مستوi المنظمات األهل)ة غیر الح�وم)ة: المطلب الثالث          

  خالصة الفصل الثالث

ات تأصیل مقارCة النوع االجتماعي  على المشار�ة انع�اس: الفصل الرا
ع
  الس�اس�ة للمرأة المغار�Cة

  توطئة

  الم�اسب التشر=ع�ة والدستور=ة للمرأة المغار�Cة: الم
حث األول -*

  . دراسة في الدساتیر، التشر5عات والقوانین الوطن)ة.. حقوق المرأة التونس)ة: المطلب األول

  .دراسة في الدساتیر، التشر5عات والقوانین الوطن)ة.. لجزائر5ةحقوق المرأة ا: المطلب الثاني 

  .دراسة في الدساتیر، التشر5عات والقوانین الوطن)ة.. حقوق المرأة المغر")ة: المطلب الثالث 

  .دراسة في الدساتیر، التشر5عات والقوانین الوطن)ة.. حقوق المرأة المور5تان)ة: المطلب الرا�ع 

  .دراسة في الدساتیر، التشر5عات والقوانین الوطن)ة.. المرأة اللیب)ة حقوق : المطلب الخامس 

  ..آل�ات مأسسة مقارCة النوع االجتماعي في الدول المغار�Cة: الم
حث الثاني -*

  االستراتیج)ات الوطن)ة للنهوض �المرأة المغار")ة: المطلب األول        

  لجزائر5ة ، المغر")ة، المور5تان)ة، اللیب)ة،التونس)ة، ا:  ــ دراسة التجر"ة                 

بناء عالقة شراكة مع المنظمات النسائ)ة،  وٕانشاء  مراكز إحصاء ودراسات النوع االجتماعي في : المطلب الثاني      
  الدول المغار")ة

  التونس)ة، الجزائر5ة ، المغر")ة، المور5تان)ة، اللیب)ة،:  ــ دراسة التجر"ة                 

  مشار�ة المرأة المغار�Cة في االستحقاقات االنتخاب�ة: الم
حث الثالث -*

   2014االنتخا�ات التشر5ع)ة في التجر"ة التونس)ة  �عد دستور  ینایر  : المطلب األول       

  ):2014جانفي /ینایر 14(ــ المرأة في انتخا�ات المجلس التأس)سي �عد ثورة                
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  االنتخا�ات التشر5ع)ة في الجزائر وم�ادرة اإلصالح الرئاسي: ثانيالمطلب ال      

  : ــ إصالح التشر5عات المتعلقة �المشار�ة الس)اس)ة للمرأة الجزائر5ة              

  ..االنتخا�ات التشر5ع)ة في المملكة المغر")ة: المطلب الثالث      

  ..ان)ااالنتخا�ات التشر5ع)ة في مور5ت: المطلب الرا�ع      

 ..االنتخا�ات التشر5ع)ة في لیب)ا: المطلب الخامس      

  حقوق المرأة المغار�Cة 
عد تحوالت الر�Cع العرCي: الم
حث الرا
ع -*

إعادة بناء الوضع الس)اسي للمرأة المغار")ة وفF مقتض)ات المرحلة االنتقال)ة لما �عد الثورات : المطلب األول     
  العر")ة

  الجندر في الدول المغار")ة في المستقبل المنظور /صور ومشاهد مأسسة مقار"ة النوع االجتماعي: نيالمطلب الثا    

  ــ خالصة الفصل الرا
ع

  ــ الخاتمة
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  مقـــدمــة
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  مقدمة

لتسهیل )قتضي إدماج النساء في الح)اة الس)اس)ة، تحقیF جملة من الشروg والم)�انزمات اإلجرائ)ة،     
وتقع المسؤول)ة . المشار�ة الس)اس)ة للمرأة، وتوس)ع تمثیلها في المجالس المنتخ�ة ومواقع صنع القرار

األكبر، على عاتF الدولة واألحزاب الس)اس)ة، المطال�ة بتذلیل �افة الصعو�ات التي تواجه مساعي 
ات العال)ة للنساء في ممارسة العمل مع األخذ �عین االعت�ار، القدر . ، وتطب)عها"تأنیث الح)اة الس)اس)ة"

األهلّي التعاونّي، من خالل األطر التضامنّ)ة الجمعوّ)ة، إذ تمارس التش�)الت النسائ)ة المعاصرة، 
نشاطاتها المدنّ)ة، �سهولة أكبر من دورها داخل األحزاب الس)اس)ة أو المؤسسات الدستور5ة، التي تطغى 

�ما )عتبر النجاح الس)اسّي للحر�ات النسائ)ة، أكبر دافع إلشراكها ". ةالتنافس)"علیها التحالفات الذ�ور5ة 
، "تقار5ر الظلّ : "في مشاورات المنظمات الدول)ة من الخارج، وتكل)فها بإعداد ما أصطلح على تسمیته بـ

التي تنقد مضامین التقار5ر الرسم)ة للح�ومات، وتحاول أن تكشف نقاg الخالف التي تجاوزتها التقار5ر 
الوطن)ة المرفوعة لنفس الجهات الوصّ)ة، وتتسّبب في مساءلة الدولة وممارسة الضغوg الخارج)ة علیها، 

وقد افتّكت المرأة هذا الدور، �سبب الخلل الواضح في تم�ینها . واستقواء الحر�ات النسائ)ة بهذه المنظمات
رسة أّ$ تمییز ضّدها على من حقوق المواطنة، على قدم المساواة مع الرجل، وضعف آل)ات منع مما

  . أساس الجنس، ونتیجة لحرمانها المستمّر من المشار�ة في تقر5ر مستقبلها الس)اسّي، و��ّل حر5ّة

�شفت الثورات العر")ة األخیرة ما )عتور التشر5عات المنّظمة لحقوق المرأة العر")ة من ثغرات قانون)ة،     
الوطن)ة لحق)قة المساواة بین الجنسین مع الواقع، فقد شهدت والخلل الذ$ )�تنف تطابF التقار5ر الرسم)ة 
، طرح 2011سنة ) ش�اg/فبرایر 17(، و)ینایر/جانفي 14(�ّل من تونس ولیب)ا، �عد اندالع ثورتیهما في 

عدد من القضا)ا المعّقدة التي تخّص مجال األحوال الشخص)ة، أمام الرأ$ العام، ومختلف الفاعلین 
، ال یتعارض مع "ثورّ$ الس)اق"، �مسلك د)مقراطّي "حر5ة الفرد"ت الح�ومتان إلى الس)اسیین، واستند

غیر أّن الواقع ظّل یخفى حق)قة نظر5ة أعمF، أعادت �شف . أح�ام الشر5عة اإلسالم)ة، من أجل حّلها
ذلك ما  ولعلّ . في ظّل تحّوالت الر")ع العر"ي، "النوع الجنسانّي والسلطة"االرت�اg الوثیF بین متغّیر$ 

 Fفسّر و�ش�ل مبدئّي، أس�اب رفع �ّل من تونس والمغرب والجزائر ومور5تان)ا الرهان، إلى الوعد بتحقی(
�غا)ة قصوi، في س)اق جهود اإل)فاء �التزامات " التناصف في تمثیل الجنسین في المجالس المنتخ�ة"

  .اإلصالح، الذ$ تعتمده هذه الدول، في الفترة الراهنة

في دساتیر الدول المغار")ة،  "مبدأ مناصفة تمثیل الجنسین، في المجالس المنتخ
ة"دراج )مّثل إ     
، التي "حق
ة الوعود الدستور=ة"آخر الم�اسب النسائ)ة الدستور5ة المحّققة، �عد ولوج الدول المغار")ة 

ت االستعجال)ة افتتحتها تحوالت الر")ع العر"ي، في �ّل من تونس ولیب)ا ومصر، واإلعالن عن اإلصالحا
�ما تستكمل المناصفة ما نجم من خبرات التجارب المغار")ة الناشئة، في . في الجزائر والمغرب ومور5تان)ا
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، لدعم حصول المرأة المحل)ة على فرص التمثیل )التمییز اإلیجابي/نظام الحصص النسب)ة(اعتماد الكوتا 
م )سبF لها أن حصلت على هذه الفرصة المنصف في المجالس المنتخ�ة، خصوصا في المناطF التي ل

  . عبر التار5خ

، من الدستور المغر"ي الجدید، 19: ، في الفصل"مناصفة التمثیل بین الجنسین"فقد تّم إقرار مبدأ      
" مبدأ التناصف مع التناوب في ترش)ح الجنسین"و إقرار . )1() 2011یولیو /جو5ل)ة 29: (المعلن في

، للدستور التونسي الجدید، )2(من �اب الحقوق والحر5ات  46: ، في الفصللعضو)ة المجالس المنتخ�ة
و)شّ�ل هذان االلتزامان الدستور5ان، أولى خطوات الترسیخ . )∗() 2014ینایر / جانفي 26: (الصادر في

  .التار5خّي لهذا الحFّ، منذ أكثر من نصف قرن من النضال الحقوقّي النسائي المغار"ي

تج عن إقرار اإلصالحات الملك)ة في ال�الد، تكلیف ملكّي لزع)م حزب العدالة والتنم)ة في المغرب، ن     
، برئاسة الح�ومة، عقب فوز حز"ه �األغلب)ة في االنتخا�ات التشر5ع)ة التي أجر5ت في عبد اإلله بن�یران

، رفع )2011سبتمبر  01(، وسبF هذا التعیین، إعالن وزارة الخارج)ة المغر")ة في )2011نوفمبر (
القضاء على �افة أش�ال التمییز ضّد ( CEDAWالمغرب جم)ع تحفظاته على مواد اتفاق)ة السیداو 

وفي تونس رفعت الح�ومة ). ∗(قبل أن یتاح للحزب اإلسالمّي رئاسة الح�ومة ب�ضعة أساب)ع ). المرأة
الدولة التونس)ة على  أ)ضا، �افة تحفظات) 2011سبتمبر (في  ال
اجي قاید الس
سياالنتقال)ة �ق)ادة 

اتفاق)ة السیداو، قبل توّلي حر�ة النهضة ق)ادة الح�ومة في إطار تحالف أحزاب الترو)�ا، �عد انتخا�ات 
مع ذلك، تّم تسجیل مخاوف الحر�ة النسائ)ة التونس)ة من التفاف الح�ومة على الوعد ). 2011أكتو"ر (

وتؤّ�د هذه النماذج مجّددا، . ، على مواد اتفاق)ة السیداوالفعلّي، لتحفظات الدولة التونس)ة/�الرفع الواقعي
الحضور المستمّر لقضا)ا المرأة، في التحوالت التي عرفتها الدول المغار")ة في السنوات األخیرة، خالل 

  (∗) . مراحل االنتقال الد)مقراطيّ 

                                                             

  ).2011یولیو /جو=ل�ة 29: (Cي الصادر في، الدستور المغر 19: الفصلــ )1(

  ).2014ینایر /جانفي 26: (، الدستور التونسي الصادر في46: ــ الفصل)2(

تطبیF مبدأ المناصفة في  ،)2012نوفمبر  21( :المجلس التأس)سي التونسّي �ان قد رفض في أنّ  ــ على الرغم من)∗(
  .تر�ی�ة الهیئة العل)ا لالنتخا�ات

أفر5ل  08(من اتفاق)ة السیداو، عبر رسالة سر5ة غیر معلنة مؤرخة في  16و 9: رب تحفظاته على المادتینرفع المغــ )∗(
  ).2011سبتمبر  01(موجهة إلى األمین العام لألمم المتحدة، نشرت �الجر5دة الرسم)ة في ) 2011

الحFّ في الطالق ة الصین)ة أ فقد منحت المر  )�ّرر التار5خ نفسه في مثل هذه التحوالت الس)اس)ة والمجتمع)ة الثور5ة،ــ  (∗)
في رومان)ا، أعلنت الح�ومة االنتقال)ة �عد الثورة، إ�احة اإلجهاض الذ$ �ان محّرما في عهد الرئ)س �عد الثورة الصین)ة، و 
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ت األهل)ة النسو)ة في �ما سّجل التار5خ النسائّي المغار"ّي، مشار�ة واسعة للجمع)ات والمنظما     
االحتجاجات التي أعقبت ثورات الر")ع العر"ي، خاصة الحمالت الشعب)ة المطال�ة �العودة إلى المسار 
الخطّي لالنتقال الد)مقراطّي، وعدم التراجع عن وعود الثورة، إذ تمّیز الشارع المغار"ّي �النشاg النسائّي  

) ال�ان)ة –الهادمة (صا وأّن مقتض)ات المرحلة االنتقال)ة في المناقشات المواز5ة لكتا�ة الدستور، خصو 
، هّددت �انتكاس وضع)ة المرأة )ثورة مضادة(لخ)ارات المستقبل، قد أنذرت �سلو�ات سلطو)ة غامضة 

  .مجددا، وتضی)عها للم�اسب النسائّ)ة المحققة قبل الثورة

المساواة بین "نس ولیب)ا، عدم تأكیدها على فقد سّجل على الدساتیر الصغیرة للمراحل االنتقال)ة في تو     
، حیث تجّنب اإلعالن الدستور$ للمجلس االنتقالي اللیبّي المؤقت، "الجنسین في الحقوق والحر5ات

، التنص)ص الصر5ح على حقوق المرأة، واكتفى المجلس بإصدار )1() 03/08/2011(الصادر في 
، وأقّر )�المائة 10: (عو إلى تخص)ص �وتا تقّدر بـقانون االنتخا�ات الملغي لمسودة مشروع قانون تد

في ترتیب المترشحین بدال عنها، �ما ورد في قانون االنتخا�ات  مبدأ التناوب بین الذ�ور واإلناث
، ثّم "المؤتمر اللیبي الوطني العام"امرأة على عضو)ة  31، الذ$ أفضى إعماله إلى حصول )2(اللیبيّ 

 32، أّدت إلى حصول )�المائة 16: (األوضاع، بتخص)ص �وتا نهائ)ة بـ تدارك المؤتمر الوطني نفسه،
) 2014یونیو /جوان 25(، في تشر5ع)ات )مقعدا 200(امرأة على عضو)ة مجلس النواب المنتخب 

، حیث ورد )2014ینایر (وعرفت تونس األمر نفسه قبل صدور الدستور الجدید لل�الد في ). ∗(األخیرة 
أغسطس /أوت 08(لى للدستور التونسّي، الصادرة عن المجلس التأس)سّي في في نّص المسودة األو 

                                                                                                                                                                                              

جهاض المخلوع ن)�وال$ تشاوش)س�و، أما في بولندة، فقد حدث الع�س تماما، حیث قّررت الح�ومة االنتقال)ة تحر5م اإل
نحو دراسة النوع في العلوم وآخرون، .. ، جوز5ف مسعد )محررا(میرفت حاتم : أنظر. (عرفانا لدور الكن)سة في دعم الثورة

دار إل)اس العصر5ة للط�اعة، مؤسسة المرأة والذاكرة، سلسلة ترجمات نسو)ة، : القاهرة( )شهرت العالم: ترجمة( الس�اس�ة
  )..139. ، ص)2010، 01. ع

، المجلس الوطني االنتقالي )هـ 1432رمضان  03: م، الموافF لـ 03/08/2011(، المؤرخ في إلعالن الدستور5 اــ )1(
  .04. المؤقت، بنغاز$، لیب)ا، ص

" حقوقها ومتغیرات العصر،... المرأة اللیب)ة: حقوق المرأة بین الكون)ة والنسب)ة الثقاف)ة"ـــ هن)ة مفتاح القماطي، )2(
والدراسات والتوثیF واإلعالم  ثمر�ز ال�حو : �ر5دیف: ، تونسلنوع االجتماعي واالنتقال الد�مقراطيمحاضرات مساواة ا

  .36 – 19. ص - ، ص )2013(حول المرأة، 

استغالل الصعود اإلقل)مّي للحر�ات اإلسالم)ة، خصوصا مع وصول الرئ)س المصرّ$ دمحم )ا بیــ حاول اإلسالمیون في ل)∗(
سة في مصر، و5بدو أّن ذلك الرواج اإلقل)مّي قد أّثر على حر�ة حقوق المرأة اللیب)ة �ما حدث في مرسّي إلى منصب الرئا

 03(لكن �عد االنقالب على الرئ)س مرسي في . مصر، إذ سّجل الغ)اب التام للمرأة في مجلس الشعب المحّل في مصر
  . ن في مصر وتونس، حاصرتا اإلسالمیین في لیب)ا، تغّیرت األوضاع إقل)م)ا، �حدوث أزمتین س)اسیتی)2013یولیو /جو5ل)ة
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، )28في المادة " (التكامل بین الجنسین"على مبدأ  - مستفّز للحر�ات النسائ)ة  - ، تنص)ص )2012
، لمستو)ات مقاومة الحر�ات النسائ)ة "حر�ة النهضة"و�ان طرح المسّودة �مثا�ة جّس ن�ض من قبل 

  )∗(). 2012أغسطس /أوت 13(أ)ام على االحتفال �العید الوطني للمرأة في  التونس)ة، قبیل

انتهت اإلصالحات إلى استفادة المرأة الجزائر5ة من التحوالت التي عرفتها ال�الد، أما في الجزائر فقد      
ت ، حیث توصل)2011أفر5ل  15الجمعة (�عد الخطاب اإلصالحّي الشهیر للرئ)س عبد العز5ز بوتفل)قة 

 462مقعدا من بین  145، إلى افتكاك )2012أ)ار /ما$ 10(النساء �عد االنتخا�ات التشر5ع)ة في 
، وتضاعفت النس�ة أكثر من أر"ع مرات، من )الغرفة السفلى للبرلمان(مقعدا في المجلس الشعبي الوطني 

األخیرة التي ، وعرفت الح�ومة )1( �2012المائة سنة   )31,59(، إلى 2007سنة ) �المائة 7,78(
وز5رات �استوزار �امل وانتداب أ)ضا،  07، تعیین )2014أفر5ل  19(أعلن عن تنصیبها عقب رئاس)ات 

حز"ا س)اس)ا  64، دعت ف)ه )2014ما$  15: (وتقّدمت مؤسسة الرئاسة الجزائر5ة بب)ان تار5خّي في
ّص دستور توافقّي جدید، جمع)ة مدنّ)ة، إلى مشاورات حول ن 12شخص)ة س)اس)ة وطن)ة، و 36معتمدا، 

�غا�ة قصوT "�قّر مبدأ المناصفة م�ّرر، �ما  31منه، تعدیل المادة  06تقترح المادة ." )∗(  

، بنس�ة 2014سیدة الوصول إلى ق�ة الجمع)ة الوطن)ة في تشر5ع)ات  32وفي مور5تان)ا، استطاعت      
 07مقعدا، وتّم تعیین  147ال�الغ عددها ، من مقاعد الجمع)ة الوطن)ة )�المائة 21,7: (تمثیل تقّدر بـ

وز5را، وتّم تعیین أول امرأة رئ)سة لبلد)ة نواقشوg، إضافة إلى ترّشح  30وز5رات في الح�ومة التي تضم 
و�انت هذه النتائج �النس�ة . 2014امرأة في االنتخا�ات الرئاس)ة للمرة الثان)ة في تار5خ ال�الد، سنة 

 33: (من تعّهدهما �اإل)فاء �التزامات رفع نس�ة تمثیل النساء إلى عت�ة الـللجزائر ومور5تان)ا، نا�عة 

                                                             

اختزال)ة، ثقافو)ة : وصفت هذه اإلعالنات الدستو)ة من قبل الحر�ات النسو)ة التونس)ة واللیب)ة، �أّنها نصوص قانون)ةــــ )∗(
، ..ب اإلسالم)ة، تصّب في مصلحة األحزااإلیدیولوج)ةوشعبو)ة، طو5لة النّص وردیئة الص)اغة، س)اسّ)ة الطا�ع، ورجع)ة 

   .في دول المغرب العر"ي" هشاشة حقوق المرأة"وهي أهّم دالالت 

، 02: العدد: ، الجزائرمجلة المجلس الدستور5 " حما)ة الحقوق الس)اس)ة للمرأة في التشر5ع الجزائر$،"ـــ خالد حساني، )1(
  .59. ، ص)2013(

تعمل الدولة : م�ّرر 31المادة : م�ّرر من الدستور وتحّرر �اآلتي 31تعدل المادة ): 06(المادة : وجاء نصها �التالي ـــ)∗(
على تجسید مبدأ المناصفة بین الرجل والمرأة �غا)ة قصوi، و�عامل لتحقیF ترق)ة المرأة، وازدهار األسرةـ، وتالحم المجتمع 

أنظر موقع ". مجالس المنتخ�ةوتطوره، وفي هذا اإلطار، تعمل على تق)ة الحقوق الس)اس)ة للمرأة بتوس)ع تمثیلها في ال
  :رئاسة الجمهور5ة الجزائر5ة

≤ http://www.el-mouradia.dz/arabe/infos/actualite/archives/Consultations/Propositions.htm≥ 
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 The Millenium  "األهداف اإلنمائ�ة لأللف�ة"، على إثر تصد)قهما على 2015قبل سنة ) �المائة

Goals/ Les Objectifs du Millénaire )وتمثّل هذه المحصلة الناتج العام ). الهدف اإلنمائي الثالث
  .1995النوع االجتماعي في س)اسات الدول المغار")ة، منذ سنة /ما )سمى �مقار"ة الجندر إلدماج

في الدساتیر والقوانین المختلفة للدول المغار")ة، لم " مبدأ التمییز االیجابي"وعلى الرغم من إقرار      
 Fفي لغتها القانون)ة  في الواقع، �السهولة التي تقّرها الدساتیر والقوانین" مأسسسة المناصفة"تتحّق

الد)ماغوجّ)ة، نتیجة العجز عن ترجمة التوّجه المعنوّ$ للمشّرع، في القوانین التي ت�عت صدور الدستور، 
ففي التجر"ة المغر")ة �ان الدستور أكثر . وتطب)قاتها على مستوi األحزاب الس)اس)ة والمجالس المنتخ�ة

الذ$ عاد من جدید إلى إعمال مبدأ الحصص النسب)ة �رما من القانون العضو$ الصادر عن البرلمان، و 
ولم )فد التنّمF الداللي للمواد الدستور5ة المدافعة عن حقوق المرأة في جم)ع ". أمر واقع"�س)اسة ) الكوتا(

  . دستورّ$ دائم/، إلى التزام حز"ّي، وٕادارّ$، وقضائي"مبدأ المناصفة"الدول المغار")ة، في تحو5ل روح 

الوضع الس�اسي أفضت المخاط�ة النظر5ة للعوامل المؤثرة على فقد  ،لصعید المعرفيّ أما على ا    
إلى االقتراب من محّصالت الحوارات المعرف)ة متعّددة المناظیر، التي رصدت  ،في هذه الدراسةللمرأة 

ذ القد)م، في س)اق لمعاجلة أ�عاد هذه الظاهرة اإلنسان)ة المرّ��ة، التي اهتّم بتفسیرها الفالسفة وال�احثون من
تحلیلهم لإلكراهات السلطو)ة المقّیدة للحر5ة الس)اس)ة للمرأة، وتف�)�هم لم�ّونات ما أص�ح )صطلح على 

اله�منة "، ودورها في است�عاد وتهم)ش المرأة، وفرض "المش�لة الجنسان)ة للسلطة: "تسمیته معرف)ا بــ
یها من ممارسات التمییز والعنف الرمز$ ضّد وما تنطو$ عل" The Hegemonic Masculinity/الذ�ور=ة

النساء، إذ دّون التار5خ اإلنساني حق�ا طو5لة من الح�م التي غّیبت فیها المرأة، و�ان الدور الق)ادّ$ فیها 
، لّخص رهاناتها السلطو)ة الفیلسوف الفرنسّي سلو�ات تسّید�ة قهرّ=ةاحتكار5ّا للرجل، تجّسد في حّقا 

السلطوّ$ /، في س)اق تف�)�ه لعناصر االنتفاع الجنسانيّ م)Michel Foucault )1926–1984م�شال فو�و 

المنع، والّالوجود، والصمت: إ
عاد الجنس المقموع، المح�وم عل�ه" :، في"الذ�ور$ّ "") .1(  

�ما خرجت قضا)ا المرأة والنقاشات المعرف)ة القائمة حول دورها الس)اسي واالجتماعي والتنموّ$، من      
ائرة الترف الف�رّ$ والحراك النسوّ$ المغلF، إلى خانة التفعیل الس)اسّي، والمأسسة القانون)ة العلنّ)ة، على د

، إلى إدماج )الح�وم)ة، وغیر الح�وم)ة(إثر دعوة هیئة األمم المتحدة الح�ومات والمنظمات الدول)ة 
وتعم)م مراعاة  ،"The Gender Approach/ L'Approche Genre"" الجندر/ مقارCة النوع االجتماعي"

في س)اساتها  "The Gender Mainstreaming/ L'Intégration du Genreالمنظور الجنساني 

                                                             

دار إفر5ق)ا الشرق ــ الغرب، : الدار الب)ضاء) (دمحم هشام: ترجمة( إرادة العرفان: Iتار=خ الجنسان�ة شال فو�و، م) ــ)1(
 .08. ، ص)2004،  01: سلسلة �تب تار5خ الجنسان)ة، العدد
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التمییز ضّد المرأة ، استكماال لجهودها للقضاء على ظاهرة )1(وتشر5عاتها وخططها اإلنمائ)ة 
Discrimination against Women الفوارق الجنوس�ة النوع�ة ، وتف�)كThe Gender Differences ،

 Theالمجموعات النسو�ة الصامتة بهدف تصح)ح حالة الالمساواة القائمة بین الجنسین، لتغییر واقع 

Silent Feminist Groups .)2(  

ففي غالب)ة المجتمعات المعاصرة، ال تزال األبن)ة االجتماع)ة والتشر5عّ)ة والتنموّ)ة، والس)اسات       
 /Patriarcatال
طر=ر��ة األبو�ة ائمة على اله)منة الذ�ور5ة، التي توّجهها النزعة والخط} والبرامج، ق

Patriarchy   دون أن تقابل هذا السلوك في النماذج الحداث)ة التي تزعم . )3() نظام سلطة األب(للسلطة
 Matriarchy/ Matriarcat ماتر=ر��ة أّموّ�ة أنثوّ�ةتوّصلها إلى تم�ین حق)قّي للمرأة، تأس)س مجتمعات 

على الرغم من أّن �ال النموذجین، ال )حّقF الم�من الغائي والقصدّ$ ). Gynocracy/تحت سلطة األم(
 Man's )4(مر�ز=ة الرجل وهامش�ة األنثى من الدعوة إلى تعم)م المنظور الجنساني، وهو تغییر وضع)ات

Centrality and Marginal Female  ،ة النوع إعادة توز=ع السلطة بین الجوCنسین على أساس مقار
Re-Distribution of Authority and Power, in Gender’s Bases ما یؤّد$ إلى الخالص من� ،

اإلخضاع التي �انت توّفر الحما)ة المعرف)ة لظاهرة  ،The Unfair Concepts/األطر المفهومات�ة الجائرة
تأنیث ": هرة أخطر، أصطلح على تسمیتها، وتؤّمن الغطاء السلطوّ$ لظاالس�اسّي الذ�ور5 للنساء

  )   ∗. (Feminization of Tyranny"/االستبداد

                                                             

(1)- Carol. R. Ember, Ember Melvin, Encyclopedia of Sex and Gender: Men and women 
in world’s Cultures (New York: Yale University, Vol. 02, 2003), P. 27. 

، )1995، 2.سور5ا، دار الحوار، g: الالذق)ة) ()اسین بوعلي: ترجمة(أصل الفروق بین الجنسین ـ أورزوال شو$، ــ)2(
  .134. ص

عل)اء ش�ر$، أحمد : مةترج( المفاه�م والمصطلحات األنتروCولوج�ة: موسوعة علم اإلنسانــ شارلوت س)مور سمیث، ــ)3(
  .524. ، ص)g .02 ،2009المشروع القومي للترجمة، المر�ز القومي للترجمة، : القاهرة) (وآخرون .. زاید 

شر�ة نهضة مصر للط�اعة، : القاهرة( والتمر�ز حول األنثى...بین التحر=ر : قض�ة المرأة ،عبد الوهاب المسیر$  -)4(
g ،21. ، ص)2010غسطس ، أ 02. سلسة في التنو5ر اإلسالمي. 

حین تحصل المرأة على حر5ات وحقوق س)اس)ة هامة من قبل نظم تسلطّ)ة تزعم اعتمادها للنهج والخ)ار الد)مقراطي  -)∗(
الحر5ات في الواقع، وتعتبر هذه القض)ة مأزقا من مآزق الحر�ات الدستورّ$، دون أن تتمتع األغلب)ة نفسها بنفس تلك 

تتولى مناهضته و�شفه وتعر5ته أكثر الحر�ات النسو)ة مصداق)ة، ضّد السلطة التي تنتهج النسو)ة المعاصرة، الذ$ 
د)مقراط)ة واجهة ش�ل)ة، تقوم على تسو)ات خالص)ة تفصل (تزعم تم�ین المرأة، في حین أّنها " د)مقراط)ة تمییز5ة مجتزأة"

  ).مطالب األغلب)ة



 

19 

: إلى تسم)ة امرأة هذا العصر، بـ Gilles Lipovetskyجیل لیبوفیتس�ي )میل الفیلسوف الفرنسي     
المرأة : "األولى بـ واصفا امرأة الموجةــــ،  The 3rd wave" الموجة الثالثة"نس�ة إلنسان ـــ " المرأة الثالثة"

لنضالها الكبیر في " المحتفى بها"�سبب القیود الذ�ور5ة لل�طر�)ة، وامرأة الموجة الثان)ة �المرأة " المقهورة
، قبل أن تحدث الثورة النسو)ة الكبرOntological" ،i/معر�ة الوجود"معر�ة االعتراف بها �ذات قانون)ة 

م، 21، التي �شفت عن ذ�اء �بیر )مّیز امرأة القرن Post-Feminismما �عد النسو)ة /للموجة الثالثة
  )1(). رجال العالم/ الرجل(موّحدة، تجاه اآلخر " فضاءات حقوقّ)ة نسائ)ة"التي �ّونت مع نظیراتها 

على الصعید األكاد)مي،  الجندر/
مقارCة النوع االجتماعيلقد حققت المفاه)م النقد)ة المرت�طة     
، ونجاحها في )2(، �عد أن تحّولت الدراسات النسائ)ة إلى حقل علمّي منتج للمعرفة خروقات معرف)ة ثور5ة

، وأن تلفت النظر إلى )∗(اخت�ار فروض علم)ة نسو)ة تأس)سّ)ة، استطاعت أن تحّقF صحتها العلم)ة 
 Gender Blindness/ Genre)/3(عمى الجندر"معاناة الدراسات االجتماع)ة السا�قة، من مش�لة 

Cécité" على الوجه المطلوب، حیث لم تكشف  الحت�اجات النوع االجتماعي، الفتقارها إلى تقو)م صائب
تلك الدراسات األسس المعرف)ة المفتعلة، التي �ّرست طمس وٕالغاء الشخص)ة الس)اس)ة للمرأة، انطالقا من 

  .The Gender Segregation الفصل بین الجنسینقاعدة 

                                                             

المر�ز القومي للترجمة، : القاهرة) (دینا مندور: ترجمة( األنثو5 وثورته د�مومة... المرأة الثالثةــ جیل لیبوفیتس�ي، ــ)1(
  .12 – 08. ص - ، ص )2012، 2112: المشروع القومي للترجمة، العدد

مر�ز دراسات الوحدة العر")ة، : ، بیروتالمستقبل العرCي" في الثقافة العر")ة،) الجندر(الجنوسة والنوع "سالم لب)ض،  - )2(
  .43. ، ص)2008فبرایر /ش�اg(، 348: لعدد، ا30: السنة

حجزت دراسات الجندر لنفسها مساقا دائما في مجال العلوم الس)اس)ة، �مثا�ة طرF5 برامجي �حثي مستقل، وأص�حت  -)∗(
وهو ما . حقال �حث)ا متخصصا، )سعى الستكشاف الحقائF المعرف)ة، وتحسین القدرة التحلیل)ة لظاهرة الدور الس)اسي للمرأة

واعتبرها  دراسات الجندر، في منهجه العلمي الذ$ رصد )1922 – 1974( Imre Lakatos إمر5 الكاتوشوّصل إل)ه ت
أن تكتشف الجدید،  –رفقة برامج أمبر5ق)ة أخرi في العالقات الدول)ة ط�عا  –من البرامج ال�حث)ة الواعدة، التي بإم�انها 

لبرامج االنتكاس)ة التي تنطلF من الموقع الدفاعّي فق}، ولم تصمد �سبب وأن تّؤسس لمعرفة جدیدة، ففّرقها الكاتوش عن ا
النقاش الرا
ع بین المقارCات عادل زقاغ، : أنظر(عدم دقتها المنهج)ة أو لعدم اتساقها مع التحوالت المفاه)م)ة المعاصرة، 

)ة، قسم العلوم الس)اس)ة، �ل)ة الحقوق أطروحة د�توراه في العلوم الس)اس)ة، فرع عالقات دول النظر=ة للعالقات الدول�ة،
  .). 32 – 27. ص - ، ص )2009 – 2008: (والعلوم الس)اس)ة، جامعة الحاج لخضر �اتنة، الموسم الجامعي

مر�ز الخلیج لأل�حاث، اإلمارات : دبي( المفاه�م األساس�ة في العالقات الدول�ة، مارتن غر5فیثس، تیر$ أو�الهان - )3(
  .423 -  422.، ص ص)2008العر")ة المتحدة، 
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ن إدراك م�امن تأّثر المشار�ة الس)اس)ة للمرأة المغار")ة، نتیجة هذه و"ناء على ما سبF، )م�      
الثورات المعرف)ة الناجمة عن توظیف مقار"ة الجندر، وتطّور رهاناتها السلطو)ة، وارت�اطاتها المعرف)ة، إذ 
ستضع هذه الدراسة منطقة المغرب العر"ي �حقل تطب)قي تمارس عل)ه قراءة تف�)�)ة للوضع الس)اسي 

وست�حث مسائل إدماج مقار"ة النوع في إصالح  فیها، "س�اسة النوع االجتماعي"مرأة، ونتائج اعتماد لل
الس)اس)ة، : الس)اسات والتشر5عات والقوانین االجتماع)ة، ونتائج تعم)م المنظور الجنساني في القطاعات

إلعالم)ة، والبیئ)ة، وتعم)مها في الشرط)ة، الصح)ة، التر"و)ة التعل)م)ة، ا/االقتصاد)ة، االجتماع)ة، األمن)ة
السجون، إدارة الحدود، تنظ)م شؤون الالجئین، وآثار /القضاء، والج)ش، والمؤسسات العقاب)ة/قطاع العدالة
، وغیرها من القضا)ا اإلنسان)ة ..الحساسة للنوع على مستوi البرلمان" جندرة المیزان)ات"اعتماد آل)ة 

 iاألخر .  
  

  :أس
اب اخت�ار الموضوع

  :انطلF اخت)ار هذا الموضوع، من عّدة أس�اب ذات)ة، وموضوع)ة، )م�ن توض)حها في ما یلي    

  :األس
اب الذات�ة    

ــ رغ�ة الطالب في �حث موضوع یتضمن إطارا نظر5ا ومعرف)ا حدیثا، )م�ن تطب)قه على الحاالت     
األستاذ المشرف، الذ$ دعم تطّلع الم�حوثة، حیث استفاد الطالب من االستشارة التي حضي بها من قبل 

  .الطالب لتحلیل هذا الموضوع، والتمّ�ن من تغط)ة �ّل ما �تب حوله خالل السنوات األخیرة

ــ ما توّصل إل)ه الطالب من دراسات جدیدة متخصصة في قضا)ا المرأة تحمل ق)مة مضافة خصوصا     
)اسي على وجه الخصوص، حیث أص�ح في الر"} بین الوضع االجتماعي للمرأة عموما، ووضعها الس

  .علم الس)اسة والعالقات الدول)ة )عنى بتطور دراسات المرأة وتشا��ها مع �ق)ة الفروع المعرف)ة

ــ تت�ع الطالب لجدید مقار"ة الجندر في مجالي العلوم الس)اس)ة والعالقات الدول)ة، الذ$ تحول إلى     
اس)ة، ولكون هذه المقار"ة قد تحّولت إلى الجانب اختصاص مستقل )حضى �اهتمام �احثي علم الس)

  .الس)اسي والواقع التطب)قي �عد تبنیها من قبل الح�ومات المغار")ة الم�حوثة

  :األس
اب الموضوع�ة    

ــ تطور االهتمام ال�حثي واألكاد)مي المحلي والدولي �قضا)ا الجندر، وعالقتها �مقار"ات التشار�)ة     
  .الدراسات في التأثیر على س)اسات الدول وأجندات الحر�ات األهل)ة النسو)ة والتنم)ة، ودور هذه
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ــ تطّور تطبیF هذه المقار"ة في واقع الدول المغار")ة، و"دا)ة تحّقF نتائجها �ش�ل ملموس خصوصا     
جندرة "آل)ة ، و "الكوتا"في المجاالت الس)اس)ة واالقتصاد)ة واالجتماع)ة، �عد اعتماد آل)ة التمییز االیجابي 

  .، وآل)ات القضاء على التمییز والعنف ضّد المرأة، عن طرF5 القوانین والتشر5عات"المیزان)ة

  : األهم�ة العلم�ة و العمل�ة للموضوع

  : األهم�ة العلم�ة للموضوع

ــ متا�عة تطور تطبیF مقار"ة الجندر وٕادراج النوع االجتماعي على المستو)ات التشر5ع)ة والس)اس)ات   
لعموم)ة وحتى على مستوi األحزاب الس)اس)ة وأجنداتها الس)اس)ة، ودراسة مدi قدرة هذه المقار"ة على ا

  .تغییر الصور النمط)ة عن الدور الس)اسي للمرأة

ــ استخدام المؤشرات العلم)ة التي وضعتها األمم المتحدة في محاولة لتكم)م الظاهرة المدروسة، وٕاضفاء   
  .دعم القدرة ال�حث)ة على التوقع والتنبؤ �الظاهرة النسو)ة وتحوالتها المستقبل)ة المم�نةالطا�ع العلمي الذ$ ی

ــ تناول األطروحات المعرف)ة المعاصرة حول قضا)ا المرأة في المجاالت الس)اس)ة واالقتصاد)ة التنمو)ة   
ه األف�ار من تعر5ة للظواهر ، وما تسّببت ف)ه هذ..والسوسیولوج)ة والس)�ولوج)ة واال)�ولوج)ة والثیوقراط)ة

  .االجتماع)ة المتعلقة �الصراع بین الجنسین

  : األهم�ة العمل�ة للموضوع

الجندر على الوضع الس)اسي للمرأة /ــ دراسة االنع�اسات الم�اشرة لظهور مقار"ة النوع االجتماعي  
  .ار")ةالمغار")ة، وتمثالت هذه المقار"ة في خطا�ات وسلو�ات الحر�ات النسو)ة المغ

ــ دراسة أثر اإلصالحات الس)اس)ة واإلدار5ة في الدول المغار")ة على المرأة ونضاالت الحر�ات النسو)ة   
في الدول المغار")ة، خصوصا في تطبیF س)اسات التمییز االیجابي لصالح المرأة، وتطو5ر التشر5عات 

  .المغار")ة لدعم الحقوق القانون)ة للمرأة

حوالت الس)اس)ة وتحد)ات الفترة االنتقال)ة المفروضة في س)اق الر")ع العر"ي، ورصد ــ مواك�ة نتائج الت  
انع�اساتها على الوضع الس)اسي للمرأة المغار")ة، ونتائج تحول الس)اقات الس)اس)ة وأوضاع الد)مقراط)ة 

  .في المنطقة المغار")ة على المرأة

لثورات العر")ة األخیرة، فعندما تّم تسجیل موضوع ــ دراسة الناتج من مشار�ة المرأة المغار")ة في ا  
، �انت الثورات العر")ة لم تنطلF �عد، و�انت المرأة التونس)ة مع)ارا تقاس عل)ه 2010المذ�رة سنة 

مستو)ات مشار�ة �ق)ة نماذج المشار�ة النسائ)ة في الدول المغار")ة والعر")ة، غیر أّن الثورات �شفت 
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الدساتیر والتشر5عات المغار")ة الخاصة �المرأة، لذلك �انت مشار�ة النساء في  النقائص التي تعتور بناء
مناقشات ص)اغة الدساتیر الجدیدة من خالل الجمع)ات واألحزاب الس)اس)ة، مؤّسسة على عّدة مطالب 

  . موضوعّ)ة، سیتّم تحلیلها في متن هذه المذّ�رة

  :حدود ومجاالت الدراسة

) القضاء على �افة أش�ال التمییز ضّد المرأة(نضمام  الدول المغار")ة التفاق)ة منذ ا: المجال الزماني    
، ومشار�تها في المؤتمرات الدول)ة حول المرأة وأهمها مؤتمر بیجین حول المرأة 1979سنة " السیداو"

  . ، إلى یومنا هذا1995
ذ ت�حث هذه الدراسة حالة دول المنطقة الممتدة في شمال إفر5ق)ا �استثناء مصر، إ: المجال الم�اني    

، المنضو)ة تحت )تونس، الجزائر، المملكة المغر")ة، لیب)ا، مور5تان)ا: (منطقة المغرب العر"ي الخمس
  .UMAاتحاد المغرب العرCي تجمع دول 

انع�اس انخراg الدول المغار")ة في الجهود الدول)ة للمساواة بین الجنسین ومنع  :المجال الموضوعي    
ز ضد المرأة ومراعاة احت)اجات ومطالب النوع االجتماعي، على الوضع الس)اسي للمرأة المغار")ة، التمیی

ومدi تحقیF الحر�ات النسو)ة في دول المغرب العر"ي ألهدافها الس)اس)ة المأمولة، في ظّل استمرار 
  .صعو�ات إلغاء مظاهر التمییز ضّد المرأة

  
  

ا طرح تساؤل مر�ز$ یلخص المش�لة ال�حث)ة للدراسة ومتغیراتها، ، س)�ون مناس�و"ناء على ما تقّدم    
النوع االجتماعي على الوضع /لحصر العمل)ة ال�حث)ة، التي تستهدف �حث انع�اس مقار"ة الجندر

  .الس)اسي للمرأة المغار")ة، تدعمه أسئلة مساعدة، وفF اإلجراءات المنهج)ة التال)ة

  :إش�ال�ة الدراسة :أوال
  

الجندر في تشر=عات دول / دT أّدT تأصیل مقارCة النوع االجتماعيإلى أ5ّ م 
المغرب العرCي، إلى تحسین الوضع الس�اسي للمرأة المغار�Cة، وز=ادة مستو�ات 

  .مشار�تها الس�اس�ة في المجالس المنتخ
ة؟

طة �الظاهرة وس)�ون مالئما، طرح األسئلة الفرع)ة التال)ة، لتحلیل العالقة بین المتغّیرات المرت�    
  :الم�حوثة، على النحو التالي

ما عالقة مقار"ة النوع االجتماعي �مسألة تم�ین المرأة؟، وهل )قتضي تم�ین المرأة المغار")ة، معالجة     
  .التشر5عات وتعدیل الدساتیر والقوانین واألنظمة االنتخاب)ة في الدول المغار")ة؟
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ترجمة الوعود الدستور5ة والحقوق القانون)ة الراسخة على أرض لماذا تواجه المرأة المغار")ة صعو�ات     
  الواقع؟، وهل تتحّمل األحزاب مسؤول)ة عدم االلتزام بتنفیذ هذه التعهدات؟

الجندر؟، وما هي اآلثار / ما هو دور الحر�ات النسو)ة في دعم مأسسة مقار"ة النوع االجتماعي     
ها في تغییر الثقافة المجتمع)ة؟، ولماذا تمارس الحر�ات النسائ)ة المترت�ة عن تقنین هذه المقار"ة، وتوظ)ف

 .دور المراقب للح�ومة في إعدادها للتقار5ر المواز5ة للتقار5ر الوطن)ة الرسم)ة للدول؟

للنساء وتدعم حقها في " الكوتا/الحصص النسو)ة"هل تعتبر س)اسة التمییز اإلیجابي التي تخّصص     
المجالس المنتخ�ة، أنسب الطرق لرفع نسب تمثیل المرأة، وز5ادة مشار�تها  المناصفة التمثیل)ة في

الس)اس)ة �طر5قة منصفة؟، وهل )م�ن للنساء أن تتخلین عن االعتماد الكلّي على آل)ة الكوتا والمناصفة، 
  .في المستقبل، على اعت�ار أّنها آل)ة استعجال)ة تعو)ض)ة إرضائ)ة مؤقتة؟

ت المغار")ة مع اإلجراءات األمم)ة المفروضة لمأسسة آل)ات رفع الش�اوi �یف تفاعلت الح�وما    
والتحقیF في القضا)ا التي تثبت العنف والتمییز ضّد المرأة؟، وهل أص�ح التحاقها �البروتو�ول االخت)ار$ 

  .  التفاق)ة السیداو ومنهاج بیجین مقّیدا لها، نتیجة المساءلة والمراق�ة الدول)ة؟
  

  :ات الدراسةفرض�: ثان�ا

�لما ازداد میل النظم الس)اس)ة إلى اعتماد س)اسة التمییز االیجابي التي تقّر آل)ة : الفرض�ة األولى     
، تطّورت المشار�ة الس)اس)ة للمرأة، وازداد ترسیخ ه)�ل)ة )أو المناصفة/ الكوتا" (الحصص النسو)ة"

  .ساءالممارسات واإلجراءات والقواعد المراع)ة الحت)اجات الن

اله)منة الذ�ور5ة على األحزاب والجمع)ات والنقا�ات، إلى إن�ار المرأة لذاتها،  تؤّد$: الفرض�ة الثان�ة    
  .وشعورها �الضعف والالم�االة، والرغ�ة في ممارسة العزوف االنتخابي والس)اسي

الجنس)ة التي تفرضها  تؤّد$ المطال�ة �التحّرر النسائّي من االحتشامات والرشادة :الفرض�ة الثالثة    
الجندر، والتش�)ك في منطلقاتها /ضوا�} الشر5عة اإلسالم)ة، إلى رفض اعتماد مقار"ة النوع االجتماعيّ 

  .الغر")ة، واتهامها �عدم مراعاة الخصوص)ات الحضار5ة للثقافة اإلسالم)ة المحافظة

ر5ق)ة والعر")ة، للتم�ین الس)اسّي للمرأة، تساعد الم�ادرات اإلقل)م)ة المتوسط)ة، واإلف: الفرض�ة الرا
عة     
 .على دفع الح�ومات المغار")ة إلى تطو5ر س)اساتها وتشر5عاتها و"رامجها التنمو)ة الخاصة �المرأة
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تعتمد الح�ومات المغار")ة �ش�ل أساسّي على دور المرأة داخل األحزاب  :الفرض�ة الخامسة     
قیF تعهداتها حول إنفاذ األهداف اإلنمائ)ة لأللف)ة، وتحقیF الس)اس)ة والمجالس المنتخ�ة، لتأكید تح

  .مقتض)ات منهاج بیجین وتوص)ات لجنة المرأة للسیداو

على الرغم من تأثیر مقتض)ات المرحلة االنتقال)ة على مستو)ات المشار�ة  :الفرض�ة السادسة     
ك التحوالت لم تشّ�ل أّ$ مانع )حول دون الس)اس)ة للمرأة المغار")ة �عد ثورات الر")ع العر"ي، غیر أّن تل

  .استمرار تمثیل المرأة في المجالس المنتخ�ة

  :اإلطار النظر5 للدراسة:  ثالثا

تعتمد هذه الدراسة على عّدة أطر معرف)ة نظر5ّة، ساهم ال�احثون في تطو5رها من مختلف زوا)ا الف�ر     
�ز5ة وأخرi مساعدة لتفسیر الظاهرة الم�حوثة، سیتم اإلنسانّي، وستعتمد هذه الدراسة ال�حث)ة مقار"ات مر 

  :تقد)مها على النحو اآلتي

، وما The Gender Approach "النوع االجتماعي" مقارCة الجندرأما المقار"ة المر�ز5ة، فهي       
 The)النظر=ة النسو�ة(األنوثة /الجنوسةیرت�} بها من مقار"ات نظر5ة مساعدة، مفّسرة لظاهرة 

Feminism Theory )1( ، إضافة إلى مفهوم تعم)م المنظور )2(والنظر5ة النسو)ة في العالقات الدول)ة ،
 The Political التم�ین الس�اسي للمرأةومفهوم ،  The Gender Mainstreamingالجنساني

Women’S Empowerment المساواة والعدالة بین المرأة والرجل، ومفهومي The Gender Equity 

and Equality.  وسیجر$ تقد)م هذه المقار"ة في الفصل األول من الدراسة، والتر�یز على مقار"ة النوع
  .االجتماعي دون إضافة متغّیر مؤّثر، أو ثانو$ّ 

الجندر، قد نجم عن دمج المتغّیرات /وتجدر اإلشارة إلى أّن تطو5ر تطب)قات مقار"ة النوع االجتماعي    
و)میل ال�احث . وغیرها، والتي أثرت هذه المقار"ة �ش�ل ملحو�.. االقتصاد)ة واألمن)ة والمؤسسّ)ة

معتز �ا� عبد الفّتاح، إلى اعتماد اإلقترا�ات التال)ة في دراسة مقار"ة الجندر وعالقتها �أمن /المصرّ$ د

                                                             

(1)- Stacy Gillis, Howie Gillian, Rebecca Munford, Third Wave Feminism: A Critical 
Exploration (London and New York: Palgrave Macmillan, 2004), p .67. 

(2)- Martin Griffiths (Edit.), Cynthia Enloe, Mark Rupert, International Relations Theory for 
The Twenty-First Century (London and New York: Routledge Taylor and Francis Group, 
2007), p .107. 
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مرأة المرأة العبء، المرأة المعیلة، النهوض �المرأة، أمن ال(المرأة اإلنسانّي، والتي )حّددها في اقتراب 
  ) 1(: ، و)م�ن تفصیلها على النحو التالي)اإلنسانيّ 

الذ$ ینظر لألسرة �وحدة تحلیل أساس)ة في ": المرأة �مفعول مطل^: "اقتراب المرأة العبءــــــ      
، لذلك تدعم ..المجتمع، و5رi في األب العائل والمسؤول عن أمن األسرة، وتوفیر المأوi والمأكل

ه فرصة عمل أو منحة أو قرضا، لتوفیر سبل مع)شة �ر5مة ومستدامة، ف)ما الح�ومة األب عبر منح
  . تعتبر المرأة عبئا شأنها شأن الطفل، ما أّدi إلى تراجع دورها، وجعل محل استعمال وقابلة لالستغالل

وب، اقتراب تبنته الدول في مواجهة الحر ": المرأة �نائب عن الفاعل" :اقتراب المرأة المعیلةــــــ      
�بدیل عن غ)اب الرعا)ة الذ�ور5ة، وهو اعتراف اضطرار$ یجعلها تستفید من األعمال الخیر5ة 

  .واإلغاث)ة، و"رامج التنم)ة والخدمات االجتماع)ة

 Women in المرأة في التنم�ةیبرز مفهوم ": المرأة �مفعول ألجله" :اقتراب النهوض 
المرأة ــــــ       

Devlopment (WID) $قّر �اختالف مواقع وخبرات المرأة في التنم)ة عن الرجل، خصوصا في ، الذ(
الدور اإلنتاجي، حیث یتوجب على السلطات منح المرأة فرصا تمو5ل)ة تدعم تم�ینها االقتصاد$ 

  .والس)اسي والتحصیل العلمي الذ$ یؤّد$ إلى تأهیل وتدرب النساء

ترi هذه المقار"ة أّن التشر5عات أقرب ": ة �فاعل اجتماعيالمرأ" :اقتراب أمن المرأة اإلنسانيــــــ        
إلى برامج المعونة، لعدم قدرة المتلقي عن التوقف عن طلبها، وطلب المز5د منها، فالمرأة تتحول إلى 
مدمن على طلب الدعم، ولكي تحصل المرأة على أمنها وتحّقF دورها المطلوب، یجب تغییر ثقافة 

  . نمط)ة، واألدوار االجتماع)ة السائدة، ونم} العالقات االجتماع)ة المفروضالمجتمع، وتغییر الصور ال

والمالح£ أّن تأس)س الحقل المعرفّي لدراسات المرأة في طورها السابF، قد انطلF من تحّد$ التار5خ      
ت وصفّ)ة ال�طر5ر�ّي للمجتمعات الذ�ور5ة، �عد أن �انت الدراسات النسائ)ة األولى، مجّرد دراسا/ال�طر�ي
متغّیرا "فقد �انت عمل)ات دمج متغّیر المرأة في الدراسات األكاد)م)ة الكالس)�)ة، تعتبرها . تفسیر5ة
 Add Women/ أضف النساء وحّرك": ، �منهج)ة متداولة تأّسست على المقولة المعرفّ)ة الشهیرة"هامشّ)ا

and Stir ." النقد)ة، ألسس تنظیر ال�طر�5)ة، في لكن �عد اختراق مف�رّ$ الحر�ات النسو)ة وفلسفاتهم

                                                             

: القاهرة" توّجهات قطاع من ش
اب الجامعات العر�Cة تجاه قضا�ا أمن المرأة اإلنساني،"ـــ معتز �ا� عبد الفتاح، )1(
  .08 – 04 .ص –، ص )2008(العر")ة،  المرأةمنظمة 



 

26 

، إلعادة المر�ز5ة لألنثى، عبر تحو5لها إلى فاعل مستقّل، The Andro-Centricالتمر�ز حول الذ�ر 
   )1( .عن القیود واألعراف التقلید)ة والنماذج النمط)ة، التي تمنع المرأة من الخروج إلى الفضاء العام

االفتراضات الكامنة أّن هناك افتراضات تصّنف ضمن ، علي لیلة و)عتبر ال�احث المصر$     
Background Assumption الصامت"، المتضمنة في المسلمات النظر5ة، وتلعب دور Fالرفی "

للمسلمات النظر5ة الصر5حة، وهذه افتراضات أقّل عموم)ة، وتنطلF من المعتقدات، محّملة �شحنة 
وتتطابF االفتراضات النسائ)ة . االجتماع)ة في ثقافة معینةعاطف)ة لها عالقة �البناء األخالقي والتنشئة 

المنظور "مع هذا التحلیل، حیث أّنها تقوم على مراجعة جم)ع المسلمات، وٕاعادة قراءتها مجّددا عبر 
   )2(". الجندر$ّ 

 �Theما تستخدم هذه الدراسة االقترا�ات التي وظفتها المدرسة السلو�)ة في العالقات الدول)ة      

Behavioralism والتي تعتبر الفرد ،The Individual ،وحدة التحلیل األساس)ة في العالقات الدول)ة ،
حول الدور الس)اسي للمرأة، The Decision Maker Behavior وتحاول أن ت�حث سلوك صانع القرار 

احثون التي اشتغل علیها ال� The Political Approach مقارCة التطور الس�اسيعن طرF5 توظیف 
ولوس�ان 
ا5 م، )Gabriel Almond )1911 – 2002وجابر=ال ألموند  Robert DahlروCرت دال 

Lucien Pye ، قدرة المواطنین على مساءلة المسؤولین �ما یؤّد$ إلى iوالتي تّم تخص)صها لق)اس مد
ة الد)مقراط)ة إضفاء الشرع)ة على الح�م، ودراسة هؤالء ال�احثین لسلو�)ات المواطنین في ظّل األنظم
   )3(. وثقافة المشار�ة الس)اس)ة لدیهم، وتفید هذه المقار"ة  في �حث السلوك الس)اسي للمرأة أ)ضا

�ما ستتضمن هذه المذ�رة توظ)فا لكافة المقار"ات التي تتقاسم االهتمام المعرفي في دراسة هذه      
بوصفها مفهوما ،  The Human Rights ApproachesمقارCات حقوق اإلنسان"الظاهرة، وفي مقدمتها 

�ما قدمها ال�احث  نظر=ة األمن اإلنسانيوال�عد الحقوقّي للنضال النسو$، وستجر$ مناقشة  قائما على

ار5 بوزان Barry Buzan،  في التواجد في Fّوتوظ)فها لتفسیر مساعي النساء لل�حث عن األمن والح

                                                             

قدمس : بیروت) (مها حسن �حبوح: ترجمة( الجندر والتمثالت في 
الد ما بین النهر=ن: نساء 
ابلـــ ز5نب ال�حراني، )1( 
  .34. ، ص )2013للنشر والتوز5ع، 

. ، د01: الم�ت�ة المصر5ة، سلسلة النظر5ات االجتماع)ة، الكتاب: اإلس�ندر5ة( بناء النظر=ة االجتماع�ةــ لیلة علي، )2(
  .231. ، ص )ت

 مرجع ساب^،، النوع االجتماعي وأ
عاد تم�ین المرأة في الوطن العرCيوآخرون، ... رو5دا المعا)طة، إبتسام الكتبي، -)3(
 .23. ص
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اقتراب �ما تستخدم الدراسة  ). 1(الخاصة، من دون عنف الح)اة الس)اس)ة العامة، وحتى الح)اة العائل)ة 
بهدف تفسیر تحد)ات ورهانات  ، The Devlopement Gender Approachesالنوع االجتماعي والتنم�ة

وتهتم الدراسة ب�حث . تجاوز الفوارق الجندر5ة التي تحول دون ضمان التم�ین االقتصادّ$ األمثل للمرأة
والتنم�ة المستدامة  Human Devlopmentالتنم�ة ال
شر=ة ات تحقیF نصیب النساء من استراتیج)
Sustainble Devlopment )2( ولیتانيCوالمنظور الكوسمو ،Cosmopolitanian Perspective 

للظواهر الس)اس)ة الذ$ یناقش قض)ة المرأة من المنظور الكونّي للمشترك اإلنساني والمنظور الفضائي 
، وسیجر$ تطب)قه على حصة المرأة من الفضاء المرئي في هذه )3() الحقوق  المواطنة وحقوق (لظواهر 
، ودراسة )5( Holistic Approach، والتي تدخل ضمن أهداف المنظور الحقوقّي الكالني )4(الدراسة 

في صراعها مع المجموعات الذ�ور5ة، النسو�ة المتماثلة وغیر المتماثلة تأثیر أدوار المجموعات 
Symetric and Dissymetric Masculan Groups) .6( 

 Theنظر=ة الدور االجتماعي : �ما تعتمد هذه الدراسة على نظر5تین اجتماعیتین مساعدتین هما     

Social Role  لرالف لینتونRalf Linton )1893 – 1953(ونظر=ة صراع الدور م ،The Role 

Conflict/ Struggle Theory،  ارسونزوتال رالف لینتون،لكّل من
 - Talcott Parsons  )1902 كوت 
م، اللتان تدعمان تفسیر أسس بناء العالقة بین الجنسین داخل المجتمع من المنظور )1979

، والتفاعل)ة Gender Discrimination/ التمییز الجنساني النوعيالسوسیولوجي، وتف�)�هما لظاهرة 

                                                             

(1) - Barry Buzan, "Peace, Power and Security: Contending Concepts in The Study of 
International Relations," Journal of Peace Research, Vol. 38, No. 4 (Autumn, 1984), pp. 
597-624. 

  .المرجع الساب^المعا)طة، الكتبي،  -)2(

(3) - Beate Jahn (Edit.), Smith Steve, Phil Cerney, Steve Lamy, Classical Theory in 
International Relations (New York: CAMBRIDGE University Press, 2006), p. 208. 

أسامة : ترجمة( الط
قة والجندر والفضاء العام في القاهرة الكوزموCولیتان�ة: أحالم عولم�ةــ أنوك د$ �و5ننغ، )4( 
  245. ، ص)2011المر�ز القومي للترجمة،: القاهرة) (الغزالي

دراسة تطب)ق)ة على برامج : دراس)ةأهم)ة ال�عد المعرفي في تحلیل وتصم)م المناهج ال"، ــ أبو ��ر دمحم أحمد دمحم إبراه)مــ)5(
 - 01. ، ص ـ ص)2007(، 01: ، العدد08: جامعة الجز5رة، المجلد: ، الخرطوممجلة تفّ�ر" دراسات المرأة �الجامعات ــ،

42. 

مر�ز دراسات الوحدة العر")ة، المنظمة العر")ة : بیروت) (سلمان قعفراني: ترجمة( اله�منة الذ�ور=ةــ ب)ار بوردیو، )6(
  .71. ،ص )2009ترجمة،  أفر5ل لل
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م، )2002ـ  1930( Pierre Bourdieuبییر بوردیو الرمز5ة الجنسان)ة التي �حثها السیوسیولوجي الفرنسي 

وتجدر اإلشارة إلى أّن ". بنى التقس�م الجنسان�ة"العنف الرمز5 ال
طر=ر�ّي و"في س)اق دراسته لمفاه)م 
من النظر5ات التي ر�زت على معاناة األقل)ات والفئات الضع)فة في الصراع االجتماعي والثقافي نظر5ة 

االجتماعي، و)م�ن توظ)فها أو مقار"تها من ناح)ة اعت�ار المجموعات النسو)ة  المجتمع، وتعّرضهم للظلم
  )1(. فئات مهمشة س)اس)ا

التي ، The Institutialist Approaches المقارCة المؤسسات�ة القانون�ة�ما توّظف هذه الدراسة     
اعي، التي أصطلح على تدرس آل)ات التمییز االیجابي الس)اسي والقانوني، وحتى االقتصاد$ واالجتم

نظر5ة رّد "�ما تنطلF هذه الدراسة أ)ضا من مناقشات  ).الحصص النسو)ة( Quota تسمیتها آل)ة الكوتا
 Backlash theory ،Theory of Male Counterattack" الفعل الذ�ورّ$ على الحر�ات الجندر5ة

Against Feminism، قاومة المطالب النسو)ة �الرفض لق)اس رّد فعل الحر�ات الذ�ور5ة التي حاولت م
من  لس�غموند فرو=د والمتعلقة �الموقف الذ�ور$ ، Susan Faludi سوزان فلود�ه�ما قدمتها ال�احثة 

  .تهم)ش المرأة المرأة، و"ناء الدور الذ�ورّ$ المر�ز$ على أساس

 Constructivismوتوّظف هذه الدراسة أ)ضا، خالصات النظر5ة البنیو)ة في العالقات الدول)ة     
لدراسة العناصر الم�ّونة لبن)ة الدور الدولي الخاص �المرأة، . )Alexander Wendt )2أللكسندر فاندت 

من الهو)ة والمصالح والتحد)ات، والنسF الناجم عن تفاعل هذه المتغیرات والعوامل األساس)ة، المش�لة 
تفاق)ات الدول)ة والمؤتمرات العالم)ة التي لبن)ة الموقف والدور الدولي في المسرح العالمّي، خصوصا اال

ّأدت إلى إضفاء الشرع)ة على الرقا�ة والمساءلة األمم)ة للدول بخصوص أوضاع المرأة وحقوقها 
  .التشر5ع)ة والس)اس)ة واالقتصاد)ة واالجتماع)ة، وحتى الثقاف)ة

روسة في المنطقة المغار")ة، وتحاول هذه الدراسة اخت�ار هذه النظر5ات على النماذج التطب)ق)ة المد    
من منطلقات س)اد)ة داخل)ة  و�حث مدi انطالق الس)اسات المغار")ة في ترق)ة أوضاع المرأة وتم�ینها،

 المشار�ة الس�اس�ة للمرأة�ما ت�حث الدراسة مفهوم . نا�عة، ال من منطلقات خارج)ة تا�عة وموّجهة
  .ع الس)اسي للمرأة في الدول المغار")ة المختارةبوصفه متغیرا مساعد، له دور أساسي في تحدید الوض

  

                                                             

دراسة اجتماع)ة  –نحو انتخاب المرأة في االنتخا�ات البرلمان)ة : معوقات الكوتا النسائ)ة"ــ حسین عمر الخزاعي، ــ)1(
  .25 -01. ، ص ـ ص)2012(، 02: ، العدد05: ، المجلدالمجلة األردن�ة للعلوم االجتماع�ة" ،- میدان)ة 

(2)- Alexander Wendt, Social Theory of International Politics (New York: CAMBRIDGE 
University Press, 1999), P .67 . 
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  :مناهج الدراسة:  را
عا

  :تعتمد هذه الدراسة على عّدة مناهج منها    
س)ستخدم لحفر م�نونات التار5خ اإلسالمي و�قّ)ة األد)ان اإلبراه)م)ة حول قضیى  :ــ المنهج التار=خي    

)ة للمرأة المغار")ة، و�حث أوضاع المرأة و�شف أسس المرأة، إضافة إلى دراسة تار5خ المشار�ة الس)اس
و)ساعد هذا المنهج على تحلیل وتوثیF األحداث، . الذ�ور5ة في التار5خ العر"ي/الممارسات ال�طر5ر�)ة

  )1(.ودراسة االرت�اطات المعرف)ة المتصلة بها

ج التحلیلي االكتشافي، فالمنه: Deductive Method) االستن
اطيّ (ــ المنهج التحلیلي االكتشافي، و   
ی�حث عن حق)قة الظاهرة الم�حوثة عبر ت�س)} عناصرها المر��ة، في حین ینطلF المنهج التحلیلي 

تحلیل الظواهر، من خالل االنتقال من الصفات الكل)ة للظاهرة الم�حوثة، إلى جزئ)اتها االستن�اطي في 
 .وعناصرها الفرع)ة

لدراسة حالة المرأة في الدول المغار")ة، وهو منهج  The Case Study" منهج دراسة الحالة"ــ     
مر�ز$، )ستخدم �غرض االقتراب من تفسیر أوضاع المرأة المغار")ة في ظّل إدراج وتعم)م مقار"ة النوع 
االجتماعي وقراءة س)اسات التم�ین، ومنح الفرص التفضیل)ة، وس)اسات التمییز االیجابي، واآلل)ات 

 .ة والقانون)ة اإلنقاذ)ة واالرضائ)ة المعتمدة، لتعز5ز حقوق المرأةالتشر5ع)ة الدستور5
س)ستخدم في هذه الدراسة  ،Méthode Comparative Comparative Method/ــ المنهج المقارن     

المقارنة : في الشFّ القانونّي، لمقارنة القوانین الوطن)ة مع القوانین األجنب)ة، و)ستخدم ش�لین من المقارنة
فق)ة والمقارنة العمود)ة، المقارنة األفق)ة التي تقارن �ّل قانون على حده، والمقارنة العمود)ة التي تقارن األ

وس)ستخدم هذا المنهج في ال�حث الس)اسّي أ)ضا، . جز5ئات المواد القانون)ة في �ّل القوانین في آن واحد
رؤ)ة ما هو غیر  لتسهیل، )2(ون وروسناو ماكالتحدید أوجه الش�ه واالختالف بینها، �ما عرفها ال�احثان 

المنهج  إضافة إلى. )3(مرئّي، وفهم االختالفات بین الظواهر، واالنتقال من الوصف إلى التحلیل 
، والتخلص من "علمنة الق)م: "الذ$ سی�حث محاولة منظر$ مقار"ة الجندر" عبر الحضار5 "المقارن 

السلب)ة لهذه المقار"ة /للجنسان)ة وتعو)مها، واآلثار الس)اس)ةالضوا�} الشرع)ة المح)طة �المفاه)م الراشدة 
   ".دالتین اجتماعیتین أساسیتین ضامنتین للتماسك المجتمعيّ "على المرأة واألسرة، �اعت�ارهما 

                                                             

، 14: المجلد مجلة جامعة تكر=ت للعلوم اإلنسان�ة،" والمنهج)ة التار5خ)ة،.. مالحظات حول التار5خ"ــ عامر سلطان، )1(
  .404 -  381. ص –، ص )2007آ)ار /مایو(، 05: العدد

ة دراسة معاصرة في إستراتیج�ة إدارة السلط: النظم الس�اس�ة الحدیثة والس�اسات العامةامر �امل دمحم الخزرجي، ثــ )2(
  .72. ، ص)2004دار مجدال$ للنشر، : عمان(

  .35. ، ص)2007منشورات عالء الدین، : دمشF) (داوود صالح رحمة: ترجمة( علم االجتماع والتار=خــ بیتر بیرك، )3(
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 Neo- Coporatistic Approach/Group Analysis) اقتراب الجماعة(ــ منهج التحلیل الفئو5   

Approach  توظ)فه مع النظر5ة السلو�)ة والنظر5ة الذ$ یدرس عالقة Fالسلطة �الجماعات األهل)ة، و5تس
البنیو)ة المستخدمة في هذه الدراسة، إضافة إلى اقتراب الجماعة أو االتجاه الفرنسي، الذ$ یدرس 
المنطلقات والمطالب الفئو)ة للحر�ات النسو)ة، في سبیل تحلیل المطالب النسو)ة في المجال الس)اسي 

للجماعات "صاد$ واالجتماعي، وهما منهجان مخّصصان لتحلیل العالقات الفئو)ة الض)قة واالقت
، ودراسة بن)ة الحر�ات النسو)ة وطب)عة نضالها، وسلو�ات أعضائها، وتماسك وتكّیف واستمرار "الصغیرة

األجهزة المس)طرة بینتها التنظ)م)ة ودورها الوظ)فّي، إضافة إلى العالقات القائمة بین هذه الفئات النسو)ة و 
على السلطة أو المؤثرة فیها، إضافة إلى دراسة العالقات القائمة بین أعضائها، وسبل �شف مضامین 
أجندتها الجماع)ة ومأمور5تهم الس)اس)ة والجمعو)ة المرسومة، وستحیلنا هذه الدراسة إلى التعّرف على 

 Groupes deجماعات الضغ}  نوعین من المجموعات النسو)ة، مجموعات نسو)ة تنتمي إلى فئة

Pression ومجموعات نسو)ة تنتمي إلى فئة الالم�االة الس)اس)ة أو الفئة ذات اإلدراكات والتصورات ،
  Fقة األف(ضCulture Parochiale) .1(   

لتقد)م مستو)ات مشار�ة وتمثیل النساء في المؤسسات واألحزاب المغار")ة  :"اإلحصائي"ــ المنهج    
�ة األنترنیتة، وقد دفعت الطالب إلى إجراء �دراسة حال
امرأة  50، لعینة من دراسة استطالع�ة على ش

من جم)ع دول المغرب العر"ي، وتوظیف اإلحصاء لالقتراب من تفسیر ب)انات االستطالع المساعد، 
من  ، الذ$ أجراه الطالب في الجزء األخیر"المنهج اإلحصائي في تحلیل ب)انات االستب)ان"�استخدام 

وتحاول . ، المتخّصص في تحلیل نتائج إحصائ)ات العلوم االجتماع)ةSPSSالدراسة، �استخدام برنامج 
، وتحیین مؤشرات تمثیل )2014 – 1995: (هذه الدراسة اعتماد ب)انات حدیثة في المجال الزمني التالي

  .النساء �عد إدماج مقار"ة النوع االجتماعي
  
  
  

  :السا
قةاألدب�ات والدراسات : خامسا

توّصل ال�حث عن الدراسات السا�قة النجاز هذه المذ�رة، إلى العدید من المصادر األجنب)ة والعر")ة     
الجندر في الس)اسات، /والجزائر5ة الهاّمة، التي رصدت لمعالجة قض)ة إدماج مقار"ة النوع االجتماعي

وقد استندت هذه الدراسة إلى أهّم الدراسات وغیرها، .. والتشر5عات والبرامج اإلنمائ)ة والتعل)م)ة والصح)ة
النوع)ة الجدیدة، التي توّفر عنصر الحداثة وتحییین المعط)ات اإلحصائ)ة، والب)انات العلم)ة، والتي )م�ن 

  : إیرادها �اآلتي

                                                             

المؤسسة الجامع)ة للدراسات والنشر، : بیروت) (دمحم عرب صاص)ال: ترجمة( علم االجتماع الس�اسيفیلیب برو، ــ ــ)1(
  .540. ، ص)1998
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اللغة العر�Cةــــ  1     : 

  :األطروحات والمذ�رات  -أ- 1

المشار�ة الس�اس�ة للمرأة في التجرCة الد�مقراط�ة ": ة بـ، الموسوم"فاطمة بودرهم"ــ دراسة ال�احثة *   
، تخصص تنظ)م س)اسي وٕادار$، قسم )غیر منشورة(أطروحة د�توراه في العلوم الس)اس)ة  ،" - الجزائر=ة

: ، الموسم الجامعي3العلوم الس)اس)ة، �ل)ة العلوم الس)اس)ة واإلعالم، جامعة الجزائر دالي إبراه)م 
 1976ست هذه األطروحة التجر"ة الجزائر5ة في تم�ین المرأة، منذ اعتماد دستور ودر ). 2011- 2010(

في الفترة الواحد)ة، ثم االنتقال إلى التجر"ة التعدد)ة وانتهاج الد)مقراط)ة في الجزائر �عد اعتماد دستور 
ذ�یر �ما ، وقامت ال�احثة بتف�)ك مفارقات الوضع الس)اسي للمرأة الجزائر$ أ)ضا، ولم تنس الت1989

توصلت إل)ه المرأة العر")ة من تحقیF مستو)ات هامة من المشار�ة الس)اس)ة في البرلمانات العر")ة ومواقع 
 – 1962(صنع القرار،مرّ�زة على التجر"ة الجزائر5ة وتفاصیلها، �اعت�ارها الحالة الم�حوثة، خالل الفترة 

اشا وطنّ)ا حول اعتماد نظام الحصص للتمییز ، وتعّد دراسة مرجع)ة لتلك الحق�ة، التي عرفت نق)2010
 ) 1. (االیجابي �س)اسة إنقاذ)ة مؤقتة لتحقیF المساواة بین الجنسین،

المشار�ة الس�اس�ة للمرأة ": الموسومة بـ" نع)مة نصیب"ــ أطروحة الد�توراه التي أعدتها ال�احثة *   
عن �ل)ة اآلداب جامعة عین شمس  2002والصادرة سنة ، )غیر منشورة(أطروحة د�توراه ، "الجزائر=ة

�مصر، وتوصلت إلى دراسة المشار�ة الس)اس)ة للمرأة الجزائر5ة، التي ال تختلف عن غیرها من نساء 
العالمین العر"ي والغر"ي، تأّثرا بتطور النضال الحر�ّي النسوّ$، خصوصا �عد ظهور مقار"ة الجندر، 

جزائر5ة في دراستها لمضامین الدساتیر والمواثیF والقوانین وعالجت الوضع الس)اسي والقانوني للمرأة ال
، فهي محددة ضمن 2002، ولكونها نوقشت سنة 1996وصوال إلى دستور  1964الجزائر5ة منذ سنة 

زه تجاهل المطالب النسو)ة، نتیجة طغ)ان الطا�ع األمني، وقامت ال�احثة بدراسة المشار�ة إطار زمني میّ 
س)ة والمرأة األمر�5)ة لتتم�ن من مقارنة الوضع الس)اسي للمرأة الجزائر5ة مع نظیراتها الس)اس)ة للمرأة الفرن

 )2: (في الغرب، وتوصلت ال�احثة إلى النتائج التال)ة

  .ــ أن الت�ع)ة الس)اس)ة للمرأة ناجمة عن استمرار الس)طرة األبو)ة داخل األسرة الجزائر5ة    

                                                             

في العلوم الس)اس)ة أطروحة د�توراه ، في التجرCة الد�مقراط�ة الجزائر=ةالمشار�ة الس�اس�ة للمرأة ، فاطمة بودرهم -)1(
الجزائر دالي ، جامعة واإلعالم العلوم الس)اس)ة م العلوم الس)اس)ة، �ل)ة، قسوٕادار$  تنظ)م س)اسي، تخصص )غیر منشورة(

   ).2011-2010: (، الموسم الجامعي3إبراه)م 
��ل)ة  ،)غیر منشورة(أطروحة د�توراه في علم االجتماع ، المشار�ة الس�اس�ة للمرأة الجزائر=ة، نع)مة نصیب -  )2(

  .)2002( اآلداب جامعة عین شمس �مصر، 
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والمهارة الس)اس)ة، لذلك فهي ال توجد في الصفوف األمام)ة الق)اد)ة سواء ــ أن المرأة تفتقر إلى الخبرة     
  .داخل األحزاب والبرلمان

ــ هنالك ممارسات تمییز5ة مستمرة لصالح الرجال وضّد النساء، ناجمة عن الموروث الثقافي     
 .وصعو�ات توفیF النساء بین قدراتهن ودورهّن الفعلّي والمأمول

دراسة  –قضا�ا المرأة بین الشر=عة اإلسالم�ة والمواثی^ الدول�ة : "�توراه الموسومة بـــ أطروحة الد*   
، التي أنجزتها ال�احثة روال محمود حاف£ الحیت، في اختصاص أصول الفقه، نوقشت )1" (-مقارنة 

 : ، وتوصلت إلى��2005ل)ة الدراسات العل)ا �الجامعة األردن)ة، سنة 

1 Fالدول)ة الخاصة �المرأة، ألّن تار5خ النضال  ــ ضرورة التحدید الدقی Fللمفاه)م التي تضمنتها المواثی
النسوّ$ الحدیث مرت�} �الغرب، الذ$ سّجل تار5خا مثقال �المظالم وهضم الحقوق، وهو ما شّ�ل أهّم 

  . رافد للمواثیF الدول)ة، �ونها التجر"ة األكثر اقترا�ا من المقار"ات األمم)ة الخاصة �المرأة

ـ ضرورة مراعاة الخصوص)ات الحضار5ة الخاصة �قض)ة المرأة، ذلك أن هنالك اختالفا في مفهوم ـ 2
التساو$ المطلF بین الرجل والمرأة لدi اإلسالم ولدi الغرب، وللفقه اإلسالمي منهج متكامل في 

  .بناء رؤ)ة تهدف إلى ضمان وحدة المجتمع وعدم تف��ه

منظمات الدول)ة تهدف إلى تعدیل التشر5عات وٕاصالح القوانین ــ الضغوg الخارج)ة التي تمارسها ال 3
  .في الدول، �ما یز5د من حجم المشار�ة الس)اس)ة للمرأة

ــ تؤد$ المناداة �عداء الجنسین اإلعالن حرب على الرجال، تؤد$ إلى تدهور العالقات االجتماع)ة  4
الرجل، وٕالغاء دور األب رب  بین الرجل والمرأة، �سبب التر�یز على مطالب التحرر المطلF من

  .األسرة، ورفض سلطته األبو)ة ال�طر5ر�)ة

ــ حقوق المرأة أضحت عالم)ة، غیر قابلة للتجزئة أو اإلسقاg، وال بد من تطور الوضع الس)اسي  5
  .للمرأة في العالم اإلسالمي، لكن دون إغفال الحدود الشرع)ة غیر القابلة لإللغاء

التم�ین الس�اسي للمرأة وأثره في تحقی^ التنم�ة ": ، الموسومة بـ"بن یزةیوسف "دراسة ال�احث ــ *   
مذ�رة  ،" 2003دراسة في ضوء تقر=ر التنم�ة اإلنسان�ة العالم�ة : اإلنسان�ة في العالم العرCي

، تخصص تنظ)مات س)اس)ة وٕادار5ة، جامعة الحاج لخضر )غیر منشورة(ماجستیر في العلوم الس)اس)ة 

                                                             

، د�توراه في - دراسة مقارنة –قضا�ا المرأة بین الشر=عة اإلسالم�ة والمواثی^ الدول�ة ــ روال محمود حاف£ الحیت، )1(
  ).2005 - 2004(أصول الفقه، �ل)ة الدراسات العل)ا �الجامعة األردن)ة، نوقشت خالل الموسم الجامعي 
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). 2010 -2009: (الحقوق والعلوم الس)اس)ة، قسم العلوم الس)اس)ة، الموسم الجامعي�اتنة، �ل)ة 
ودرست هذه المذ�رة مفاه)م تم�ین المرأة ودورها في دعم التنم)ة، وتمتاز هذه الدراسة �الدقة والحداثة، 

، 2003ي لسنة وقدرتها على تف�)ك أوضاع المرأة العر")ة في ضوء تقر5ر التنم)ة ال�شر5ة في العالم العر"
، والتم�ین الس)اسي للمرأة العر")ة، 2000وهو التقر5ر الذ$ حاول الر"} بین األهداف األمم)ة للتنم)ة 

وتوصلت إلى العدید من النتائج ال�حث)ة التي ستعتمد علیها هذه الدراسة، من ناح)ة السعي إلى تطو5ر 
اعتماد مقار"ة النوع االجتماعي التي تحاول الوضع الس)اسي واالقتصاد$ واالجتماعي للمرأة العر")ة عبر 

  )1( .إدراج المنظور الجنساني في الس)اسات العر")ة

المشار�ة الس�اس�ة للمرأة العر�Cة ودورها في محاولة ": ، الموسومة بـ"ز�ر5ا حر5ز$ "ــ دراسة ال�احث *   
غیر (لعلوم الس)اس)ة مذ�رة ماجستیر في ا ،" -  الجزائر نموذجا –تكر=س الد�مقراط�ة التشار��ة 

، تخصص س)اسات عامة وح�ومات مقارنة، قسم العلوم الس)اس)ة، �ل)ة الحقوق والعلوم )منشورة
ودرست هذه المذ�رة مظاهر ). 2011-2010: (الس)اس)ة، جامعة الحاج لخضر �اتنة، الموسم الجامعي

تمییز االیجابي بوصفه س)اسة الحراك النسو$ في التجر"ة الجزائر5ة، وایجاب)ات اعتماد نظام الحصص لل
انقاذ)ة مؤقتة لكنها منصفة للمرأة سیرا نحو تحقیF المساواة بین الجنسین، وقامت بتف�)ك مفارقات الوضع 
الس)اسي للمرأة الجزائر$، ومن بینها محدود)ة تقلد المرأة المناصب العل)ا على الرغم من ارتفاع الوعاء 

ود)ة األثر الس)اسي للمرأة، رغم تزاید حضور المرأة في الحر�ة االنتخابي النسوّ$، ناه)ك عن �شف محد
الجمعو)ة، �ما �شفت الدراسة سلب)ات وجود تحفظات قانون)ة على بنود اتفاق)ة السیداو للقضاء على 

 ) 2. (التمییز الممارس ضّد المرأة، وانع�اساتها على أداء الحر�ات النسو)ة في العالم العر"ي

حزب - وضع�ة المرأة في الحزب الس�اسي الجزائر5 :  ، الموسومة بـ"آمال جاجة"ة ــ دراسة ال�احث*   
، مذ�رة ماجستیر في دراسة مط
قة على عّینة ممثلة لوال�ات الجزائر -جبهة التحر=ر الوطني أنموذجا

، السنة 2التنظ)م والدینام)�)ات االجتماع)ة، الصادرة عن جامعة الجزائر: علم االجتماع، تخصص
، وتوصلت الدراسة إلى �حث فرص وصعو�ات دخول النساء لألحزاب، )2011 - 2010: ()ةالجامع

ودور األحزاب في  دفاع المرأة عن حقوقها الس)اس)ة واالقتصاد)ة واالجتماع)ة، لكنها ر"طت القدرة على 
                                                             

دراسة في ضوء : في تحقی^ التنم�ة اإلنسان�ة في العالم العرCيالتم�ین الس�اسي للمرأة وأثره یوسف بن یزة،  - )1(

، تخصص تنظ)مات س)اس)ة )غیر منشورة(، مذ�رة ماجستیر في العلوم الس)اس)ة 2003تقر=ر التنم�ة اإلنسان�ة العالم�ة 
ـ  2009: (لجامعيوٕادار5ة، جامعة الحاج لخضر �اتنة، �ل)ة الحقوق والعلوم الس)اس)ة، قسم العلوم الس)اس)ة، الموسم ا

2010(.  
الجزائر نموذجا  –المشار�ة الس�اس�ة للمرأة العر�Cة ودرها في محاولة تكر=س الد�مقراط�ة التشار��ة ز�ر5ا حر5ز$،  -)2(
، تخصص س)اسات عامة وح�ومات مقارنة، قسم العلوم الس)اس)ة، )غیر منشورة(مذ�رة الماجستیر في العلوم الس)اس)ة ، -

  ). 2011-2010: (علوم الس)اس)ة، جامعة الحاج لخضر �اتنة، الموسم الجامعي�ل)ة الحقوق وال
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ال النساء عل)م والحصول على العمل، �اعت�ارها شروطا منطق)ة النتقتالعمل النسائّي الحز"ّي �مستو)ات ال
من الفضاء الخاص إلى الفضاء العام، و مواقع صنع القرار، من خالل استغالل ما یت)حه القانون 
. الجزائر من فرص لتم�ین المرأة الجزائر5ة، وتحدثت عن استخدام نظام الحصص الكوتا �عد اإلصالحات

)1 ( 

، مذ�رة ماجستیر في 5 في اإلدارة الدول�ةال
عد الجندر :  ، الموسومة بـ"فوز5ة بهلولي"ــ دراسة ال�احثة *   
إدارة دول)ة، الصادرة عن قسم العلوم الس)اس)ة، �ل)ة الحقوق : ، تخصص)غیر منشورة(العالقات الدول)ة 

، وتوصلت الدراسة )2) (2013 -  2012: (والعلوم الس)اس)ة جامع الحاج لخضر �اتنة، السنة الجامع)ة
عاصرة، یجب ال )غفل متغیر النوع االجتماعي نظر5ا وتطب)ق)ا، خصوصا إلى أّن بناء العالقات الدول)ة الم

في قضا)ا السالم والتنم)ة، وتكمن ق)مة هذه الدراسة األكاد)م)ة، في أّنها تلفت نظر صّناع القرار إلى 
متغّیر جدید )م�ن إدماجه وتأصیله في الس)اسة الخارج)ة للدول، واستخدام قض)ة المرأة للعب أدوار هامة، 

  .قد تبدو هامش)ة، لكّنها تعّزز ق)مة ومر�ز الدولة في المسرح الدوليّ 

الحقوق الس�اس�ة للمرأة بین ": ، والموسومة"بوترعة شمامة"ــ مذ�رة الماجستیر من إعداد ال�احثة *   
تخصص  ،)غیر منشورة(مذ�رة ماجستیر في القانون العام " ،الشر=عة اإلسالم�ة واالتفاق�ات الدول�ة

قات الدول)ة وقانون المنظمات الدول)ة، والمنجزة ��ل)ة الحقوق والعلوم الس)اس)ة، قسم العلوم الحقوق، العال
، وتوصلت هذه الدراسة إلى �حث )3) (2011ـ  2010: (جامعة منتور$ قسنطینة، الموسم الجامعي

من مصادر الوضع القانوني للمرأة الجزائر5ة بین مضامین الشر5عة اإلسالم)ة وهي مصدر أساسي 
التشر5ع، واالتفاق)ات الدول)ة الخاصة �المرأة، وحاالت التطابF والتضارب بینهمّا، وأثر هذه الوضع)ات في 
دفع الدولة الجزائر5ة إلى التحف£ تجاه هذه االتفاق)ات، �ما تفید هذه المذ�رة في تفصیل مهام األجهزة 

                                                             

دراسة مط
قة  -حزب جبهة التحر=ر الوطني أنموذجا-وضع�ة المرأة في الحزب الس�اسي الجزائر5 ،  "ــ آمال جاجة)1(
ام)�)ات االجتماع)ة، جامعة التنظ)م والدین: ، مذ�رة ماجستیر في علم االجتماع، تخصصعلى عّینة ممثلة لوال�ات الجزائر

  ).2011 - 2010: (، االسنة الجامع)ة2الجزائر

: ، تخصص)غیر منشورة(العالقات الدول)ة مذ�رة ماجستیر في ، ال
عد الجندر5 في اإلدارة الدول�ة،  فوز$ بهلوليــ  )2(
: ، السنة الجامع)ةلحاج لخضر �اتنةقسم العلوم الس)اس)ة، �ل)ة الحقوق والعلوم الس)اس)ة جامع ا، الصادرة عن إدارة دول)ة

)2012  - 2013(.   

مذ�رة ماجستیر في القانون ، الحقوق الس�اس�ة للمرأة بین الشر=عة اإلسالم�ة واالتفاق�ات الدول�ةبوترعة شمامة،  -)3(
الس)اس)ة، قسم تخصص العالقات الدول)ة وقانون المنظمات الدول)ة، والمنجزة ��ل)ة الحقوق والعلوم  ،)غیر منشورة(العام 

  .)2011ـ  2010: (، الموسم الجامعيالعلوم الحقوق، جامعة منتور$ قسنطینة
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مرأة، وتعم)م مراعاة المنظور الجنساني، األمم)ة المتخصصة في مراق�ة القضاء على التمییز ضّد ال
 . وٕادماج مقار"ة النوع االجتماعي في القوانین والتشر5عات

المشار�ة الس�اس�ة للمرأة في ": ، والموسومة"سهام بن رّحو"ــ مذ�رة الماجستیر من إعداد ال�احثة *   
جستیر في العلوم الس)اس)ة مذ�رة ما" ،-  دراسة مقارنة – 2004من االستقالل إلى ... الجزائر وتونس 

تخصص نظم س)اس)ة مقارنة، والمنجزة ��ل)ة الحقوق والعلوم الس)اس)ة، قسم العلوم  ،)غیر منشورة(
، وقد �حثت هذه الدراسة سبل )1) (2007ـ  2006: (الس)اس)ة، جامعة السان)ة وهران، الموسم الجامعي

ي، وعالجت هذه المسألة في دراستها لمضامین تم�ین المرأة الجزائر5ة وتعز5ز م�انتها ودورها الس)اس
القوانین االنتخاب)ة وقانون األحزاب، دور وم�انة وأداء المرأة داخل األحزاب، هیئات المجتمع المدني، 
البرلمان، ودور المشرعات البرلمان)ات في دعم المطالب النسو)ة الحقوق)ة، الساع)ة إلى تحقیF المساواة 

الدراسة بلفت النظر إلى البیئة المجتمع)ة في الحالتین المدروستین، حیث �ان  وتتمیز هذه. بین الجنسین
غ)اب العامل األمني في الحالة الجزائر5ة، أحد أهّم أس�اب تراجع المشار�ة الس)اس)ة للمرأة الجزائر5ة، 

الستقرار مقابل المرأة التونس)ة التي تمّ�نت من تعز5ز الم�اسب التشر5ع)ة المحّققة في ظّل تمتعها �ا
واألمن المجتمعي، وقد تأّكد ذلك في الثورة التونس)ة، حیث تراجعت حقوق المرأة التونس)ة أثناء المرحلة 

 .االنتقال)ة

التصو=ت، العمل ... المرأة والمشار�ة الس�اس�ة ": والموسومة بـ" سام)ة �اد$"ــ مذ�رة ال�احثة *   
الصادرة عن �ل)ة العلوم اإلنسان)ة والعلوم  ،)منشورةغیر (مذ�رة الماجستیر " الحزCي والعمل الن�ابي

 – 2004: (علم اجتماع، جامعة أحمد منتور$ قسنطینة، الصادرة السنة الجامع)ة االجتماع)ة، قسم
، والتي توّصلت إلى تحدید العوامل المؤثرة في المشار�ة الس)اس)ة للمرأة، ودرست أثر )2) (2005

س)اسي على دور المرأة الس)اسي واالجتماعي، و�حثت المسائل المرت�طة التعدد)ة الس)اس)ة واالنفتاح ال
�النضال الحز"ي والجمعو$ والنقابي، وعالقة المشار�ة الس)اس)ة للمرأة �مستوi المواطنة النسائ)ة وٕام�ان)ة 

  .ق)اسها، و�حث آفاق النضال النسو$ في ظّل المطال�ة �التناصف في المجتمعات العر")ة والمغار")ة

                                                             

، - دراسة مقارنة  – 2004من االستقالل إلى ... المشار�ة الس�اس�ة للمرأة في الجزائر وتونس سهام بن رحو،  - )1(
، والمنجزة ��ل)ة الحقوق والعلوم الس)اس)ة، تخصص نظم س)اس)ة مقارنة ،)غیر منشورة(مذ�رة ماجستیر في العلوم الس)اس)ة 

  .)2007ـ  2006: (سم الجامعيقسم العلوم الس)اس)ة، جامعة السان)ة وهران، المو 

، مذ�رة ماجستیر في علم التصو=ت، العمل الحزCي والعمل الن�ابي... المرأة والمشار�ة الس�اس�ة سام)ة �اد$،  -)2(
ة العلوم اإلنسان)ة والعلوم االجتماع)ة، قسم علم اجتماع، جامعة أحمد منتور$ ، صادرة عن �ل))غیر منشورة(االجتماع 

  ).2005 – 2004: (قسنطینة، الصادرة السنة الجامع)ة
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حما�ة النساء زمن النزاعات : "والموسومة بـ" عامر قیرع"ــ مذ�رة الماجستیر التي أعّدها ال�احث *   
، تخصص قانون دولي إنساني، )غیر منشورة(اختصاص ماجستیر في العلوم القانون)ة ، "المسلحة

ر �اتنة، خالل والصادرة عن قسم العلوم القانون)ة، �ل)ة الحقوق والعلوم الس)اس)ة، جامعة الحاج لخض
، و�حثت هذه المذ�رة الهامة دور القانون الدولي في حما)ة )1) (2010ـ  2009: (الموسم الجامعي

النساء �اعت�ارهّن أكثر الفئات الهشة التي تقع ضح)ة النزاعات المسلحة، و�یف سعى المجتمع الدولي إلى 
  .والنزاعات المسلحة تفعیل اآلل)ات القانون)ة الكفیلة �حما)ة النساء أثناء الحروب

إدماج مقارCة ": ، والموسومة بـ"إبراه)م أوجامع"، من إعداد ال�احث )غیر منشورة(مذ�رة ماجستیر ــ *    
والمسجلة �قسم العلوم االقتصاد)ة جامعة أبو ��ر بلقاید تلمسان ، )2" (النوع االجتماعي في میزان�ة الدولة

ان)ة العامة للدولة التي تضعها الح�ومة، هي األداة األساس)ة ، وتوّصلت إلى أّن المیز 2011ونوقشت سنة 
هي " جندرة المیزان)ة"لتنفیذ س)اسات و إستراتیج)ات الح�ومة حول احت)اجات النوع االجتماعي، وأّن 

في مجال النفقات " النوع االجتماعي"استجا�ة فعل)ة ونتیجة أساس)ة لتبني الح�ومات لمقار"ة الجندر 
  )  ∗. (صة في إطار رسم الس)اسات العامةالعموم)ة المخص

" دراسة تأصیل�ة مقارنة... تولي المرأة للقضاء في الدول العر�Cة: "ــ مذ�رة ماجستیر موسومة بـ*   
، أنجزها ال�احث طارق عبد العز5ز دمحم الط)ار، اختصاص العدالة الجنائ)ة، �ل)ة الدراسات األمن)ة، )3(

                                                             

مذ�رة ماجستیر في العلوم القانون)ة، تخصص قانون دولي ، حما�ة النساء زمن النزاعات المسلحةعامر قیرع،  -)1(
ـ  2009: (ل)ة الحقوق والعلوم الس)اس)ة، قسم العلوم القانون)ة، الموسم الجامعيإنساني، جامعة الحاج لخضر �اتنة، �

2010(.  

مذ�رة ماجستیر في العلوم االقتصاد)ة، مدرسة ، إدماج مقارCة النوع االجتماعي في میزان�ة الدولةإبراه)م أوجامع،  - )2(
)ة العلوم االقتصاد)ة والتسییر والعلوم التجار5ة، قسم العلوم تسییر المال)ة العامة، جامعة بو��ر بلقاید تلمسان، �ل: الد�توراه

  .)2011ـ  2010: (االقتصاد)ة، الموسم الجامعي

التطو5ر البرلماني في الدول : مع دراسة سا�قة تم انجازها لصالح الملتقى الدولي" جندرة المیزان)ة"یتقاطع موضوع  -)∗(
دعم : لس)اس)ة، جامعة قاصد$ مر"اح ورقلة، وهي الدراسة الموسومة بـ، قسم العلوم ا2012فبرایر  16و 15"المغار")ة 

، حالة المغرب "جندرة المیزان)ات"ـ رهان " إدماج النوع االجتماعي"القدرة البرلمان)ة على المساءلة والمحاس�ة عبر آل)ة 
  :والجزائر ـ، و)م�ن اإلطالع على مضامینها على الرا�} التالي

≤http://manifest.univ-ouargla.dz/index.php/seminaires/archive/facult%C3%A9-de-
droit-et-des-sciences-politiques≥ 

، مذ�رة ماجستیر دراسة تأصیل�ة مقارنة... تولي المرأة للقضاء في الدول العر�Cة طارق عبد العز5ز دمحم الط)ار،  ــ)3( 
: للعلوم األمن)ة، المملكة العر")ة السعود)ة، الموسم الجامعي في العدالة الجنائ)ة، �ل)ة الدراسات األمن)ة، جامعة نایف

)2007 – 2008.(  
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 – 2007: (لمملكة العر")ة السعود)ة، نوقشت خالل الموسم الجامعيجامعة نایف للعلوم األمن)ة، ا
، ومن الواضح أّنها التزمت �ال�حث في س)اق الحدود الشرع)ة للشر5عة اإلسالم)ة في دراسة حالة )2008

 :المجتمع السعود$، الذ$ )حتكم إلى نموذج الدولة الثیوقراط)ة الدین)ة، وتوصلت هذه الدراسة إلى

ء مسؤول)ة خطیرة تقتضي الكفاءة العلم)ة واألخالق)ة والخلق)ة، وااللتزام �الشرg الشرع)ة ــ أّن القضا  1
 )..اإلسالم، البلوغ، العقل، الحر5ة: (للشر5عة اإلسالم)ة

ــ أّن القضاء من الوال)ات العامة التي ال یجوز أن تسند للمرأة، حیث ال یجوز للمرأة أن تتولى   2
  .الرئاسةاإلمامة العظمى، والخالفة، و 

ــ أّنه ال )صلح قضاء المرأة وال یجوز أن تتولى المرأة القضاء، ولو قضت المرأة ال ینفذ قضاؤها،  3
  .ألّنها ال تصلح اإلمامة وال القضاء، لكونها مأمورة بتجنب االختالg والخلوة �الرجال

مترددة في جعلها  ــ أّن الدول التي وافقت على تولي المرأة القضاء في المحاكم العر")ة، ال تزال 4
  .مساو)ة للقاضي الرجل، حیث جعلت قضاءها محدودا في محاكم االستئناف واألحوال الشخص)ة

  :التقار=ر - ب- 1

تقر=ر التنم�ة قبل تحدید أهّم التقار5ر التي اعتمدت علیها هذه الدراسة، تجدر اإلشارة إلى أّن     
ض المرأة في الوطن العر"ي، والمنجز من قبل والمخّصص لتحقیF نهو ، 2005اإلنسان�ة العر�Cة للعام 

فهو )عّد في حّد ذاته دراسة مرجع)ة سا�قة، برنامج هیئة األمم المتحدة اإلنمائي،  UNIFEMالیون)فم 
اعتمدت �وث)قة مرجع)ة رسم)ة من قبل المجتمع الدولي، لمراق�ة األوضاع الس)اس)ة واالقتصاد)ة 

في مضامینه تفاصیل هامة تشّ�ل منطلقا الستمرار العمل)ة ال�حث)ة  واالجتماع)ة للمرأة العر")ة، وقد ورد
  :  ، وسیجر$ تقد)م أهّم الدراسات العر")ة المرجع)ة حول التم�ین الس)اسي للمرأة)1(حول قضا)ا المرأة

                                                             

تقر=ر التنم�ة اإلنسان�ة وآخرون، ... ،، �لوف)س مقصود، ه)فاء أبو غزالةنادر الفرجاني، أحمد �مال أبو المجد - )1(
، الیون)فم برنامج األمم المتحدة المط�عة الوطن)ة: عمان( نحو نهوض المرأة في الوطن العرCي: 2005العر�Cة للعام 

األمم المتحدة اإلنمائ)ة، اإلنمائي، الصندوق العر"ي لإلنماء االقتصاد$ واالجتماعي، برنامج الخلیج العر"ي لدعم منظمات 
2006(.  
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لصالح ، وأنجزها "النوع االجتماعي وأ
عاد تم�ین المرأة في الوطن العرCي: "ــ الدراسة الموسومة بـ*   
... رو5دا المعا)طة، معتز �ا� عبد الفتاح، ابتسام الكتبي :، ال�احثون 2010سنة ظمة المرأة العر")ة، المن

 )1: (وآخرون،  وتوصلت الدراسة إلى النتائج التال)ة

 1  Fــ اتفاق)ة السیداو ومنهاج بیجین من أهم االلتزامات الدول)ة التي تدعو إلى تم�ین المرأة، وتحقی
لنوع االجتماعي، وأوضاع المرأة تتأثر �األطر الثقاف)ة لمقار"ة النوع والتقالید الذ�ور5ة المساواة في ا

  . السائدة في الوطن العر"ي، �ما أّن الصورة الذهن)ة للمرأة العر")ة هي في غیر صالح النساء

للب)انات  ــ المستوi الحق)قي لمشار�ة المرأة في الح)اة الس)اس)ة واالقتصاد)ة واالجتماع)ة خاضع 2 
  . المصنفة حسب الجنس، والتي تصف بدقة واقع الفجوة بین الجنسین

ال توجد �عد میزان)ات مخصصة للنهوض �المرأة، وال تزال المرأة العر")ة تتأثر �قلة الموارد المال)ة ــ  3 
ذ$ )ضعف والبن)ة الوظ)ف)ة لعمل المرأة تتأثر �التحیز اله)�لي ال. وقلة الفرص االقتصاد)ة والتنمو)ة

  .فرص ترق)ة النساء

األم)ة وتسر5ب الفت)ات من التعل)م والفقر وال�طالة والعنف واستمرار التمییز في �عض ــ  4 
  .التشر5عات، خصوصا في قانون العقو�ات، من أهم أس�اب تراجع أوضاع المرأة العر")ة

القوانین غیر المنصفة للمرأة،  ــ ال بد من تعدیل دور اإلعالم لكشف معاناة المرأة العر")ة، وتعدیل 5 
وتوس)ع التثقیف الس)اسي والتوع)ة بإم�ان)ات وفرص ز5ادة مشار�ة المرأة في �افة مستو)ات صنع 

 .القرار

، )2" (الحاضر والمستقبل.. دراسات المرأة في الجامعات العر�Cة ": ــ الدراسة الثان)ة الموسومة بــ*   
عال أبو ز5د، سلوi شعراو$ جمعة، و رو5دا : منظمة المرأة العر")ة التي أعدتها مجموعة من الخبیرات في

: ورشة تحمل عنوانلصالح منظمة المرأة العر")ة ومقرها القاهرة، في إطار  2005المعا)طة، أنجزت سنة 
                                                             

ة في الوطن النوع االجتماعي وأ
عاد تم�ین المرأوآخرون، ... رو5دا المعا)طة، معتز �ا� عبد الفتاح، ابتسام الكتبي - )1(
  :را�} تحمیل الكتاب). 2010منظمة المرأة العر")ة، : القاهرة( العرCي

≤http://www.arabwomenorg.org/Content/Publications/GDAWO.pdf≥ 

.. دراسات المرأة في الجامعات العر�Cةوآخرون، ... ، سلوi شعراو$ جمعة، رو5دا المعا)طة)محررا(عال أبو ز5د  -)2(
منظمة المرأة العر")ة، ورشة �عد النوع االجتماعي في المقررات الجامع)ة ومجاالت ال�حث : القاهرة( قبلالحاضر والمست

  :، را�} تحمیل الكتاب)2005أبر5ل  28 – 27العلمي، 

≤http://www.arabwomenorg.org/Content/Publications/1.pdf≥ 
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أبر5ل  28 – 27(�عد النوع االجتماعي في المقررات الجامع)ة ومجاالت ال�حث العلمي عقدت بین "
 :هذه الدراسة �مناقشة الموضوعات التال)ة، وقامت )"2005

ــ �حث أس�اب افتتاح مقررات جامع)ة حول قضا)ا المرأة، والمراهنة على أن تنتهي هذه المساعي  1
إلى افتتاح مناهج لدراسة القضا)ا النسو)ة، إلى إزالة الصور النمط)ة السلب)ة المسیئة للمرأة، ودعم 

  .دفاع عن حقوقهاالخط} الداع)ة إلى تم�ین المرأة وال

ــ دراسة المخصصات المال)ة المطلو�ة والتعد)الت اله)�ل)ة واإلدار5ة واألكاد)م)ة التي تقتضیها  2
مسألة إدراج المناهج الخاصة �الجندر، ودراسة سبل نشر تضمین مقار"ة الجندر في المقررات الدراس)ة 

األكاد)م)ة حول قضا)ا المرأة، وتخر5ج  الجامع)ة، ومناقشة �)ف)ات تحفیز ال�احثین لكتا�ة أطروحاتهم
  .خبراء عرب )�ون لهم دور في دعم تطور هذا الحقل المعرفي في الوطن العر"ي

ــ دراسة �)ف)ات استقطاب الجامعات للجهات ال�حث)ة والمنظمات الدول)ة المعن)ة �قضا)ا المرأة، وفتح  3
ي �المرأة �ما جاء في الدراسة األخیرة في منبر معرفي لمناقشة قضا)ا المرأة، وحّل معضلة قصور الوع

هذا المؤلف، وتذلیل الحساس)ات التي )طرحها مفهوم النوع االجتماعي، خصوصا في تناقضه مع 
 . الطرح الدیني الذ$ یتوجس من مسائل المطال�ة �المساواة التامة بین الجنسین

دراسة حالة الجزائر، ... ول المغار�Cةالمشار�ة الس�اس�ة للمرأة في الد": ــ الدراسة الموسومة بـ*   
، والتي أعّدتها الفرقة ال�حث)ة التا�عة لكل)ة الحقوق والعلوم الس)اس)ة بجامعة قاصد$ )1" (تونس، المغرب

عن معهد راؤول والنبورغ لدراسات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني  2013مر"اح ورقلة، وصدرت سنة 
ر سنوّ$ حول حقوق اإلنسان في العالم العر"ي، وتوصلت إلى النتائج �العاصمة األردن)ة عمان، في إصدا

 :ال�حث)ة التال)ة

اعت�ار القاعدة التشر5ع)ة األداة اإلصالح)ة األساس)ة لتحسین أوضاع المرأة، ودعم تم�ین المرأة  ــ 1    
  .البرلمان)ة من الوصول إلى مراكز صنع القرار

                                                             

دراسة حالة الجزائر، تونس، : س)اس)ة للمرأة المغار")ةالمشار�ة ال"وآخرون، .. قو$ بوحن)ة، إسماعیل لع�اد$ – )1(
: عمان( "02"تجم�ع التقار=ر الواردة من مشار=ع 
حث�ة متعددة القطاعات في مجال حقوق اإلنسان :  في" المغرب،

لقانون الش��ة األكاد)م)ة العر")ة لحقوق اإلنسان، البرنامج اإلقل)مي لمعهد راؤول والنبورغ لدراسات حقوق اإلنسان وا
  :، توجد على الرا�}43 – 07. ، ص ص)2013، 2013 - 2009اإلنساني 

≤http://www.aahrn.net/sites/default/files/Compilation%20of%20the%20research%20re

ports%20final_0.pdf≥ 
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  .قّي للمرأة، دون إعمال ق)م الحر5ات الد)مقراط)ة وحقوق اإلنسانــ ال )م�ن أن )حدث تم�ین حق)  2    

القائمة على اله)منة ــ ال بد من نشر ثقافة المساواة بین الجنسین، �ما یؤّد$ إلى عزل الممارسات  3    
  .الذ�ور5ة ال�طر5ر�)ة أو المعتقدات الدین)ة الخاطئة، التي تعرقل نفاذ النساء إلى مواقع صنع القرار

ــ تحدید موقف نهائي ح)ال االلتحاق �االتفاق)ات الدول)ة الخاصة �المرأة، ورفع التحفظات القانون)ة  4    
  .عنها

عدم استعداد المجتمعات المغار")ة لقبول نساء مترشحات لمنصب رئ)س الدولة أو رئ)س ــ  5    
دول المغار")ة نفسها، حین الح�ومة، هو نتیجة أساس)ة للصورة النمط)ة التي �ّرستها السلطات في ال

  .ترفض منح المرأة استوزارا �امال، وجعلها تحت وصا)ة رجال)ة حتى في الهیئة التنفیذ)ة

أو آل)ة الكوتا، هي أنسب الطرق لرفع نسب تمثیل المرأة، وز5ادة مشار�تها " الحصص النسو)ة"ــ  6    
)مقراطي بین المرأة والرجل بدون الحصص الس)اس)ة �طر5قة منصفة، لتحضیر بیئة )ص�ح فیها التنافس الد

  .النسو)ة مم�ننا، حیث )م�ن �عدها أن تتخّلى المرأة عن االعتماد الكلّي على آل)ة الكوتا في المستقبل

، التي أنجزتها ال�احثة میرفت )1" (نحو دراسة النوع في العلوم الس�اس�ة : "ــ دراسة را�عة موسومة بـ*   
المرأة "ث التي جرi تجم)عها من قبل ال�احثة، وٕاضافتها إلى عملها الهام حول حاتم، وهي جملة من ال�حو 

، وقد أنجز هذا الكتاب الهام لصالح مؤسسة المرأة والذاكرة �القاهرة، ضمن سلسلة "في خطا�ات العولمة
، وتوصلت هذه الدراسة إلى العدید من الخروقات المعرف)ة 2010ترجمات نسو)ة، التي صدرت سنة 

مة عن استكشاف العدید من الفروض التأس)س)ة والتكو5ن)ة الخاصة �األوضاع الس)اس)ة واالقتصاد)ة الناج
 :واالجتماع)ة للمرأة

ــ �حث جوانب اشتغال مجال العلوم الس)اس)ة بتأس)س واخت�ار صحة فروض تكو5ن)ة في مجال  1
لمجال العلوم الس)اس)ة  العلوم الس)اس)ة، لت�حث الدور الس)اسي للمرأة، ودور األجندات ال�حث)ة

 . األمر�5)ة، في التوصل إلى نتائج �حث)ة هامة �استخدام مناهج �حث)ة متعددة الفروع المعرف)ة

ــ تسل)} الضوء على دراسات النوع االجتماعي في منطقة الشرق األوس}، والمتغیرات التي تم  2
الوطني، التحدیث، الد)مقراط)ة،  التحرر: معالجتها في إطار تحلیل أوضاع المرأة العر")ة، �متغیرات

 .وغیرها، ودراسة تجارب النساء في مجال نوع االجتماعي... العولمة، الد)مقراط)ة واللیبرال)ة الجدیدة 
                                                             

 )شهرت العالم: مةترج( نحو دراسة النوع في العلوم الس�اس�ةوآخرون، .. ، جوز5ف مسعد )محررا(ــ میرفت حاتم  )1(
  :، را�} الكتاب)2010، 01. دار إل)اس العصر5ة للط�اعة، مؤسسة المرأة والذاكرة، سلسلة ترجمات نسو)ة، ع: القاهرة(

≤http://www.wmf.org.eg/booksfiles/6.pdf≥ 
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ــ مقارنة النتائج ال�حث)ة للدراسات الجندر5ة في التجارب اإلفر5ق)ة، التجر"ة التر�)ة، الدول  3
 .غیرهاو ... اإلسالم)ة، المجتمع الفلسطیني، مصر، 

نحو برلمانات تستجیب الحت�اجات واهتمامات : برلمانات تراعي الجندر: "ــ الدراسة الموسومة بـ*     
، أنجزتها ال�احثة سون)ا )1" (ومصالح �ل من الرجال والنساء في ه�اكلها وعمل�اتها وأسالیبها وعملها

 :لت إلى، وتوص�2011المیر$، لصالح االتحاد البرلماني الدولي بجینیف سنة 

ــ أهم)ة ز5ادة المعرفة �أهم)ة وق)مة ز5ادة مراعاة البرلمانات لمقار"ة الجندر، واستجابتها الحت)اجات  1
النوع االجتماعي للجنسین، �ما یجعل التغییر منهجا لتحقیF المساواة على أساس الجندر، و5ؤّد$ إلى 

 .ن دون إشراك النساءتطو5ر األداء البرلماني، حیث تص�ح الوظ)فة التشر5ع)ة منقوصة م

ــ تطو5ر األطر القانون)ة والتشر5عات �ما یجعلها تراعي المنظور الجنساني، ومواك�ة التشر5عات  2
للتحوالت الدول)ة والعالم)ة، الساع)ة إلى إلغاء األطر المفاه)م)ة والقانون)ة والس)اس)ة الجائرة، التي 

  . والتشر5عي للمرأة�انت تضعف من الدور الس)اسي واالقتصاد$ واالجتماعي 

ــ منح الفرصة للمرأة البرلمان)ة لتش�یل تكتالت نسائ)ة برلمان)ة تحّرر المرأة من األطر الحز")ة  3
الس)اس)ة الجائرة، وتكو5ن المرأة البرلمان)ة على المهام التشر5ع)ة والرقاب)ة والتمثیل)ة لز5ادة وعیها 

ومحاس�ة السلطة التنفیذ)ة حول أوضاع النساء  �أهم)ة دوره التشر5عي والتمثیلي، ودوره في مساءلة
 .في المجتمع

4  iــ الق)ام �مراجعات جرد مستمرة ودور5ة، لجمع المعلومات ح)ال أوضاع المرأة البرلمان)ة ومد
وصولها على المعلومات ومراكز صنع القرار، ومدi قدرتها على تش�یل مجموعات تشر5ع)ة نسائ)ة 

 .داخل البرلمان�عیدة عن س)طرة الكتل الحز")ة 

ــ ز5ادة مسؤول)ة األحزاب في إدماج مقار"ة الجندر، وجعل األحزاب قادرة على استقطاب النساء  5 
  .   ودمجهّن ضمن األطر الحز")ة، ومنحهّن الحر5ة للمشار�ة في اتخاذ القرار ولو �المعارضة


اللغة األجنب�ة - 2:  

                                                             

ل من الرجال نحو برلمانات تستجیب الحت�اجات واهتمامات ومصالح �: برلمانات تراعي الجندرـ سون)ا �المیر$، )1(
، توجد على الرا�} )IPU ،2011اإلتحاد البرلماني الدولي : جینیف( والنساء في ه�اكلها وعمل�اتها وأسالیبها وعملها

  :االلكتروني

≤http://www.ipu.org/pdf/publications/gsp11ex-ar.pdf≥ 
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ذا الس)اق، نظر ال�احث لدّقة وتشّعب المنظورات الغر")ة تلفت الكتب األجنب)ة التي سیتم تقد)مها في ه    
لمقار"ة النوع االجتماعي، واستخدامها في عّدة مجاالت منتجة للمعرفة، �استخدام مناهج ا�ست)مولوج)ة 
دق)قة، تمارس �حثا أر�یولوجّ)ا قائما على النزعة التكو5ن)ة للفروض التأس)س)ة، وعدم تقّیدها �أّ$ ممنوع قد 

في وقف مسار التف�یر، �ما )حدث في عالمنا العر"ّي، حین تستخدم ممنوعات التراث �أنواعه یتسّبب 
  .المختلفة، �طر5قة مشّوهة لل�حث الموضوعّي، وهو ما )فّسر غزارة الدراسات الغر")ة وثراءها المعرفيّ 

  : ومن أهّم هذه الدراسات    

�یف �م�ننا أن نستخدم بنجاح قدرتها الس�اس�ة؟: تعم�م النوع االجتماعي": الكتاب الموسوم بـــ *   "، 
Gender Mainstreaming: How Can We Successfully, Use Its Political Potontial?, )1( ،

الصادر ، Stiftung Warszawa، ست�فتونغ وارسزاوا Heinrich Böll هنر=ك بولمن انجاز ال�احثین 
ببولندا، وتناولت الدراسة �ال�حث  Heinrich Böll Foundation مؤسسة هنر=ك بولعن  2008سنة 

النوع االجتماعي، حدود وفرص تطبیF / تعم)م المنظور الجنساني وٕادراج مقار"ة الجندر: مواض)ع
الس)اسات االجتماع)ة المراع)ة للنوع االجتماعي، إستراتیج)ة تعم)م مقار"ة الجندر في االتحاد األورو"ي 

في بولندا وسلوفاك)ا، و)عتبر هذا الكتاب مهّما ألّنه رصد صعو�ات تطبیF وألمان)ا، تعم)م مقار"ة النوع 
هذه المقار"ة في مجتمعات الدول المتقدمة، حیث تطّبF الدولة األلمان)ة على سبیل المثال س)اسات 

، وهي مفارقة تؤّ�د )أّن المرأة تحصل على نصف أجر الرجل(جنسو)ة غیر عادلة لكنا مقصودة، نحو 
  .ات جنسان)ة حتى في المجتمعات األورو")ةوجود تناقض

, A Third Wave Feminism : ،"استكشاف نقد5: الموجة األنثو�ة الثالثة": الكتاب الموسوم بـــ *   

Critical Exploration  ستا�سي جیل�س من انجاز ال�احثینStacy Gillisهو=ي جیل�ان ،Howie 

Gillian ا مونفورد�، عن دار �الجراف ماكم)الن 2004الصادر سنة و  ،Rebecca Munford، ر=ب�
Palgrave Macmillan  س)اقات الموجة : ، و�حث هؤالء النقاد الموضوعات التال)ة في دراستهم)2(لندن

النسو)ة الثالثة في الوال)ات المتحدة األمر�5)ة، النسو)ة والیوتو")ا والنزاعات الدول)ة، النزعة الذ�ور5ة، هو)ة 
الحر�ات النسو)ة اإلسالم)ة، األنثو)ة البیئ)ة، األخو)ات األنثو)ة المس)ح)ة، الحر�ات الحر�ات النسو)ة، 

. وغیرها من الموضوعات ال�حث)ة الهامة... ، "ما �عد الكولون)ال)ة"النسو)ة في مرحلة ما �عد االستعمار 
                                                             

(1)- Heinrich Böll, Stiftung Warszawa, Gender Mainstreaming: How Can We 
Successfully, Use Its Political Potontial?, (WARSAW: Heinrich Böll Foundation, Regional 
Office Warsaw, December 2008), p.170. 

(2)- Stacy Gillis, Howie Gillian, Rebecca Munford, Third Wave Feminism: A Critical 
Exploration (London: Palgrave Macmillan, 2004), p. 250. 
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المنبثقة عن الموجة  وتعتمد هذه الدراسة على المقار"ة النقد)ة والمنهج المقارن ل�حث المفاه)م الجنوس)ة
 .النسو)ة الثالثة

 ..Gender Politics ،"المواطنة، النشا¥ والتنوع الجنسي: س�اسات الجندر": ــ الكتاب الموسوم بـ*   

Citizenship, Activism and Sexual Diversity )1( ، صور=ة مونرومن انجاز ال�احثة Surya 

Monro ، نظر5ة الجندر : یدرس هذا الكتاب قضا)اون لندن، ، عن مطبوعات أفالط2005والصادرة سنة
وتعقیدات التوج)ه الجندر$، الجندر والمجموعات الجنوس)ة، المقار"ات التقلید)ة والس)اسات االجتماع)ة، 
الفرص المتساو)ة للجنسین، التنوع الجنوسي والعولمة، تعم)م نماذج المواطنة األنثو)ة، التنوع الجندر$، 

د)مقراط)ة، و)عتبر هذا الكتاب مصدرا مرجع)ا عن نموذج ل�احثة نسو)ة یتمتع طرحها الجندر والحر5ات ال
�العقالن)ة، �عیدا عن أطروحات النسو)ة الراد)�ال)ة، التي تدعو إلى االستغناء الس)اسي واالقتصاد$ 

 .بل وحتى الجنسّي، للمرأة، عن الرجل... واالجتماعي والثقافي،

دافید جلوفر : من انجاز ال�احثین، Genders "أنواع اجتماع�ة/لجنسینا": ــ الكتاب الموسوم بـ*   
David Glover ابلن��ورا  ،)2(Cora Kaplan  ، عن روتلیدج2009والصادر سنة ، Routledge، 

جندرة الس)اق التار5خي وٕاعادة �تا�ة التار5خ، الحر�ات النسو)ة أثناء الحر"ین : و5درس هذا الكتاب قضا)ا
لحر�ة النسو)ة ومش�لة التمییز العنصر$، المثل)ة الجنس)ة في عصر ما �عد الحداثة، الجندر العالمیتین، ا

وغیرها من الموضوعات ذات الصلة �مسألة حجب الجانب األنثوّ$ للعلم والتار5خ ... والفضاء العام
ة ، وهي مسألة على درج"عمى الجندر: "وال�حث المعرفي، أو ما أص�ح )صطلح على تسمیته �ظاهرة

وما توصلت إل)ه من " العلم)ة الذ�ور5ة"عال)ة من الخطورة، �سبب ما تنشره من شحنة ثقاف)ة عال)ة ضّد 
 . ابتكارات خدمت اإلنسان)ة، ومن دون تفص)الت جنوس)ة، ال تؤّ�د وجود تحّیزات ذ�ور5ة �الضرورة

من ، ty and SexualityCulture, Socie)3( "الثقافة، المجتمع والجنوسة": ــ الكتاب الموسوم بـ*   
الصادر سنة ، Peter Aggletonو بیتر أجلیتون  Richard Parkerر=تشارد 
ار�ر انجاز ال�احثین 

الجنوسة عبر التار5خ، الجندر والسلطة، الجندر في : و5درس هذا الكتاب قضا)اروتلیدج،  عن 2007

                                                             

(1)- Surya Monro, Gender Politics.. Citizenship, Activism and Sexual Diversity 
(London: Pluto Press, 2005), p.220. 
(2)- David Glover , Cora Kaplan, Genders (London and New York: Routlidge Taylor and 
Francis Group, 2nd. Edn., 2009), p. 220. 

(3)- Richard Parker, Peter Aggleton (Edt.), Culture, Society and Sexuality (London and 
New York: Routlidge Taylor and Francis Group, 2nd. Edn., 2007), p. 300. 
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، المثل)ة الجنس)ة في المجتمعات  المنظور المار�سي، الجندر في المنظور اللیبرالي، الجندر والحقوق 
، وتعّد هذه المسائل، ...المعاصرة، الذ�ورة والعنف ضد المرأة، الجندر والعولمة، الجندر ومرض اإلیدز

اإلش�االت المعاصرة المح)طة �مسألة مراعاة االعت�ارات الجنسان)ة، وما انبثF عنها من وضع)ات مقلقة، 
، �متغیر$ "الفئة التي تتحّدi معایر الجنسان)ة الطب)ع)ة" خصوصا تلك التي تبرز موقف السلطة من

الهو)ة الجنسان)ة من ذو$ الهو)ة الجنس)ة غیر النمط)ة، وما تطالب �ه من حقوق تناقض مع مقتض)ات 
الرشادة الجنس)ة، واالحتشامات الدین)ة، واإلخالص الجنسي، وهي مسائل تتناقض مع مطالب االعتراف 

رة تغییر القوانین والس)اسات من أجل تطب)عها، وتجاوز الخصوص)ات الدین)ة �الشذوذ الجنسّي، وضرو 
والحضار5ة التي تمنعها، وهي مسائل تحمل من المخاطر ما یهّدد �)ان األسرة المقّدس، ووحدة المجتمع 
�أكمله، وسیجر$ �حثها في هذه الدراسة، ��ّل موضوع)ة وم�اشفة، خصوصا �عد تضمینها في أجندة 

 . مم لمتحدة للدفاع عن حقوق اإلنسانهیئة األ

مساواة الجندر والتنم�ة ": ، والموسومة بـ)1(Naila Kabeer دراسة ال�احثة األمم)ة نائلة �بیر ــ *   
The  :Gender Equality and Human Development"2005فعالة رشیدة /أداة عقالن�ة: ال
شر=ة

Insrumental Rationale 2005 ،وهي دراسة مرجع)ة 2005ة األم المتحدة سنة والصادرة عن هیئ ،
ل�احثة أمم)ة ترi أّن تم�ین النساء في المجال االقتصاد$ هو واقع موجود وال )م�ن إن�اره، لكنه )عتمد 
على مؤشرات مز5فة، غیر مرئ)ة وغیر قابلة للق)اس من قبل النساء، ألّنها غیر منع�سة على األوضاع 

ماع)ة للنساء، ولل�احثة نائلة �بیر العدید من الدراسات التي سیتم االعتماد الس)اس)ة واالقتصاد)ة واالجت
علیها في هذه الدراسة، ألّنها إحدi رائدات ت)ار الكوسمو"ولیتان)ة النسو)ة في هیئة األمم المتحدة، 

 ، وهي تنطلF من نظرتها...المدافعات عن حFّ المرأة في األمن الغذائي واألم الصحي واألمن البیئي
المتفّردة لجعل المرأة الجهة النهائ)ة للح�م على القوانین والس)اسات والبرامج، �العدالة الجنوس)ة، وتحق)قها 

  .للمساواة بین الجنسین، ومراعاتها الحت)اجات النوع االجتماعي
  

  )المصطلحات والمفاه�م المر�ز=ة:  (اإلطار االیت�مولوجي للدراسة: سادسا

  :مصطلحات العنوان  - أ 

  :)حمل عنوان الدراسة المصطلحات العلم)ة التال)ة   

                                                             

(1)- Naila Kabeer, Gender Equality and Human Devlopment: The Insrumental Rationale 

2005 (UNDP: Human Developement Report, 2005), p.120. 
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هي المقار"ة النظر5ة الم�حوثة في : Gender Approach/ "النوع االجتماعي"ــ مقارCة الجندر     
هذه الدراسة، من ناح)ة اعت�ارها منطلقا نظر5ا إلعادة دراسة الظواهر الس)اس)ة عن طرF5 عزل الفوارق 

تأّسست علیها الفروض العلم)ة التي لم تكن تراعي احت)اجات النوع  الجندر5ة بین الجنسین التي
االجتماعي، ولم تكن تضّم متغّیرات أو مطالب الحر�ات النسو)ة ضمن أطرها التحلیل)ة، نتیجة سطوة 

  .النظرة الذ�ور5ة ال�طر5ر�)ة حتى على ال�حوث العلم)ة

م�انة أو  Status)عني مصطلح  :Political Status of Women/ ــ الوضع الس�اسي للمرأة    
وضع)ة الفرد وس} المجموعة، حیث أّن لهذه الوضع)ة أ�عادا أفق)ة وأخرi عمود)ة، متساو)ة أو هرار�)ة، 
لها عالقة �الطب)عة المتشا��ة للمجتمع، والعالقات االجتماع)ة واألدوار المت�ادلة بین الفاعلین 

5نبني و . Permanent Elements/)1(ر االجتماع�ة الدائمةالعناص: االجتماعیین أو ما )م�ن تسمیتهم بـ
، على عّدة مرّ��ات، تتأّسس ابتداء على وضع المرأة القانوني الرسمّي على "الوضع الس)اسي للمرأة"مفهوم 

األمة الواحدة، ومر��ات هذه األمة من الهو)ة والنهج الدستورّ$ والخ)ار الس)اسي /المستوi القومي للدولة
لبناء المؤسسّي للدولة وأوضاع الحر5ات، إلى وضعها القانونّي داخل المؤسسات الرسم)ة وغیر للنظام وا

، والوضع الس)اسي للحر�ات النسو)ة ..الرسم)ة، �المجالس المنتخ�ة، األحزاب والجمع)ات وغیرها
ته في ، وأهمی"دور المرأة"وسیؤّد$ شرح هذا المصطلح إلى التعّرض لمفهوم . المعارضة للسلطة أ)ضا

للنساء، وتحسین الوضع الس)اسي واالقتصاد$ واالجتماعي والقانوني للمرأة، " المر�ز االجتماعي"تأس)س 
  ".نصف األمة/النساء"والمجموعات النسو)ة، والمجتمع �نتیجة لتحول أوضاع 

هي  المرأة المغار")ة التي ت�حثها هذه الدراسة، :The Maghrebian Women/ ــ المرأة المغار�Cة    
نماذج الحر�ات النسو)ة في �ّل من الجزائر والمغرب وتونس ولیب)ا ومور5تان)ا �إطار موضوعي وم�اني 

منذ اعتماد الدول المغار")ة مقار"ة الجندر في الح)اة الس)اس)ة، : ، ضمن اإلطار الزماني التالي)مغار"ي(
ة تار5خ)ة، للتفرF5 بین مرحلتي بوصفها نقطة مقارن –في عین االعت�ار  –�أخذ المرحلة التي س�قتها 
  .إدماج مقار"ة النوع وما قبلها

  :مفاه�م الدراسة  - ب 

                                                             

(1)- Raymond Boudon, Francois Bourricaud, A Critical Dictionary of Sociology 
(Translated By: Peter Hamilton) (London and New York: Palgrave Macmillan, Taylor and 
Francis Groupe, 2003), p .384. 



 

46 

النوع "مقارCة الجندر : ستنطلF هذه الدراسة في إطارها المفاه)مي من شرح المفاه)م التحلیل)ة التال)ة    
تعم�م المنظور "، "المساواة بین الجنسین"مفهوم  ،"المشار�ة الس�اس�ة للمرأة"ومفهوم " االجتماعي
  ".القضاء على التمییز ضّد المرأة"ومفهوم  ،"تم�ین المرأة"، "الجنساني

فقد اعتمدتها األمم المتحدة �ش�ل  The Gender Approach" النوع االجتماعي"الجندر  أما مقار"ة    
)ة في مؤتمر بیجین حول المرأة، وهي مقار"ة عصر5ة حّولت التعاطي مع قض 1995رسمّي منذ سنة 

المرأة إلى خرق معرفي نتج عنه اعت�ار المرأة نوعا اجتماع)ا مختلفا عن الرجل، وتسعى إلى تحقیF أعلى 
درجة مم�نة من المساواة بین الجنسین �ما یؤّد$ إلى تقل)ص الفوارق الجنس)ة القائمة بینهما، والتي تؤّد$ 

و)م�ن تعر5فها . )1(رجال دون النساء إلى وقف میل الفرص الس)اس)ة واالقتصاد)ة واالجتماع)ة لصالح ال
التوقعات السلو��ة الجنوس�ة الم�تس
ة من التعّلم، وهي تتمّثل في األدوار االجتماع�ة التي ": �أّنها

االستراتیج�ات والعمل�ات التي تدمج ": ، في حین أّن مفهوم دمج الجندر )عني"ترت
§ بثقافة الرجل والمرأة
ات والخدمات، ضمن اهتمامات الجندر، لتصح�ح الفروقات الجندر=ة االتجاهات والس�اسات والمشروع

   )2(". القائمة بین الجنسین

وهي " القضاء على �افة أش�ال التمییز ضّد المرأة"وقد بدأ بناء هذا المفهوم انطالقا من مفهوم      
لمرأة تتعرض وافترضت أّن ا ،CEDAWالسیداو  مضامین االتفاق)ة األمم)ة التي أصطلح على تسمیتها

إلى تمییز ممنهج فرضته الممارسات ال�طر5ر�)ة التي سادت في أوساg المجتمعات وفرضت أسسها على 
الرهانات السلطو)ة القائمة، وجعلت الرجال مر�ز �افة الس)اسات والخط} المعتمدة، وجعلت المرأة في 

بوصفهما  "نظور الجنسانيتعم�م الم"و" المساواة بین الجنسین"ومن هنا ظهر مفهوم . موقع هامشي
نتائج رئ)س)ة العتماد مقار"ة النوع االجتماعي في الس)اسات المحل)ة للدول، وتجر$ عمل)ة إدماج مقار"ة 
النوع وتعم)م المنظور الجنساني في المجتمعات المعاصرة برعا)ة األمم المتحدة التي ضّمنت حقوق المرأة 

نشر تطب)ع المساواة بین الجنسین، وتحو5لها إلى واقع )ع�س  ، سع)ا إلى)3(ضمن أهداف األلف)ة اإلنمائ)ة 
  . التمثیل الجنوسّي الحق)قي في مؤسسات الح�م المحلي

                                                             

المجلس الوطني لشؤون األسرة، رقم اإلیداع لدi الم�ت�ة الوطن)ة : عمان( المرأة واألمن اإلنسانيما)ا مرسي،  -)1(
  .84. ، ص)2011، 1627/4/2011: األردن)ة

دراسة تحلیل)ة لمجموعة : ع الخاصواقع إدماج النوع االجتماعي في القطا"ــ ع)سى �شیر د�ابنة، أمل سالم العواودة، )2(
  .36 – 15. ص -، ص )2012(، 01: ، العدد05: ، المجلدالمجلة األردن�ة للعلوم االجتماع�ة" شر�ات نقل،

المجلس : ، الكو5تعالم الف�ر" حضور الس)اق المغیب وٕاش�ال)ة المعنى المفقود،... تم�ین المرأة"هانا روز5ن،  -)3(
 .162. ، ص)2011سبتمبر (، 01: ، العدد40: آلداب، المجلدالوطني للثقافة والفنون وا
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ف)عرفها  Political Participation/Participation Politique" المشار�ة الس)اس)ة"أما مفهوم      
صاموئیل و)عّرفها ، "ت في الح�اة الس�اس�ةمشار�ة أعداد �بیرة من األفراد والجماعا: "�ّأّنهالوس�ان 
ا5 

النشا¥ الذ5 �قوم 
ه المواطنون العادیون قصد التأثیر في عمل�ة صنع "�أّنها  هنتغتون وجون نیلسون 
ما �قوم 
ه ": ف)عّرف المشار�ة الس)اس)ة أّنها المختار الهراسأما ال�احث المغر"ي  ).1(" القرار الح�ومي

 "ة 
الترّشح واالنتخاب التظاهر و�تا
ة وتقد�م عرائض و�Cانات س�اس�ةالمواطنون من أفعال ذات صل
لذلك یرi الهراس أن انتفاء المشار�ة الس)اس)ة )أتي �اإلقصاء والتهم)ش أو ممارسة العزوف 

الناتج عن االنتخاب، وهو أحد أبرز مظاهر ": �أّنه" التمثیل"و)عّرف الهراس مفهوم  ،)2(...االنتخابي
�ة في المجتمعات الحدیثة، الستحالة المشار�ة الفعل�ة والم
اشرة للجماهیر في ممارسة وأش�ال المشار 

  ".الح�م وصنع واتخاذ القرارات الس�اس�ة

أنشطة إراد�ة �قوم بها المواطنون ": �ما )عّرف ال�احث دمحم بنهالل مفهوم المشار�ة الس)اس)ة، �أّنه    
الم
اشر في االخت�ارات العموم�ة، على مختلف أصعدة   �أفراد، وتهدف إلى التأثیر الم
اشر أو غیر

وتكون المشار�ة الس)اس)ة بهدف الحصول على الحFّ في التصو5ت  .)3( ."ومستو�ات النشا¥ الس�اسي
 F5واالخت)ار، والمساهمة في التغییر، و�مقدمة لبدا)ة تحضیر المرأة نفسها لولج عالم الس)اسة، عن طر

  .  دوارها من إطار األحزابنشاطها داخل الجمع)ات، وأ

  :صعو
ات الدراسة: سا
عا

�اف)ة ومعتبرة، غیر أّن ال�حث حوله مرت�}  على الرغم من أّن هذا الموضوع ذو إم�انات مصدر5ة    
�المنهج)ة المعتمدة ونوع)ة الكتا�ات المرجع)ة التي تؤّطره، إذ )الح£ ــ على المستوi ال�حثّي ــ طغ)ان 

سوسیولوجي على ال�حوث المتخصصة في الجندر، وتأثیرها في حقل العلوم الس)اس)ة المنتج المعرفّي ال
والعالقات الدول)ة، �ما لوح£ نوع من الكتا�ات الراد)�ال)ة سواء في االتجاه العلماني التحرر$ اللیبرالي، أو 

ب تدق)قا لهذه الكتا�ات حول المرأة، وهو ما تّطل.. االتجاه الثیوقراطي الدیني، أو االتجاه المار�سّي الثور$ 
ومصادرها، حیث )م�ن ألّ$ مدخل نظرّ$ أن )عالج المفهوم ت�عا للمنظور أو المقار"ة أو النموذج المعرفي 

                                                             

  .181. ، صالمرجع نفسهــ ـ )1(

المؤسسة : مر�ز المرأة العر")ة للتدر5ب وال�حوث، بیروت: تونس( المرأة وصنع القرار في المغربالمختار الهراس،  -)2(
  .48.، ص)2008الجامع)ة للدراسات للنشر والتوز5ع، 

، المجلة العر�Cة للعلوم الس�اس�ة" بین المعوقات وسبل التجاوز،: المشار�ة الس)اس)ة للمرأة في المغرب" ــ دمحم بنهالل،)3(
  .138ــ  126. ص. ص ،)2011شتاء (مارس، . ، ع29: مر�ز دراسات الوحدة العر")ة، العدد: بیروت
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المعتمد، ما یجعله غیر موضوعّي، مائعا، وواقعا في مش�لة العموم)ة والنسب)ة، بل والتحر5ض في �عض 
  .ة المر�ز5ة للدراسة، لعزل هذه الكتا�ات غیر العلم)ةوقد تطّلب األمر التر�یز على اإلش�ال). األح)ان

على المصادر الم�تو�ة عن الدور الس)اسي للمرأة، حیث أّن " المقاليّ "�ما لوح£ طغ)ان الطا�ع     
، �ما لوح£ عدد �بیر "الكتب"المقاالت تظّل أكثر جودة وتحیینا ومتا�عة لحر�)ة الظواهر النسو)ة من 

أنجزت حول دور المرأة، مقابل القلیل من أطروحات الد�توراه التي �حثت نفس  لرسائل الماجستیر التي
الموضوع، ما )عني وجود �ثرة في الدراسات النسو)ة التجم)ع)ة التحلیل)ة للماجستیر، مقابل القلیل من 

سات �ما لوح£ أ)ضا تر�یز غالب)ة الدرا. الدراسات النسو)ة االبتكار5ة اإلبداع)ة التحلیل)ة للد�توراه
األكاد)م)ة حول المرأة، على المنظور التنمو$ الذ$ یرصد نشاطها ودورها االقتصادّ$، مقابل أعداد أقّل 
من الدراسات الس)اس)ة واالجتماع)ة، التي ترّ�ز على مسائل فرع)ة ومتغیرات غیر مر�ز5ة في التحلیل 

وغیرها، دون أن )عني ... المرأة الر5ف)ةالنسوّ$، �متغیر اللغة، صورة المرأة في اإلعالم، المرأة في الكتب، 
" معادلة الجندر"�ما )شیر الطالب، إلى صعو�ة استخدام . ذلك التقلیل من أهم)ة هذه الدراسات

وتفاضالتها الر5اض)ة المعّقدة، على الرغم من است)عاب دورها في تكم)م وٕاحصاء متغّیر النوع االجتماعّي 
االعتماد على منهج االستقراء والمنهج الوصفّي، لإلحصائ)ات األمم)ة في الح)اة الس)اس)ة المغار")ة، فتّم 

  .والرسم)ة المغار")ة، لدراسة الوضع الس)اسي للمرأة المغار")ة، ولم نعتمد المعادالت الر5اض)ة في تحلیلها

�ما تكمن الصعو�ة األساس)ة في دراسة الحاالت المغار")ة الم�حوثة، في مدi القدرة على الوصول     
إلى المعلومات الرسم)ة، وض�} الب)انات وتأكید صحة اإلحصاءات التي تشّخص تطور أو تراجع نسب 
المشار�ة الس)اس)ة للمرأة، خصوصا في حالتي مور5تان)ا ولیب)ا، فعلى الرغم من توّفر الب)انات الرسم)ة في 

یل المثال، إّال أّن ظواهر رصد نس�ة مشار�ة المرأة في الدول المغار")ة في العمل)ة االنتخاب)ة على سب
، العزوف "عدم تصو5ت النساء على النساء"عدیدة ال تزال عصّ)ة على الرصد والتحلیل، �ظاهرة 

وغیرها، وذلك ألس�اب عدیدة منها أّن التصو5ت سّر$ م�اشر، متحّول ونسبّي، ".. التصو5تي للمرأة
د)ة واالجتماع)ة، وحتى الس)�ولوج)ة لألفراد زئ�قّي، خاضع لتحوالت البیئة الس)اس)ة واالقتصا" �اكوفوني"

و"هذا الصدد، )م�ن التأكید على أّن دراسات هیئة األمم المتحدة ومنظماتها وأجهزتها الدول)ة . والمجتمع
واإلقل)م)ة المتخصصة، تتجاوز في مصداقیتها العلم)ة، وتثّبتها اإلحصائي العلمّي الدقیF، المؤشرات 

األممّي، والدولّي : طرّ$ للدول، وهو ما یدّل على الفارق بین المصدر5نالمعتمدة على المستوi الق
  . ، وعدم تطا�قهما الكليّ )القطر$ّ (

 

   :خطة الدراسة :أخیرا    
  
  
  

  :تنقسم هذه األطروحة إلى أر"عة فصول، )م�ن تقد)مها على النحو التالي     
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من المنظور التار=خي، " الجندر"جتماعي الفصل األول ع
ارة عن دراسة نظر=ة لمقارCة النوع اال     
، "لمنظورات ظاهرة النوع"وهي �حث متعدد االختصاصات ....   الفلسفي، الثیوقراطي الدینّي، والحقوقي

النشأة والتأس)س "....  (الجندر"ماه)ة مقار"ة النوع االجتماعي : یتناول: تتناول في م�حثین، األول
 –الف�ر$ /التار5خي والثقافي/مقار"ة الجندر في المنظور الفلسفي: یتناول: ، الم�حث الثاني)والتطور

  . - "تكر5س النمط)ة والالمساواة الجنسانّ)ة"أطروحة اله)منة الذ�ور5ة، و)فشّسر أس�اب "و)حاول أن )حّلل 
من المنظور الدیني، " الجندر"الفصل الثاني ع
ارة عن دراسة نظر=ة لمقارCة النوع االجتماعي      

، تتناول في ثالثة "لمنظورات ظاهرة النوع"وهي �حث متعدد االختصاصات ....   والس�اسي التنمو5،
أطروحة التكر5م ...." –مقار"ة الجندر من منظور حقوق اإلنسان : م�احث، الم�حث األول یدرس

الم�حث ، وسی�حث م�انة المرأة في الد)انات الیهود)ة والمس)ح)ة واإلسالم، أما - "والمساواة وعدم التمییز
أطروحة الت�ع)ة واالستغالل، وٕافقار ..." –مقار"ة الجندر في المنظور االقتصاد$ التنمو$ : الثاني فیدرس

مقار"ة الجندر في الدراسات ال�حث)ة لحقلي العلوم الس)اس)ة : ، في حین یدرس الم�حث الثالث"المرأة
طاعي لمقار"ة الجندر في الدول �ما )حلل هذا الفصل مسائل توس)ع اإلدماج الق. والعالقات الدول)ة

إصالح العدالة، الس)اسات االجتماع)ة، : استراتیج)ات مناهضة العنف والتمییز ضّد المرأة... المغار")ة
  .أنموذجا... األمن، المؤسسات العقاب)ة، إدارة الحدود

على " رالجند"ی
حث الفصل الثالث من هذه الدراسة، مأسسة وتأصیل مقارCة النوع االجتماعي و    
یتناول في أر"عة م�احث،  ،–دراسة قانون�ة لمضامین االتفاق�ات الدول�ة  –المستو�ات الدول�ة والعالم�ة 

حقوق المرأة وقضا)ا المساواة بین الجنسین في أجندة ودور هیئة األمم المتحدة، دراسة : الم�حث األول
اتفاق)ة السیداو "، )ار القانون)ة الملزمةالمضامین واآلث(لمضامین المؤتمرات الدول)ة حول قضا)ا المرأة 

وخارطة الطرF5 الدول)ة للنهوض  1995مضامین منهاج عمل بیجین : یتناول: ، الم�حث الثاني)أنموذجا
مقار"ة الجندر في الس)اسات اإلقل)م)ة المتوسط)ة : �أوضاع النساء في العالم، أما الم�حث الثالث فیتناول

: أما الم�حث الرا�ع فیدرس. )ة، مع التر�یز على س)اسات منظمة المرأة العر")ةواإلفر5ق)ة والعر")ة والمغار"
مقار"ة الجندر في الجمع)ات األهل)ة والمنظمات غیر الح�وم)ة، و)ستهدف تحلیل مفهوم إعداد تقار5ر 

  .الظّل وأثرها على س)ادة الدول
  
  

في الدول " الجندر"نوع االجتماعي ی
حث الفصل الرا
ع من هذه الدراسة، مأسسة وتأصیل مقارCة ال    
یتناول في أر"عة  المغار�Cة، دراسة للم�تس
ات التشر=ع�ة واالستحقاقات االنتخاب�ة في الدول المغار�Cة،

وضع المرأة .... الم�تس�ات الدستور5ة والتشر5ع)ة والقانون)ة للمرأة المغار")ة: م�احث، الم�حث األول
م)�انیزمات مأسسة : یتناول: المغار")ة، الم�حث الثاني) ت، القوانینالدستور، التشر5عا: (المغار")ة في

مقار"ة النوع االجتماعي في الدول المغار")ة، و�5حث مواقف الدول المغار")ة من االتفاق)ات والمؤتمرات 
: التوطین التشر5عي والقانوني لمقار"ة الجندر في التجارب المغار")ة..... الدول)ة  الخاصة �المرأة
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، أما 1995، االلتزام بخارطة طرF5 منهاج عقد ب)�ین 1979نضمام التفاق)ة السیداو لمنع التمییز اال
مشر�ة المرأة المغار")ة في االستحقاقات التشر5ع)ة والبرلمان، أما الم�حث الرا�ع : الم�حث الثالث فیتناول

  . أوضاع المرأة المغار")ة �عد ولوج عصر الر")ع العر"ي: فیدرس
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  الفصل األول    
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  الجندر/ماه�ة مقارCة النوع االجتماعي: الفصل األول

  وارت
اطاتها المعرف�ة 
  

  

  

  :توطئة
تطرح مقار"ة النوع االجتماعي �إطار تنظیرّ$ تأس)سّي، وتفسیر$، في مختلف مجاالت العلوم        

عاصرة في دراسات قضا)ا المرأة، �اعت�ارها مشتر�ا �حثّ)ا بینّ)ا االجتماع)ة، وتتجّلى في توظ)فاتها الم
، "بیولوج)ة المنهج"رغم أّن جذورها ال�حث)ة ، Multidisciplinaire/Multidisciplinary متعّدد الفروع

 –الطّب "البیولوج)ة والمنهج  فعندما ظهر النقاش حول استدامة تفسیر سلوك الجنسین �الدالالت
ن التفسیر محصورا في جانب معرفّي وحید، )عتمد عل)ه �ش�ل مر�زّ$ لتفسیر سلوك ، �ا"الجنسانيّ 

، تحّولت الدراسات الخاصة "األنترو"ولوج)ة/اإلناس)ة"الجنسین، لكن �عد ظهور مفهوم الجنوسة �أ�عادها 
ة النسو)ة �قضا)ا المرأة نحو طرح الفرض)ات المتوقعة لهذا المفهوم، الذ$ ارت�} نشره بتار5خ تطّور الحر�

  ) 1. (الغر")ة
  
  
  
  

 ".... الجندر"ماه�ة مقارCة النوع االجتماعي : الم
حث األول

    ..نشأة وتأس�س المفهوم، وتحد�ات تطب�قه في الس�اسات والبرامج الدول�ة 
  

حول الفوارق  م،)1889– 1976( Martin Heideggerمارتین هایدیجر )قول الفیلسوف األلماني       
، فإّن الس�وت ح)ال التفرF5 )2" (إّن الصمت، إقرار بوجود االختالف الجنساني": الجنسین النوع)ة بین

من المبدأ الخلقّي والطب)عة الفیز5ولوج)ة، وهي " المرأة مختلفة عن الرجل"العلمّي بین الجنسین، إقرار �أّن 
الفروع المعرف)ة من  �النس�ة لل�احثین، األساس لتحدید الخلف)ة الجنسان)ة لسلو�هما، مهما تضمّنت

و)م�ن أن نصّنف الفلسفة النسو)ة ". ال )م�ن له أن یتغّیر"إضافات علم)ة، لهذا المنطF البیولوجّي الذ$ 
تشارلز روCرت المنشئة لمفهوم النوع االجتماعي، �االعتماد على التصنیف الذ$ وضعه المف�ر االنجلیز$ 

" / دیون)س)ة"حیث تصّنف النسو)ة  �ثقافة ، م)Charles Robert Darwin )1809 – 1882 دارو=ن

                                                             

دار عالم الكتب، سبتمبر : القاهرة( مواجهة ترCو�ة من منظور إسالمي... الجندر غزو ثقافي ،فاروق عبده فل)ة -)1(
  .45 – 44. ، ص ص)2008

حول الجامعة والسلطة والعنف والعقل والجنون واالختالف والترجمة : إستراتیج�ة تف��ك المیتافیز=قا ،جاك در5داــ )2( 
  .160. ، ص)2013إفر5ق)ا الشرق، : الدار الب)ضاء) (عّز الدین الخّطابي: ترجمة( واللغة
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)∗(Dionysion ،"ناجمة عن التطّور السر5ع للثقافة ال�شر5ة، التي تعتمد على التنظ)م  "استعراض�ة
والنفع)ة، وتعتمد في خطابها " القنص"والحر�)ة المؤّسس)ة، والكسب القانونّي والمعنو$، القائم على 

اختراع القرن "ذه االعت�ارات وغیرها، أضحت الثقافة النسو)ة ، ولجم)ع ه"الرمز5ة"الد)ماغوجي على 
  )1. (أندرو هیود، �ما )قول المفّ�ر "العشر5ن

  
  
  
  

  .. الجندر /مفهوم النوع االجتماعي: المطلب األول
 
 
  
  

للداللة " لغو)ة")عتبر ال�احثون أّن االعتماد المعرفّي الكالس)�ّي على متغّیر النوع االجتماعي، �أداة    
، لذلك توّجب "جائرا"، وتصن)فا جنسانّ)ا "تعّسفا رمز5ا"على التقس)م البیولوجي بین الذ�ور واإلناث، یتضمن 

 .)2(دارو=ن  تشارلز�ما )قول  "لتخرجه عن حتمیته البیولوج�ة"تطو5ره، وتضمینه حمولة دالل)ة جدیدة، 
النوع)ة المنع�سة على سلوك الجنسین وأص�حت مقار"ة الجندر، إطارا ثقافّ)ا أساس)ا، یدّل على الفوارق 

من جهة، وللترمیز إلى التمّثالت الحداث)ة ألدوار المرأة ومر�زها االجتماعي وأوضاعها القانون)ة في الجهة 
ثّم تحّول مفهوم الجندر إلى مؤّشر )ستخدم لتحلیل التنظ)م االجتماعي والعالقات بین الرجال . المقابلة

صاموئیل و)قول ). �سلب)اتها وٕایجاب)اتها(النمط)ة المدر�ة عن المرأة والنساء، وأداة لكشف الصور 
تستخدم " المنّظرة"، فالمرأة )3" (المرأة ل�ست من الموارد الطب�ع�ة"أّن العالم بدأ )�تشف �أّن  هنتغتون 

�ة ، الستكمال معر "اضطرارا"�مصدر للمعرفة النقد)ة، وهي ال تلعب دور الضح)ة اخت)ارا، بل " هامشیتها"
ف�رة "على الرجل، اعتمادا على " االعتماد$ّ "االعتراف التدر5جي بها �ذات قانون)ة، وتقلیل نم} ح)اتها 

  )4". (التنظ)م
                                                             

الفرد$، العقالني، التقني، المعرفي، المفید، (وتكو5نها   Apollonianاألبولون)ة ": النفس)ة/العقل)ة"دارو5ن بین ــ مّیز )∗(
ثر �ّل منهما أ، و )جنسي، الصوفي، الثور$، الخصبالجمعي، العاطفي، ال(وتكو5نها  Dionysion، والدیون)س)ة )التراتبي

  .على الصعید اإلنسانيّ على تأس)س ف�رة االختالف بین ال�شر، وتطورهم 

المر�ز القومي للترجمة، المشروع : القاهرة) (دمحم صفار: ترجمة( مدخل إلى اإلیدیولوج�ات الس�اس�ة ،أندرو هیودــ )1(
  .279. ، ص)2012، 1830: القومي للترجمة، العدد

هیئة أبو : أبو ظبي) (زو5ني ستار سعید: ترجمة( تأمالت في التار=خ الطب�عي: منذ زمن دارو=ن ،ست)فن جوولدــ  )2( 
  .351. ، ص)2012، )�لمة(ظبي للثقافة والتراث 

المر�ز القومي : القاهرة) (شوقي جالل: ترجمة( الثقافات وق�م التقدم ،هار5زون . هنتغتون، لورانس، إ. ــ صامو5ل ب)3(
  .319. ، ص)356g ، .02 ،2009: للترجمة، المشروع القوم للترجمة، العدد

شوقي : ترجمة( رؤ�ة في ضوء منهج ال
حوث المتداخلة.. تطور الثقافة ،دون�ار، �ر5س نایت، �ام)ال�اور رو"ینــ )4(
  .105 – 60. ص - ، ص )2005، 869: المر�ز القومي للترجمة، المشروع القوم للترجمة، العدد: القاهرة) (جالل
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لكن، على الرغم من حداثة األطروحات ال�حث)ة في المجاالت سا�قة الذ�ر، تعتبر ال�حوث التي       
اخل األسرة والمجتمع، أقدم الدراسات التي تؤّ�د د" الس)طرة الذ�ور5ة ال�طر5ر�)ة"تسعى إلى تفسیر ظاهرة 

تجّذر الظاهرة في ح)اة المجتمعات، فقد انت�ه ال�احثون إلیها داخل األطر الدین)ة الراد)�ال)ة، 
وغیرها، �ما وجد في التراث اإلنسانّي تحلیل لمبّررات .. واألنترو"ولوج)ة، والس)�ولوج)ة، والسوسیولوج)ة

، وقد صّنف -�ما سیرد شرحه ف)ما �عد–منذ الكتا�ات الفلسف)ة اإلغر5ق)ة  "�ور5ّ اإلكراه االجتماعي الذ"
" اإلكراه الذ�ورّ$ للمرأة" م،)Emile Durkheim )1858 – 1971 دور�ا�م إمیلعالم االجتماع الفرنسي 

  )1. (في المجال الس)اسي واالقتصاد$ واالجتماعي "الم
االة وسلب�ة المرأة"�أهّم أس�اب 
  
  
  
 
 
  

  النقاشات المعرف�ة المؤّسسة لمقارCة  النوع االجتماعي : فرع األولال
  
  
  

الجندر واالرت�اطات المعرف)ة لمفهوم /س)قّدم هذا المطلب �حثا معّمقا عن مفهوم النوع االجتماعي     
، وتحد)اته ضّد الرهانات السلطو)ة الذ�ور5ة في الواقع، بهدف تسهیل )2(االختالف الجنساني للنوع 

عّرف على أ�عاده وخلف)اته، والمقاصد المحّددة من طرحه ونشره، خاصة على الصعید األكاد)مي الت
ال "، �سبب ظاهرة "غیر مرئ)ة/غیر منظورة"المعرفّي، المتهم بتغییب النساء والتعامل معهّن �ظاهرة 

  ".عمى الجندر"و" جنوسة الدماغ األكاد�ميّ 
  
  
  

ي المنظورات المتمایزة في تعر5ف النوع االجتماعي، أّنه ال )م�ن یؤّ�د االبتعاد عن الطرح البیولوج    
حصر العنصر االجتماعي في الجانب البیولوجي أو الجیني، ألّن تقس)م وتصنیف أدوار الجنسین، یت�ع 

، حیث أّن أدوار الجنسین )3(أ)ضا منظومة الق)م المجتمع)ة وخلف)اتها الثقاف)ة والس)اس)ة واالجتماع)ة 
التنشئة االجتماع)ة التي تفصل بینهما، وتمارس تمییزا جنوسّ)ا یجعل سلو�هما منّمطا ناجمة عن 

، حین یدرك في مخ)اله "تحّرر المرأة"ومنمذجا، وغیر قابل للتغییر، وهو الخطأ الذ$ یّوجه المجتمع ضّد 
  )4". (ر القابلة للتغییرغی) "الذ�ورة واألنوثة(أّن األدوار الجنسان)ة ال )م�نها أن تتغّیر، مثلها مثل الجنس 

                                                             

: تحقیF( )ة ـ الیهود�ة ـ النصران�ة ـ اإلسالمالطوطم�(نحو نظر=ة جدیدة في علم االجتماع الدیني  ،یوسف شلحتــ )1(
  . 31.، ص )ANEP ،2003: دار الفارابي، الجزائر: بیروت) (خلیل أحمد خلیل

الهیئة المصر5ة العامة للكتاب، : قاهرةال) (�امیل)ا ص�حي: ترجمة( فكرة االختالف: ذ�ورة وأنوثة ،فرنسواز ایرتی)هــ )2(
  .251.، ص )2003

  .13. ، صمرجع ساب^ة، ــ یوسف بن یز )3(

إلى أّن السلو�ات واألدوار الجندر5ة ال  ،بییر بوردیو السوسیولوجي الفرنسّي الراحل  وفي مقدمتهمـ نّ�ه علماء االجتماع )4(
االجتماع)ة الجنسان)ة، والتنشئة االجتماع)ة، هي التي " بنى التقس)م"أّدت تت�ع التصنیف البیولوجّي �الضرورة، حیث أّن 
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  :الجنوسة/جذور مفهوم الجندر

الجندر إلى أف�ار الحر�ات النسو)ة الغر")ة، وتطو5ر أسس /)عود أصل مصطلح النوع االجتماعي      
التي ساهمت في مناقشة قضا)ا المرأة على المستوi المعرفي، ، Feminist Theoryالنظر5ة النسو)ة 

لمحلّي والدولّي والعالمّي، خالل فترات تار5خ)ة هامة، منذ إسهامات رواد وطرحها في الواقع الس)اسّي ا
ففي مجال العلوم الس)اس)ة والعالقات الدول)ة، ). 1) (م17القرن (الفلسفة النسو)ة في الموجة األولى منذ 

على ، وأفضت إلى االعتماد السر5ع )2(�انت المحاورات النظر5ة غن)ة ومتنوعة في دراسة تم�ین المرأة 
المعرف)ة، للمساهمة " حر�یتها"أف�ار مقار"ة الجندر، لالستفادة من الفروض النسو)ة التأس)س)ة، ودینامیتها 

في حّل أزمة التنظیر، وتوفیر أطر نظر5ة )م�نها أن تفّسر الظواهر �طر5قة مستوف)ة و واثقة، واعتماد 
  )3. (مقار"ات أكثر قدرة على تف�)ك مش�الت المجتمع

ي المجال االقتصاد$ فقد أظهرت مقار"ة النوع االجتماعّي، تمایزا واضحا في األسس المنهجّ)ة أما ف     
للمنظار5ن الرأسمالي واالشتراكي حول المرأة، وموقع مقار"ة الجندر في األیدیولوجیتین المتهمتین �است�عاد 

ت علم االقتصاد والس)اسة النساء، فظهرت العدید من المقار"ات االقتصاد)ة الخاصة �المرأة، والتي ر"ط

                                                                                                                                                                                              

لى تش�یل أدوار الجنسین، فالخ)اطون في بنغال)ش رجال، والمرأة هي التي تسوق الجّرار الزراعي في دول أورو�ا أّدت إ
، وغیرها من ...والمرأة هي التي تبني المنزل في أثیو")ا الشرق)ة، والرجل هو الذ$ یجلب الماء من النهر في السودان،

أّن المنهج التكو5نّي  بور=ولذلك یرi ". المتغّیرة"ّي ألدوار الرجال والنساء التصنیف الجنوس" ال د)مومة"النماذج التي تؤّ�د 
للنوع االجتماعي، هو من المناهج التي تولد خارج نطاق علم الس)اسة و"درجة من العموم)ة، تسمح لها �أن تنطبF وأن 

نظیر : ترجمة( الم االجتماعحرفة ع ،شامبوردون . �اسرون، ج. بوردیو، ج. ب: أنظر(تعّمم على الشؤون الس)اس)ة، 
  ).143 -  142. ص –، ص )1993دار الحق)قة للنشر، : بیروت) (جاهل

المر�ز القومي : القاهرة) (أ)من ��ر، سمیر الش)ش�لي: ترجمة( النساء في الف�ر الغرCي ،سوزان موللر أو�ین ـــــ)1(
  .63. ، ص)2002، 457: للتجرمة، المشروع القومي للترجمة، العدد

دار المف�ر : دمشF( إلغاء التمییز الثقافي واالجتماعي بین الجنسین: المرأة والجندر ،شیر5ن ش�ر$، أم)مة أبو ��ر -)2(
  .103. ، ص)2002أ)ار /المعاصر، سلسلة حوارات لقرن جدید، مایو

دار : الجزائر( لتكو=ن�ةبین االتجاهات التفسیر=ة والنظر=ات ا.... التنظیر في العالقات الدول�ة ،عبد الناصر جندلي -)3( 
  .344. ، ص)2007الخلدون)ة للنشر، 



 

56 

، انطالقا من نقد أو نفي الخالصات النظر5ة السا�قة للنظر5ات الس)اس)ة )1(بتحوالت المجتمع 
  .الكالس)�)ة

، تأّسس على أساس قوة )2( �ان مفهوما 
طر=ر��الألمم على سبیل المثال، " األمن القومي"فمفهوم      
یوم، )أخذ أ�عادا جدیدة �عد انتشار مفهوم النوع الرجل والضعف البدني للمرأة، لكنه أص�ح ال

الجندر، الذ$ �شف ظواهر غیر مرئ)ة تخّص المرأة، تّم حجبها حّتى ال ینتج عن إدماجها /االجتماعي
  )∗(. تحّول مفاه)مّي یبتعد عن المنطF الذ�ورّ$ ال�طر5ر�يّ 

الذ�ور واإلناث، الذ$ یت�ع )شیر مصطلح الجندر إلى النم} العقلّي والسلو�ي الممیز ألدوار      
یولد األفراد إناثا أو ذ�ورا، و=تعلمون ل��ونوا فت�ات وصب�ة، و��برون ، إذ )3( طب)عتهم البیولوج)ة الخلق)ة

و)قومون �أدوار و)مارسون سلو�ات ونشاطات، تالئم التنشئة التي تّم االعتماد  ل�ص
حوا نساء ورجاال،
�ما تختلف أدوار النساء والرجال ت�عا . موجهة لسلو�اتهم ومواقفهمعلیها في تلقینهم الق)م الجندر5ة، ال

الط�قة، العمر، العرق، والظروف االقتصاد)ة، المدرسة، :  للثقافة التي ینتمون إلیها، وتؤّثر فیها عوامل
و)م�ن تلخ)ص خصائص الفوراق . ، وأثرها في تحدید ما )الئم الرجال والنساء...الجامعة، اإلعالم

حتى إن تغّیرت الثقافات أو تغّیر  "ال �م�ن أن تتغّیر"أّن األدوار الجنسان�ة البیولوج�ة ، في الجندر5ة
 )5( ".�م�ن أن تتغّیر"أدوار وهو�ة الجندر، ، غیر أّن )4( الزمان والم�ان 

                                                             

(1)-  Mary Holmes, What is Gender?... Sociological Approaches (London: British Library, 
SAGE ebooks, 2007), p p.110 - 111 . 

مطبوعات : القاهرة) (وآخرون .. ر$ أحمد زاید، دمحم الجوه: ترجمة( مقدمة نقد�ة في علم االجتماعأنتوني جیدنز،  ــ)2(
g ،152. ، ص)2006، 02. مر�ز ال�حوث والدراسات االجتماع)ة.  

ــ منذ ظهور الحر�ات النسو)ة في العالم، �انت أوضاع المرأة األمر�5)ة مؤثرة في أداء �ق)ة الحر�ات النسو)ة العالم)ة، )∗(
فأّثر ذلك على الخ)ار السلو�ي ه)منة وحداثة األمة األمر�5)ة، مستفیدة من مر�ز5ة الق)م المعرف)ة النسو)ة الغر")ة، ومن 

تهدید "أّن  ه�الر5 �لینتون الفردّ$ لصانع القرار في مختلف دول العالم، حیث تقول ف)ه وز5رة الخارج)ة األمر�5)ة السا�قة 

  ."النساء األمر=��ات، تهدید ومساس 
األمن القومي ألمر=�ا

  .19. ، ص)2011، 02. م�ت�ة الشروق الدول)ة، g: القاهرة( ذ�ر أم أنثى؟.. المخ  ــ عمرو شر5ف، نبیل �امل،)3( 

، مرجع ساب^، النوع االجتماعي وأ
عاد تم�ین المرأة في الوطن العرCي ــ رو5دا المعا)طة، ابتسام الكتبي وآخرون، )4( 
  .32. ص

، 20: المجلد مجلة �ل�ة التر�Cة للبنات،" لمجتمع،وا) الفروق االجتماع)ة بین الجنسین(الجندر "ــ هدیل عبود اسم، )5( 
  .454 – 443. ص - ، ص )2009(، 02: العدد
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  :الجندر/ماه�ة النوع االجتماعي

  :المفهوم اللغو5 : أوال

لكّل من الذ�ر واألنثى، وهو لغة، ال " النوع الجنساني" )م�ن تعر5ف مفهوم النوع االجتماعي، �أّنه    
لعلم ()حمل معنى م�اشرا للجنس، بل )ع�س معنى لغو)ا متضمنا لتصنیف الجنس، �المعنى البیولوجي 

وهو مفهوم  ،Genreالجنس : ، وتحیل دراسة �لمة جنس وذ�ر وأنثى في المعاجم العر")ة إلى)التشر5ح
، "نوع"، فالجنس لغة أعّم من النوع، لكّن �لمة )1" (النوع: " - �النس�ة لإلنسان  -ملت�س لغو)ا، لكّنه )عني 

الحیوان جنس، واإلنسان ": ، لذلك )قال)األدنى(تستخدم للتفرF5 بین اإلنسان وغیره من الكائنات الحّ)ة 
، هو "لنوعا"، و "األنواع: "، ولهذا السبب یتّم ترتیب األجناس تنازل)ا، وأعلى هذه الكائنات هي"نوع

، �ما أّنه داللة تصنیف، تسبF تصنیف الفرد على أساس )2(�صنف)ه، ذ�را �ان أم أنثى " اإلنسان"
  )3. (االنتماء إلى الط�قة االجتماع)ة، أو العرق واالنتماء اإلثني

  :الجندر/التعر=ف االصطالحي للنوع االجتماعي: ثان�ا

أّن اللغة لم تتضمن ح)ادا قائما على أساس زّار دمحم فكر5 الج)قول المف�ّر اللغوّ$ العر"ّي     
، حضور "الغ)اب –الحضور "تمییزات الجنس، ألّن تأس)س المعاجم اللغو)ة نفسها، تّم على قاعدة /النوع

وال نقول "وغ)اب المرأة عنها، فال تنسى المعاجم التنب)ه �القول " إنسان"الرجل في الص)غة المذ�رة لكلمة 
، "تأنیثها/بذاتها"د الرجل بإسم نوعه، أّما المرأة فغائ�ة، مؤّ�د غ)ابها، وهي ال تحضى ، وه�ذا ینفر "إنسانة

، في اللغة العر")ة، التي تختلف عن اللغات العالم)ة )4" (تأنیث اللغة"�ما لو أّن هنالك فو")ا من خطر 
أنصار الحر�ة النسو)ة  لذلك )طالب). ∗" (المحاید"، "المؤنث"، "المذ�ر"األخرi، فاللغة األلمان)ة تتضمن 

                                                             

) دمحم قدر$ عمارة: ترجمة( الذ�ر واألنثى بین التمییز واالختالف... النوع أولسون،. جار$ أ ،جونز - ا)فیلن آشتون ــ )1(
  .42. ، ص)2005، 731: عددالمر�ز القومي للترجمة، المشروع القومي للترجمة، ال: القاهرة(

دار الكتاب اللبناني، : بیروت( 
األلفا© العر�Cة والفرنسة واالن�لیز=ة والالتین�ة.. المعجم الفلسفيجمیل صلی�ا،  -)2( 
  .417. ، ص)1982م�ت�ة المدرسة، 

(3)- Brayan S. Turner, The Cambridge Dictionary of Sociology (New York: Cambridge 
University Press, 2006), p. 228 . 

إیتراك : القاهرة( )في تحلیل الخطاب المعجمي(النزعة الذ�ور=ة في المعجم العرCي ... معجم الوأدــ دمحم ف�ر$ الجزار،  )4( 
  .32. ، ص)2002للنشر والط�اعة، 

دار : عمان( ة لغو�ة تأصیل�ةدراس: بین اللغة العر�Cة واللغات السام�ة... ظاهرة التأنیثــ إسماعیل أحمد عمایرة، )∗(
 g ،17. ، ص)1993، 02.حز5ن.  
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ألّنها تأسست على  ،Reconstruction of Languageعلى أساس متغّیر النوع  بإعادة بناء اللغة
  :تغییب األنثى، وهي ظاهرة بوضوح في الكلمات التال)ة/مر�ز5ة الرجل وهامش)ة

 

، �عد "تماعيالنوع االج"إلى مصطلح  Genderو)م�ن االعتماد بثقة على ترجمة مصطلح الجندر      
أن استقر غالب)ة مترجمي المصطلح على اعتماده، في داللة على ق)اس النوع االجتماعي للذ�ورة واألنوثة 

، والتوقف عن )جنساني في التقس)م- المنهج البیولوجي والطب(دون إعمال التقس)م البیولوجي للجنس 
... الجنوسة، الجنسان)ة، النوع النسو$ّ  الجندر، الجندرة،: االستخدام المتعّدد للمصطلحات المتشابهة مثل

لكن ذلك ال )قّلل من جهد �احثي اللغة العر")ة، الذین درسوا الجنوسة والتحّیز5ة ضّد المرأة في اللغة، 
المذّ�ر هو "، وتوصلوا إلى عّدة دالالت لغو)ة للمصطلح، منها أّن "الجنوسة"معتمدین على مصطلح 

، )عمى جنوسة اللغة" (وأد أنثو)ة اللغة"ر5ة العر")ة، وأسموها �عمل)ة في الثقافة الجنوس)ة الذ�و " األصل
 الكفاءةو  العقالن)ةالفتین االنت�اه إلى اله)منة ال�طر5ر�)ة الذ�ور5ة على البن)ان اللغوّ$ وتشفیرها لصفات 

تقاس وترس)مها �صفات ذ�ور5ة أساس)ة، على اعت�ار أّن المذّ�ر هو الجنس المع)ارّ$، الذ$  الق)ادة،و 
على أساسه �ق)ة األجناس، وهو خطاب لغوّ$ )ستند إلى قاعدة الغل�ة الجنس)ة للذ�ر، وٕاهمال األنثى، أو 

  )1. (اإلساءة إلى األنثى، دون السماح �التقلیل من ق)مة ومر�ز ودور الرجل

جّذر قد أثرi اللغة، رغم ت" تجن)س اللغة"أّن  الطاهر لبیبیرi ال�احث والسوسیولوجي التونسي     
، حیث أّن إدماج مقار"ة النوع االجتماعي في اللغة، )2(الفصل بین الجنسین في التراث اللغو$ العر"ي 

إذ یجب حس�ه، أن تكون النظرة إلى اللغة نظرة ثور5ة �ما  .أّدi إلى تنم)ة زوا)ا النظر للظاهرة اللغو)ة

                                                             

بدل وز5ر : لعدم جندرة القوانین، والقول" عدم تأنیث الوظائف"الفعل المذّ�ر للمؤنث، �ما )حدث في  ــ مثل استعمال)1(
، "المفرد المؤّنثحذف تاء "عند " ممنوعة من الصرف"، �معنى أّن األنثى ...وز5رة، د�تور بدل د�تورة، مدیر بدل مدیرة

إضافة إلى مسألة أنوثة المعاني السیئة في النظام اللغوّ$ المتحّیز، الذ$ یلحF المفردات الن�دة واأللقاب السیئة �المرأة لبناء 
خطاب غیر إنسانّي وعدائّي تجاه المرأة، أ$ أّن تأس)س األصل الذ�ورّ$ ومن ثّم بناء الفرع اللغوّ$ عل)ه، هي السلو�ات 

مجلة الهیئة " اللغة العر")ة والجنوسة،"أن)سة خزعلي، : أنظر(، ""االعت)اد)ة/المألوفة"ة المنحازة الغال�ة على اللغة الذ�ور5
  ).92.، ص)2008صیف /ر")ع( 09: العددالجمع)ة العلم)ة اإلیران)ة للغة العر")ة، : طهران اإلیران�ة للغة العر�Cة وآدابها،

مر�ز دراسات الوحدة العر")ة، المجلة العر")ة : ، بیروتمجلة إضافات ،"ر"ي والجنسان)ةاللسان الع"ــ الطاهر لبیب،  )2( 
  .65 – 58. ص –، ص )2009سبتمبر /أیلول(، 08: لعلم االجتماع، العدد
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م، حتى )1857- 1913( Ferdinand de Saussure فردیناند د5 سوسیر)قول مؤسس علم األلسن 
  )1. (تكون فعالة في إحداث التواصل االجتماعي بین األفراد

تبرز مفهوما ینتجه المجتمع، �ما )ضف)ه من أدوار وهو)ات على الرجال والنساء، لكّن " الجنوسة: "فـ     
جد ثقافة تتمتع الفوارق الجنوس)ة قّلما تكون محایدة ألّنها تت�ع خ)ارات وفرص األفراد والجماعات، فال تو 

فیها اإلناث �قوة أكبر من الذ�ور بل على الع�س، فالمرأة تتدبر المنزل، والرجل یتدّبر سبل المع)شة، وال 
  .، وهي العوامل التي تشّ�ل منظورات التفاوت الجنوسي...یوجد تساو في القوة والوجاهة والثروة

  

  جدول یبّین الفرق بین مفهومي الجنس والجندر 

  

  الجدول من تكییف الطالب، 
عد اإلطالع على المراجع ذات الصلة 
الموضوع: المصدر

�ما یوجد في التراث الدینّي للد)انات الیهود)ة والمس)ح)ة واإلسالم، رموز �طر5ر�)ة غز5رة، متهمة     
نّص القرآنّي لكّن دراسة لغو)ة للقرآن الكر5م تفید �أّن ال). 2(�أّنها مسیئة للمرأة، وصورتها، م�انتها ودورها 

، وال یجد في "یجّنس اللغة"یؤّنث المذّ�ر و5ذّ�ر المؤّنث، دون تضّرر المعنى، حیث أّن الكتاب العز5ز 
قالت األعراب : "تأنیث المذ�ر أّ$ انتقاص من ق)مة المرأة، أو إعالء مطلF لق)مة الرجل، مثل قوله تعالى

: سورة یوسف، اآل)ة" (..قال نسوة من المدینة: "، وقوله تعالى أ)ضا)14: سورة الحجرات، اآل)ة" (آمّنا

                                                             

  .11. ص مرجع ساب^،جان مارك فیر$،  ــ)1(

، 02. الر5ّس للكتاب والنشر، g  ر5اض: بیروت) (هالة العور$ : ترجمة( اإلسالم والجنســ عبد الوهاب بوحدی�ة، )2(
  .99. ، ص)2001
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)ظّل التساؤل قائما حول مبررات استخدام اللغة، �وسیلة للعدوان والعنف اللفظّي، لوصف �ما ). 1) (30
  )∗. (المرأة �أسماء الحیوانات، �ما هو متوارث في التراث العر"يّ 

االجتماعي، من المفید استخدام آل)ة تحلیل وقبل االنتقال إلى شرح المفهوم العلمي لمقار"ة النوع     
الحقل الداللي، لتحدید جم)ع الظواهر المرت�طة �مقار"ة النوع االجتماعي، على النحو التالي، حیث تتراكب 
المفاه)م اإلنسان)ة المرت�طة �مفهوم النوع االجتماعي، لتؤّسس لمقار"ة جدیدة قادرة على تفسیر أس�اب 

  :مراعاة الس)اس)ة للمنظور الجنسانيّ  الدفاع الغر"ّي عن أهم)ة

  
  

  )الصور النمط�ة(الحقل الداللي ل
عض الظواهر المرت
طة بنمط�ة التصنیف الجنساني ): 01(الش�ل رقم 

  
  

 Gender Stereotypes/الحقل الداللي للظواهر المرت
§  بنمط�ة التصنیف الجنساني): 02(الش�ل رقم 

                                                             

، 01: العدد مجلة جامعة األن
ار للغات واآلداب،" دراسة نحو)ة،: اسم الجنس الجمعيّ "ــ دمحم خالد رحال العبید$،  )1( 
  .371 -  329. ص –، ص )2009(

)... و التي لها عقل صغیر مثل عقل الطیرال�قرة أو الكل�ة أو الحیوان المدلل، أو األفعى أ( �اسمــ �وصف المرأة ــ)∗( 
  .وغیرها من األوصاف المجاز5ة المتضمنة في منظومة القهر الذ�ور$ البیئّي، التي )ستخدمها الرجل ل)حّ} من ق)مة المرأة
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�ة االنترنیتالمخط§ األول من تكییف ا: مالحظة
  .لطالب، أما المخط§ الثاني فهو منشور على ش

: ولشرح المخططین السا�قین، ستجر$ اإلشارة إلى أّن جم)ع المفاه)م المذ�ورة في الحقل الداللي األول   
وغیرها، سیجر$ تعر5فها ت�اعا في فصول هذه .. الوأد، التأث)م، الضلعنة، المنع، الحجب، التحر5م، 

تس�قه . وغیره... للتصنیف الس)اسي، االقتصاد$، االجتماعي، األمني، الثقافي، الدیني،  المذ�رة، ت�عا
  . التعر5فات التال)ة لتحدید المفهوم المدروس بدقة

  

  : The Gender Approach" مقارCة الجندر"تعر=ف 

والمرأة، التي  ممیزات الرجل": �أّنه Antoinette Fouquéأنطوانیت فو�ي تعّرفه ال�احثة الفرنس)ة      
تتصل 
عالقاتها االجتماع�ة تحت تأثیر عوامل اقتصاد�ة وثقاف�ة وأیدیولوج�ة تحّدد أدوار الرجل وأدوار 

القناع أو الهیئة التي یتخذها الرجال والنساء ": �أّنه Gerd Lener جیرد لینر�ما عّرفه ). 1" (المرأة
طر=قة تعبیر تستخدمها ": ف)عّرفه �أّنه Alan Walf آالن والفأما ، "عندما �عزفون على وتر المساواة

     )2( ."المجموعة النسو�ة للتعبیر عن رفضها حالة الت
ع�ة الدائمة للرجل

تصّور األدوار والعالقات االجتماع�ة، : "و)م�ن تعر5ف النوع االجتماعي �المنظور التنموّ$، �أّنه     
جنسین، والنا
عة من الثقافة والدین والتقالید والمعاییر والق�م التي �حّدد بها المجتمع نظرته لكّل من ال

االجتماع�ة والحاجات االقتصاد�ة، وهي تستهدف تحقی^ العدالة واإلنصاف، والمساواة وتكافؤ الفرص، 

                                                             

  .07. ، صمرجع ساب^ــ إبراه)م أوجامع،  )1( 

  .ساب^مرجع هدیل عبود جاسم، ــ  )2( 
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ّ̂ انتفاع �ّل منهما من ثمار التنم�ة �ما )م�ن تعر5ف ). 1( "وتخص�ص الموارد بین المرأة والرجل، وح
األدوار والحقوق والمسؤول�ات الراجعة ": ماعي من المنظور التنموّ$ أ)ضا، �أّنهامقار"ة النوع االجت

للنساء والرجال، والعالقات القائمة بینهم، وتشمل الطر=قة التي تحّددها خصائصهم وسلو��اتهم، حیث 
 ،"اتیرت
§ مفهوم النوع االجتماعي 
حاالت عدم المساواة في النفوذ، واالستفادة من الموارد والخ�ار 

وتتأثر مواقع النساء �الحقائF التار5خ)ة والدین)ة واالقتصاد)ة والثقاف)ة، وتتمثل عالقات النوع االجتماعي 
حر�ّ)ة جنسان)ة تتمیز �الصراع والتعاون /بین النساء والرجال، وتشّ�ل دینام)ة" هرار�)ة"في عالقة تراتب)ة 

   )2( .األسرة والعمر والحالة االجتماع)ة أ)ضافي آن واحد، وتتخّللها مش�الت تفرضها قضا)ا الط�قة و 

: وهناك من )عّرف مقار"ة الجندر، استنادا على التفرF5 الجامد بین األدوار الذ�ور5ة والنسو)ة �أّنها    
عمل�ة دراسة العالقة المتداخلة بین الرجل والمرأة في المجتمع، والتي تحّددها عوامل مختلفة اقتصاد�ة "

اإلنجاب�ة : ، عن طر=^ تأثیرها على ق�مة العمل في األدوار النسائ�ة الثالث...وCیئ�ةوثقاف�ة وس�اس�ة 
     )3( ".والتنظ�م�ة واإلنتاج�ة، التي تقوم بها المرأة، وال �قوم بها الرجل

، التي تر5د إنشاء أسر غیر نمط)ة، "متحّولي الجنس"وتجدر اإلشارة إلى ظهور فئة متغّیر$ الجنس     
  :لرشادة الجنسان)ة، و)م�ن تصّورها في النماذج الموجودة في المخط} المواليتقضي على ا

 النتائج المتوقعة للسماح لمتغّیر$ الجنس بتأس)س أسر غیر نمط)ة): 01(الش�ل رقم 

                                                             

  .07. ، صالساب^المرجع ــ إبراه)م أوجامع، )1( 

، 72: المعهد العر"ي للتخط)}، العدد: الكو5ت( المؤشرات واأل
عاد التنمو�ة: تم�ین المرأةــ ر5اض بن جلیلي، )2(
  .03. ، ص)2008ن)سان /أفر5ل

  .45. ، صمرجع ساب^ــ حر5ز$ ز�ر5ا، )3( 
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  المخط§ من تكییف الطالب 
عد اإلطالع على النتائج المتوقعة للدمج بین الجنسین: المصدر

ا )م�ن للعالقات الجنسان)ة غیر الطب)ع)ة، أن یؤّد$ إل)ه من ظهور نتائج یوّضح المخط} السابF م    
، رغم أّنها ال توّفر شرg بناء األسرة األساسّي، وهو "غیر النمط)ة"غیر طب)ع)ة، �عضها )عترف �األسر 

 ، وتخضع ترتی�ات االعتراف �األسر غیر النمط)ة، إلى مقتض)ات حقوق اإلنسان، التي"الطب)عيّ "التكاثر 
تعتبر األنثى نوعا اجتماع)ا مشابها للرجل، ومتساو)ا معه في الحقوق والواج�ات، وتعترف �أّ$ جنس غیر 

  ؟.، �امل الحقوق "�نوع ثالث"الرجل والمرأة، ومن هنا بدأت قض)ة تقد)م مثلیي الجنس، 

ة النوع وعلى الرغم من ذلك، ال )فید االعتماد على هذه القض)ة الجزئ)ة، لرفض اعتماد مقار"    
، ولم )عد 1995االجتماعي، التي تعرف إجماعا دول)ا منذ المؤتمر الدولّي الرا�ع للمرأة في بیجین سنة 

مم�ننا تجاوزها من قبل الدول والح�ومات، المطال�ة بتضمینها في �افة الس)اسات والتشر5عات والخط} 
  .نظماتها المتخّصصةوالبرامج على المستوi المحلّي، تحت إشراف هیئة األمم المتحدة وم

   

  إسهامات العلوم االجتماع�ة في تطو=ر الفلسفة النسو�ة : الفرع الثاني

  ومقارCة النوع االجتماعي
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قام رّواد الفلسفة النسو)ة �مراجعات معرف)ة للعدید من المفاه)م العلم)ة، التي اتهمت �االنح)از إلى     
على األقّل في الخطاب الد)ماغوجي " ذ�ور$ّ "لذ$ أّكد أّنه ا" المواطنة"النزعة الذ�ور5ة المه)منة، �مفهوم 

للخطاب الس)اسي والتشر5عات والبرامج، حیث ال )م�ن تصح)ح الوضع)ات غیر المتكافئة بین الجنسین، 
المساوات�ة ل�ست في ": )عود أساسه إلى أنّ  خلل" :�أّنهالو�س دومون والتي )قول عنها المفّ�ر الس)اسي 

: اسطة المراجعات التنظیر5ة لمقار"ة الجندر، تّم تف�)ك أس�اب ال�طر5ر�)ة المتجّذرة فيفبو ). 1"(م�انها
وغیرها، ... الدول، والح�ومات، البرلمانات، األحزاب، مراكز صناعة القرار المحل)ة والدول)ة واإلقل)م)ة

  . رص الق)ادة، �التقادموهي مواقع لم تتح للمرأة فیها فرص تكافئ نصیب الرجل، المتمّتع �غنائم التار5خ وف

یرi اتجاه معرفّي مساند لظهور مقار"ة الجندر، وما أّدت إل)ه من خروقات مفاه)م)ة ورّجات معرف)ة      
مختلفة، أّن رفض رزانة التفنید النسو$ للمفاه)م، وعدم االعتراف �الفروض النسو)ة العلم)ة النقد)ة، ف)ه 

، Imre Lakatos وٕامر5 الكاتوش Karl Popper ارل بوCر�الذ$ طّوره " انتهاك صر5ح  لمنطF العلم"
، )2(، وتفسیر الظواهر، وشرح المفاه)م "علمّ)ة النظر5ة"على أساس أّن التفنید، هو األداة األساس)ة لتأكید 

، تلقى رواجا �لما )3(والسماح �ظهور اكتشافات هامة، عبر مقار"ات حداث)ة وفروض تأس)س)ة جدیدة 
  ".ال�طر5ر�)ة")ة نفسها �بدیل عقالني للسلطة الذ�ور5ة طرحت الحر�ة النسو 

لكن في المقابل، هناك من یرi أّن هنالك مضامین ودالالت خطیرة في نشر مقار"ة الجندر، التي     
تستهدف إدراج حقوق المرأة ضمن خطة أمم)ة لتغییر ثقافات الشعوب ونمذجتها، إذ تنطلF األح�ام 

یهّدد بن)ة المجتمع اإلسالمّي، ألّنها تنشد هدف " خطر ثقافيّ "�أّن الجندر اإلسالم)ة على سبیل المثال، 
، وهو ما یتنافى مع ثوابت الدین اإلسالمي، وخصوص)اتها )4(تحقیF المساواة التامة بین الجنسین 

وهي نفس ردود الفعل المسجلة في النماذج الثیوقراط)ة المس)ح)ة . الحضار5ة  غیر القابلة للتغییر
  ) 5. (د)ة وغیرها، من الد)انات غیر السماو)ة، التي سیجر$ تقد)مها في الم�احث القادمةوالیهو 

                                                             

) بدر الدین عردو�ي: ترجمة( الحدیثةمنظور أنتروCولوجي لألیدیولوج�ة : مقاالت في الفردان�ةلو)س دومون،  ــ )1( 
  .282. ، ص)2006مر�ز دراسات الوحدة العر")ة، یولیو : المنظمة العر")ة للترجمة: بیروت(

  .82 - 79. ص -ص  مرجع ساب^، نحو دراسة النوع في العلوم الس�اس�ة،میرفت حاتم،  -)2( 

ــ )3(    .32 -  27. ص -ص  ،مرجع ساب^عادل زقاغ، ــــ

  .25. ، ص)2000سیراس للنشر، : تونس( الجنسان�ة في اإلسالمالوهاب بوحدی�ة، عبد  -)4( 

موسوعة النساء في  وآخرون، ...،بیتیتجولي  ، جاكلین أكینو س)ابنو،  جین سمیث،)محررا( جوزفسعاد  ــــ)5( 
�ات المنهج: المجلد األول: ENCYCLEOPEDIA of Women and Islamic Culturesوالثقافات اإلسالم�ة 
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، الذ$ حاول "العلمانيّ "، البیئة المصدر لهذا المنتوج المعرفي "وافد من الغرب"فالجندر مصطلح      
لخجل د)مومة ا"لیؤسس مطالب تحاول أن تنهي  ،The Male Biasالتحیز الذ�ور5ّ استثمار مفهوم 

 M. Wollestoncraft )1759مار5 والستن�رافت وقد  �تبت المفّ�رة االنجلیز5ة ". المعرفي للف�ر النسو$ّ 
جان جاك ، رّدا على موقف الفیلسوف الفرنسّي "دفاعا عن حقوق المرأة: "، �تا�ا �عنوان)1(م )1897 –

اها �عیدة عن الدور م، من المرأة، التي ال یر )Jean-Jacques Rousseau )1712 – 1778 روسو
، بخصوص روسوعلى  مار5 ، وترّد "أمرا طب)ع)ا"الجنسي واإلنجابّي الحتمّي، و)عتبر خضوعها للزوج 

موافقته على عبود)ة المرأة للرجل في األسرة، على الرغم من أّنه اعتبر العبود)ة �ظاهرة أعّم وأشمل 
أّن المساواة في  روسوالنساء، حین یؤّ�د ، وتنتقد ممارسته للتمییز ضّد "وضعا غیر طب)عّي، ومرفوض"

 Jean Lock )1632جون لوك فلسفته وأف�اره تخّص الذ�ور دون اإلناث، متفقا مع الفیلسوف االنجلیزّ$ 
  . م، حول هذه المسألة)1770 – 1831( Hegel ه�غلم، والفیلسوف األلمانّي )1714 –

لدولة والمجتمع، ساعدت رائد الفلسفة النسو)ة غیر أّن فلسفة جون لوك التي قامت على لیبرال)ة ا    
م، )1859 – 1807(هار=ت تایلور میل م، وزوجته )1873 – 1806(  جون ستیوارت میلالتحّرر5ة 

 جا�مس میلفي الدفاع عن حFّ المرأة في العمل المأجور، وحFّ المرأة في التصو5ت، رغم معارضة والده 
James Mill  جیرمي بنتامومعّلمه Jerremy Bentam2.(، لعدم مالءمة الظروف الس)اس)ة في انجلترا(  

، 1869، الصادر سنة لجون ستیوارت میل" استع�اد النساء"واعتبر رّواد الفلسفة النسو)ة �تاب     
الفلسفة النسو)ة الغر")ة في " عر=ضة/مان�فستو"�مثا�ة  هار=ت تایلور،لزوجته " تحر5ر النساء: "و�تاب

ل)س من العدالة حرمان المرأة من العمل ومن حFّ : "لثالثة، �عد أّن أّكدا في الكتابین أّنهالموجتین الثان)ة وا
، "التصو5ت، وٕاخضاع الزوج زوجته ومنعها من التعل)م، والتثقیف، وحصر دورها في اإلنجاب والتر")ة

  .معتبرا أّن ال�طر5ر�)ة نوع من أنواع االستبداد، وفرض العبود)ة

                                                                                                                                                                                              

، دار الوال)ات المتحدة األمر�5)ة: بوسطن) (عایدة سیف الدولة، أم)مة أبو ��ر، وآخرون : ترجمة( والمنظومات والمصادر
  .85. ، ص)2006 ،مؤسسة المرأة والذاكرة: ، القاهرة2003 بر5ل،

(1)- Martin Griffiths (Edt.,) Cynthia Enole, Colin Elman … and Others, International 
Relations Theory for The Twenty First Century: An Introduction (London and New York: 
Routledge Taylor and Francis Groupe, 2007), p. 101. 

المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، : الكو5ت مجلة عالم الف�ر،" النسو)ة وفلسفة العلم،"ــ )منى طر5ف الخولي،  )2( 
  .92 – 70. ص –، ص )2005د)سمبر /أكتو"ر( 02: ، العدد34: دالمجل
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 – George Peter  Murdock )1897 جورج بیتر میردوكاألمر�5ي ترو"ولوجي یرi العالم األن    
: أنّ  
ارسونز، و5رi "من األفضل للمرأة أخذ العمل الذ5 یناسب طب�عتها البیولوج�ة: "أّنهم، )1985

، وأّن في ...التنشئة الناجحة في العائلة 
المجتمع الصناعي، هي التي تقّسم العمل بین الجنسین"
   )1(". التعبیر=ة للمرأة في المنزل، عنصر اطمئنان وراحة للرجلاألدوار 

منظومة فكر=ة مسلك�ة مدافعة عن مصالح النساء : "النسو)ة �أّنها أحمد عمروو)عّرف ال�احث     
النظر=ة التي تناد5 
مساواة ": �أّنها Webster و
ستر، و)عّرفها معجم "وتدعو إلى توس�ع مصالحهنّ 

انتزاع وعي الفرد، ثم الوعي الجمعّي، ": �أّنها لو=ز تز=انوتعّرفها  ،"ني منه المرأةالجنسین، الذ5 تعا
  )2( ".تت
عه ثورة ضّد مواز=ن القوT الجنس�ة والتهم�ش الكامل للنساء في لحظات تار=خ�ة معینة

  
  
  

ة بجامعة أستاذة الفنون والعلوم اإلنسان) Sarah Gamble سارة جامبلاالنجلیز5ة وتعّرف ال�احثة     
  : ، �أّنهاSwanseaسوانز$ 

االعتقاد 
أّن المرأة ال تعامل على قدم المساواة مع الرجل، بدون أ5ّ "    
سبب، إّال لكونها امرأة، في مجتمع �حّدد أولو�اته حسب رؤ�ة الرجل 

  )3( ".واهتماماته
السلطو)ة لمنع المرأة من وترi جامبل في هذا التعر5ف، أّن التصنیف البیولوجي للمرأة، هو الحجة      

الحصول على حقوقها الس)اس)ة واالقتصاد)ة واالجتماع)ة على قدم المساواة �الرجل، الذ$ )عتبر مر�ز 
  .النظام االجتماعّي، والمه)من على السلطة والقوة المؤسسین له

  

  :- ر5اض القرشي–فهي حسب ال�احث  Féminismأما األنثو)ة     
  

لي یهدف إلى مراجعة واستجواب أو نقد أو تعدیل �ّل جهد نظر5 أو عم"    
النظام السائد في البن�ات االجتماع�ة، یجعل الرجل هو المر�ز، هو اإلنسان، أما 

  )1". (المرأة فهي جنس ثان أو آخر في منزلة أدنى

                                                             

المنظمة : بیروت) (فایز الص)اغ: ترجمة( مع مدخالت عر�Cة... علم االجتماعــ أنتوني غیدنز، �ار5ن بیردسال، )1( 
g ،194. ، ص)2005، أكتو"ر 04. العر")ة للترجمة، مؤسسة ترجمان.  

التقر5ر  مجلة الب�ان،" قراءة في المنطلقات الف�ر5ة،.. ال)ة حتى اإلسالم)ةالنسو)ة من الراد)�"ــ أحمد عمرو، )2(
  .159 – 138. ص –، ص )ت. د(االستراتیجي الثامن، 

درا حضرموث للنشر، : حضرموث( قراءة في الخلف�ة المعرف�ة لخطاب المرأة في الغرب... النسو�ةر5اض القرشي،  -)3(
  .63.، ص)2008الجمهور5ة ال)من)ة، 
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م و5ؤّشر مفهوم األنوثة إلى نوع جنسانّي بیولوجّي الصنف، )عتبر عنصرا أساس)ا في بناء النظا    
غیر مستقل اإلرادة، یت�ع إرادة الرجل المه)من " تا�ع"االجتماعي، لكنه ل)س مر�ز هذا النظام، بل عنصر 

  )2. (على سلطة القرار والتأثیر في هذا النظام، والتصورات الذ�ور5ة عن النساء
تماعّي الذ$ أّن النوع االجتماعي هو التش�یل الثقافّي واالج آمال قراميوتعتبر ال�احثة التونس)ة     

التعر5ف التالي حول  قراميیخضع له الفرد، ل)�تسب صفات تدرجه في خانة الذ�ور أو اإلناث، وتبّنت 
  :النوع االجتماعي، وتقول

. إّنه الوجه االجتماعّي الثقافّي النتماء واحد من الجنسین البیولوجیین"     
ى ذلك وهو ینطو5 على إس
اغ صفات نهائ�ة ال تار=خ�ة أو ظرفّ�ة عل

، و=تحّق^ ذلك االنتماء 
التنشئة أساسا، لكن ال یلبث أن �ص
ح ...االنتماء
  )3( ".عملّ�ة من التدبیر الذاتّي تجر5 عبرها مراق
ة الذات واآلخر=ن

التعر5ف " النوع االجتماعي وأ�عاد تم�ین المرأة في الوطن العر"ي: "�ما تتبنى الدراسة الموسومة بـ     
  : نوع االجتماعيالتالي لمقار"ة ال

النوع االجتماعي هو الدور االجتماعي والم�انة االجتماع�ة والق�مة المعنو�ة "    
�ونه ذ�را أو أنثى
  ) 4(". اللذین �حملهما الفرد في مجتمع ما، والمرت
طة 

التي و)م�ن مالحظة مظاهر وتمّثالت التمییز الجنساني السلبّي ضّد المرأة في المجتمعات التقلید)ة،      
لم تتم�ن من است)عاب األ�عاد الحداث)ة والثقاف)ة لمقار"ة الجندر، التي تسعى إلى تغییر النظام 

  . االجتماعي، وجعله یتقّبل تواجد المرأة في الفضاء العام

                                                                                                                                                                                              

  .63. ، صالساب^المرجع ر5اض القرشي، - )1(

مر�ز : جامعة عدن مجلة النوع االجتماعي والتنم�ة،" األسس الفلسف)ة لمفهوم الجنوسة،"ــ قاسم عبد عوض المح�شي، )2(
  .115. ، ص)2010نوفمبر (، 04: المرأة لل�حوث والتدر5ب، العدد

، )2012دار الساقي، : بیروت( ع والواقع في أحوال النساء؟ الشائ...الجندر ماذا تقولین ــ عزة شرارة ب)ضون،  )3( 
األ
عاد : ثقافة التغییر: مؤتمر" ،)الجندر(تمّثالت ثقافة التغییر من منظور النوع االجتماعي"، آمال قرامي: ، في27. ص

، –ملكة األردن)ة مال –جامعة ف)الدلف)ا  17المؤتمر الدولي الـ  ،)2012نوفمبر  08 – 06(الف�ر=ة والعوامل والتمثالت 
  : ي موقع جامعة ف)الدلف)افرا�} المداخلة 

≥http://www.philadelphia.edu.jo/arts/17th/day_one/session_one/amaal.doc≤  

  .15. ، صمرجع ساب^رو5دا المعا)طة، معتز �ا� عبد الفتاح وآخرون،  - )4( 
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  .الجندر في ح�اة المرأة/ التغیرات التي تستهدفها مقارCة النوع االجتماعي:  04المخط§ رقم 
  

 
المجلس الوطني لشؤون : عّمان( إدماج النوع االجتماعي في الخط§ والس�اسات الوطن�ة، أبو غزالة ه)فاء: المصدر    

  .09. ، ص)ت. األسرة، د
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  :المرأة في الفلسفة البنیو�ة وعالقتها 
النظر=ة الوظ�ف�ة ونظر=ة الدور االجتماعي

ال�حوث المرجع)ة التي عالجت أسهمت الدراسات االجتماع)ة في مراكمة رصید معتبر من الدراسات و      
 تالكوت 
ارسونزعالم االجتماع األمر�5ي ل �النظر=ة الوظ�ف�ةقض)ة المرأة عبر عّدة مداخل نظر5ة، 

Talcott Parsons لرالف لینتون  نظر=ة الدوروRalf Linton،  النسو�ة ودورها في تطو5ر منظور
بدراسة الدور  النظر=ة الوظ�ف�ةث تعنى حی ،)1( حول مفهوم الجندر The French Feminismالفرنس�ة 

النظر=ة  الذ$ یؤّد)ه العنصر أو الفرد أو الوحدة الس)اس)ة داخل النظام أو البناء الشامل للمجتمع، وتعنى
، وتنطلF من اتجاه منهجّي )قوم على الر"} بین )2(في المقابل، بدراسة المجتمع ��ّل  البنائ�ة،/البنیو�ة

�ونت )�شف ما بین وحداته من روا�} وعالقات، حیث أّن البنائ)ة الوظ)ف)ة عند أجزاء أّ$ بناء �لّي، ل
تنظر للمجتمع �اعت�اره نسقا من أجزاء مترا�طة وظ)ف)ة تح�مها قوانین  وسبنسر و�لیف براون ودور�ا�م،

 فالمرأة العنصر األساسّي داخل النسF العائلّي، تحتّل م�انة تمارس من خاللها مجموعة من. طب)ع)ة
األدوار، فإذا ساءت الظروف حولها اختّل أداء سلو�ها للدور الذ$ تقوم �ه، لذلك تحتاج المرأة إلى ما 

، )3(یجعلها تؤّد$ وتبدع األدوار المنوطة بها دون تأّثر بتحّول البیئة االجتماع)ة والثقافات السائدة فیها 
لى ممارسة حقوقها الس)اس)ة، وهو أكبر فالمرأة التي تستط)ع أن تقوم �أدوار اجتماع)ة متنوعة قادرة ع

، و یدّل أ)ضا على أهم)ة "المتناه)ة"هو ظاهرة " القابلة للتغییر"دلیل على أّن تنوع األدوار الجنوس)ة 
إدراك الرجل لما تستط)ع المرأة أن تشارك ف)ه من نشاطات اجتماع)ة وس)اس)ة واقتصاد)ة في الفضاء 

  )4.(العام

فمن الواضح أّن الثقافة المجتمع)ة، تمیل إلى إضفاء  ،Role Theoryور نظر=ة الد أما بخصوص    
أهم)ة �بیرة على األدوار الرجال)ة، مقابل إعطاء وزن هامشّي لألدوار التي )قوم بها الرجال، وتبرز أهم)ة 
                                                             

(1) - Christopher E. Miller, Mary E. King, A Glossary of Terms and Concepts in Peace 
and Conflict  Studies 2nd Edn., (Adis Ababa: University of Peace, 2005), p. 36. 

منشورات میر5ت : القاهرة) (أحمد حّسان: ترجمة( محاوالت 
اتجاه سوسیولوج�ا انع�اس�ة: 
ع
ارة أخرT بییر بوردیو، ــ )2(
  .250. ، ص)2002للنشر، 

د�توراه في ، )1997 – 1947(الدور االجتماعي والس�اسي للمرأة الهند�ة سن ع�اس دمحم حسونة، ــ منى ح )3(
 – 2005: (الدراسات اآلس)او)ة، جامعة الزقازF5، معهد الدراسات وال�حوث اآلس)او)ة، قسم الحضارات، الموسم الجامعي

  .14 – 09. ص –، ص )2006

الش��ة العر")ة لأل�حاث والنشر، : بیروت) (دمحم عثمان: ترجمة( ألساس�ةالمفاه�م ا: علم االجتماعجون س�وت، ــ )4(
  .239. ، ص)2009
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ر عند دراسة الدور الوظ)في والبنائي للمرأة، في سلوك الجنسین ح)ال قضا)ا المرأة، حیث یختلف تقّبل الدو 
النساء والرجال، �ما أّن هنالك نسوة ال )حّبذن االستمرار في ممارسة األدوار النسو)ة التقلید)ة، و)طالبن 

وستجر$ مقار"ة نظر5ة الدور لدراسة األدوار النسو)ة . �الحFّ في ممارسة أدوار رجال)ة في المجتمع
أو ما أصطلح . لمجتمعي، الدور الس�اسي�الدور اإلنتاجي، الدور اإلنجابي، الدور االتقلید)ة األر"عة، 


األدوار النمط�ةعلى تسمیتها  Stereotyped Roles التي عرفت عن المرأة التقلید)ة، واعت�ار الخروج ،
  ) 1. (عنها نزعة احتجاج)ة نسو)ة تدفع إلى تبني دور صراعي، ضّد اله)منة الذ�ور5ة

، Role Acheined دور م�تسبع األدوار، هناك ال�احثون ألنوا  وانطالقا من التقس)م الذ$ حّدده    
، غیر Role Prescribed ملزم، ودور Role Perceivedمتوقع ودور  ،Role Ascribed موروثودور 

أّن األهّم في دراسة جم)ع هذه األدوار أّنه )م�ن استخدامها لتفسیر سلوك المرأة الس)اسي واالجتماعي، إّال 
مفید جدا في هذا الس)اق، ألّنه )فّسر أس�اب   The Role Conflict الدور الصراعيأّن دراسة مفهوم 

  .النزعة التنافس)ة بین الرجل والمرأة، المتالك القوة االجتماع)ة، والمحافظة علیها

ل)ضفي �عدا معرف)ا على تصورات الرجولة، واالندفاعات التسّید)ة القهر5ة " الجنوسة"ظهر مفهوم      
  ):2(ثالثة اتجاهات في دراسة الجنوسة  أنتوني جیدنزث السوسیولوجي للذ�ورة، وقد صّنف ال�اح

یدرس الخصائص البیولوج)ة �اعت�ارها أساس اختالف السلوك بین الرجال والنساء، : االتجاه األول    
، المحددة "�االختالفات الطب)ع)ة"و"ّرر جیدنز میل النساء إلى السلب)ة مقابل الروح العدوان)ة للرجل، 

ال�شر وتفرقهم عن السلوك الحیواني، غیر أّن ناقد$ هذا االتجاه فّندوا أن تكون البن)ة البیولوج)ة  لسلوك
  .السبب األساسي المبرر للسلوك الجنوسي للرجال والنساء

یرi أّن التنشئة االجتماع)ة سبب تصن)فات الجنوسة واألدوار المتوقعة الناجمة عن : االتجاه الثاني    
لمدرسة والوسائل اإلعالم)ة، التي تنشئ الطفل على مناهج تحوله من الفطرة إلى االتصال دور العائلة وا

، و�صورة تدر5ج)ة، تساهم في ص)اغة التصورات والتوقعات "منحازة"�العوامل والظروف التي تلّقنه ق)ما 
أّن الالمساواة ، فالفوارق الجنوس)ة تحّدد ثقاف)ا ول)س بیولوج)ا، �ما )ذ�ر أو أنثى(التي تطابF جنسه 

لذلك )عتبر أنصار المدرسة الوظ)ف)ة في علم . الجنوس)ة نتیجة لتنشئة النساء والرجال للق)ام �أدوار مختلفة
حتم)ة "، على أساس "برمجتهم جنس)ا"االجتماع أّن ال�شر یخضعون إلى تنشئة اجتماع)ة تعمل على 

هذا االتجاه )عتبرون أّن البرمجة السل)مة غیر أّن ناقد$  "،Prejudice Gender) 3(التحّیز الجنوسّي 
                                                             

  .66. ، صمرجع ساب^ــ روال محمود حاف£ الحیت،  )1( 

  .186. ، صمرجع ساب^أنتوني غیدنز، �ار5ن بیردسال، ــ )2( 

  .139. ص مرجع ساب^،فیلیب جونز، ــ )3( 
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للمرأة شّ�لت المدخل النقدّ$ المشّ�ك في هذا االفتراض، حیث )ستحیل على اآل�اء متا�عة تنشئة أبنائهم 
  .في المدارس أو مراق�ة مطالعتهم للكتب و"رامج التلفاز الملیئة بدالالت الصفات الممیزة لسلوك الجنسین

أنصار هذا االتجاه أّن الجنوسة نتیجة للم�تس�ات الثقاف)ة التي أعید بناؤها  یرi : االتجاه الثالث    
وتصورها اجتماع)ا، لذلك فالهو)ات الجنوس)ة تنشأ من إدراك الفروق الجنسان)ة في المجتمع، وما یؤّد$ 

  . إلى تش�یلها على هذا النحو

النوع  التقاطعات المعرف�ة متعددة االختصاص في 
حث مفهوم: الفرع الثالث
  الجندر/االجتماعي

م، )1897 – 1937( Antonio Gramsci أنطونیو غرامشي)فّسر عالم االجتماع اال)طالّي     
الصراعات البنیو)ة لألیدیولوج)ات التي تبنى على ق)مة معرف)ة لها مقومات س)�ولوج)ة وأخالق)ة تجعلها 

اه)م الس)طرة االنتهاز5ة، فاله)منة حسب ، ومف)1(سالحا للصراع الط�قي والفئو$، ضّد تمثالت اله)منة 
، تدفع إلى اشتداد )2" (وحدة بین الطب)عة والروح"تتش�ل من  Hisorical Blocغرامشي هي �تلة تار5خ)ة 

الصراع حول توز5ع القوة، ألّن الس)طرة األیدیولوج)ة تظّل دائما نسب)ة وجزئ)ة وال )م�ن لها أن تكون 
ة الثقافة الفئو)ة، �محاولة �سب حر5اتهّن عن طرF5 المحافظة على جزء لذلك تقوم النساء من فئ. مطلقة

و)عتبر غرامشي أّن لألیدیولوج)ا دورا أساس)ا في إعالء ق)مة المرأة، . أو مساحة من الثقافة المس)طرة
  )3. (والدفاع عن األمومة، واألسر5ة الزوج)ة الراشدة

أّن التحوالت البنیو)ة واالنتقال من  ،)4( Robert DahlروCرت دال یرi عالم الس)اسة األمر�5ي     
، أو من اقتصاد التخط)} المر�زّ$ الموّجه إلى "ح�م الكثرة"النظام السلطوّ$ إلى نظام ح�م األغلب)ة 

اقتصاد السوق الحّرة، )صاحبها تغّیرات في التوجهات واالعتقادات، التي قابلتها النساء �قدرة عال)ة على 

                                                             

دار �نعان للدراسات : دمشF) (فاضل جتكر: ترجمة( دفاتر السجن: غرامشي، ورجیوفر$ نول سمیث، �ینتین ه ــ)1( 
  .195. ، ص)1991والنشر، 

المجلس األعلى للثقافة، المشروع القومي للترجمة،  : القاهرة) (إبراه)م فتحي: ترجمة( األیدیولوج�ةد)فید هو�س،  ــ)2( 
  .94. ، ص)2000

مصر العر")ة للنشر، : القاهرة) (دمحم )اسر الخواجة: ترجمة( والممارسات ال
حث�ة النظر=ات االجتماع�ةــ فیلیب جونز، )3( 
  .142. ، ص)2010

مر�ز األهرام : القاهرة) (علّي الدین هالل: مراجعة) (عال أبو ز5د: ترجمة( التحلیل الس�اسي الحدیثــ رو"رت دال، )4(
 g ،153. ، ص)1993، 05.للترجمة والنشر.  
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حوالت، رغم أّنها لم تستطع مقاومة اله)منة ال�طر5ر�)ة للرجال حتى في ظّل التكّیف مع هذه الت
   .الد)مقراط)ة

في مؤتمر (م  20ظهر مصطلح الجندر �ش�ل رسمّي في وثائF األمم المتحدة مع نها)ات القرن      
تماد مصطلح ، وتّم ترجمته في منظمة الیونس�و إلى اللغة العر")ة واع)تحدیدا 1995المراة الدولي بیجین 

" أهل األعمال"بدل رجل وامرأة، ومصطلح " إنسان"، �عد أن حدث استخدام لمصطلح "النوع االجتماعي"
وتّم إلغاء التصنیف البیولوجّي لف�رة الذ�ورة واألنوثة، وٕاطالق تسم)ة . وغیرها.... بدل رجل وسیدة أعمال

�ما استخدم مصطلح ). 1(اع)ة، ال غیر واحدة على الجنسین، ال تفصلها سوi الفروق الثقاف)ة واالجتم
فصل الجنسین أو تفضیل أحدهما على "في �عض منشورات هیئة األمم المتحدة �معنى منع " الجنوس)ة"

انتساب الفرد إلى الجنس اإلنساني مجّردا من الذ�ورة واألنوثة، اللون أو " الجنوسة"، ف)ما تعني "اآلخر
  )2. (ور �المساواة وعدم التحّیز إلى جم)ع أفراد المجتمعالعرق، القوة أو الضعف، �ما یوصل الشع

  

لقد دأبت الفلسفة على محاولة تفسیر العالم ": م)1818 – 1883( Karl Marx )قول �ارل مار�س    
فالرهان على إحداث التغییر االجتماعّي یجب أن یتّم . )3(" عبر العصور، أما اآلن فالمهم هو تغییره

جنسانّ)ة الجامدة، -مجتمع)ة تجاه ظاهرة ال�طر5ر�)ة، والتخّلص من المفاه)م الطبّ عبر تغییر الثقافة ال
فنتیجة لتعقید المجتمعات المعاصرة، أص�ح تطّور . التي تمنع النساء من الظهور في الفضاء العام

ن أّن المجتمع نتاجا لنسF من األدوار المتفاعلة لألفراد والسلطة واإلدارة والحر�ات االجتماع)ة، في حی
هو الذ$ تتوقف عنده عمل)ة التغییر، �سبب منع الفاعلین من  "Société Bloquéeالمجتمع المعّطل "

  )4. (التحّرك داخل التنظ)م واحتكار التغییر �ش�ل مر�زّ$ من قبل السلطة

لمفاه)م �الس)�)ة مثل مفهوم " مرادف/�بدیل"لقد طرح مفهوم الجندر في أدب)ات الس)اسة المقارنة    
، التي �انت تستخدم للتعبیر عن �فاح المرأة من أجل تغییر Feminismواألنثو)ة  Womenismلنسو)ة ا

                                                             

یونیو / جمادi اآلخرة(، 38: العدد مجلة التعر=ب، "،)GENDER –الجندر (الجنوسة "سارة، ممدوح دمحم خ -)1(
  .197. ، ص)2010

  .201. ، صالمرجع نفسه -)2(

  .123. ، ص)2009، 04. دار الشروق، g: القاهرة( العولمة ــ جالل أمین، )3(

، )1992المر�ز الثقافي العر"ي، : بیروت( )نخلة فر5فر: ترجمة( العلوم االجتماع�ة المعاصرةــ ب)ار أنصار، )4(
  .265.ص
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فالجندر �مفهوم علمي جدید �ان غائ�ا في الدراسات ) 1.(األوضاع غیر المتساو)ة بینها و"ین الرجل
روسة للم�حوثین ال�حث)ة التقلید)ة التي ت�حث في مسائل ذات طا�ع عمومّي شامل، فتدعو الظواهر المد

الساسة، الحز"ّیین، صّناع القرار، العمال، الفالحون، الطل�ة، : على سبیل المثال �أّنها ظواهر تقع لفئات
و5رi . تدّقF أوضاع النساء في تلك األ�حاث" تفص)الت جندر5ة"وغیرها، ولم تكن هنالك ... المستهلك

: لدراسات الجندر، قد اعتبر أّن المهام التال)ةأّن المنظور الغر"ي  حمد5 عبد الرحمان المصر$ّ  ال�احث
، هي المجاالت الرئ)سة لنشاg وعمل المرأة، ف)ما تر�ت أنشطة ...األعمال المنزل)ة، رعا)ة األطفال

ال " میدان عام"، ولألخیر "م�ان خاص"للرجال، أ$ أّن لألولى ... الزراعة والرعي والقتال في الحروب 
  . لمنظور الغر"ي، تمییز واضح بین الجنسین، له خلف)ة س)�ولوج)ة جائرةتوجد ف)ه النساء، وفي هذا ا

مسألة الرغ�ات الخطیرة التي تدفع النساء إلى الصراع  وCرت دالوناقش المف�ر الس)اسي األمر�5ّي ر    
$ مع الذات، معتبرا أّنها عامل داخلّي یدفع إلى اكتساب المز5د من القوة التي تؤّد$ إلى حدوث حراك نسو 

روCرت ، �عد إقرار )2( "منهج سوسیولوج�ا التعبئة"أو دینام)ة نسائ)ة فعالة )م�ن إدراك دوافعها �استخدام 
�صعو�ة تتّ�ع ال�طر5ر�)ة دون استخدام التفسیرات البیولوج)ة والطّب جنسان)ة، أو منهج التطور5ة  دال

  Thomas Jefferson اس ج�فرسون توم مثاال �الس)اسّي األمیر�يّ دال وأعطى . )3(البیولوج)ة الهام 
ال بّد على النساء ": - على الرغم من تأكید إعالن االستقالل أّن جم)ع ال�شر خلقوا متساو5ن –الذ$ قال 

  )4(". أن �ستثنین من المناقشات والوظائف العامة ألّن اختالطهّن 
الرجال، سیؤّد5 إلى االنحطا¥

، تف�)�ا فر5دا لعالقات السلطة )∗( Pierre Bourdieuبوردیو بییر قّدم السوسیولوجي الفرنسي الراحل     
 Fالسلطة الرمز5ة"على السلو�)ات غیر المرئّ)ة للسلطة مصطلح  بوردیوالمجتمع)ة ومتغّیر الجنس، وأطل "

                                                             

: عّمان( النظم اإلفر=ق�ة نموذجا... االتجاهات الحدیثة في دراسة النظم الس�اس�ة حمد$ عبد الرحمان حسن،  - )1( 
  .47.، ص)2008دراسات س)اس)ة نظر5ة، المر�ز العلمي للدراسات الس)اس)ة، 

المؤسسات الجامع)ة : بیروت) (مروان �ط)ش: ترجمة( ائ^ في علم االجتماعالطر ــ ر5مون بودون، ر5تو فیبول،  )2( 
   .71. ،ص)2010للدراسات والنشر والتوز5ع، 

: أبو ظبي) (مصطفى إبراه)م فهمي: ترجمة( جولة نطوف فیها حول األسس الجمیلة للعلم: الم
ادئــ ناتا$ أنجیر،  )3( 
  .241. ص ،)2011، )�لمة(هیئة أبو ظبي للثقافة والتراث 

  .153. ، صمرجع ساب^، التحلیل الس�اسي الحدیثــ رو"رت دال،  )4( 

نى "التي استهدفت رصد وتعر5ة تمّثالت اله)منة الذ�ور5ة و  بییر بوردیومن بین آراء السوسیولوجي الفرنسي  - )∗( 
مقابل الهامش)ة النسو)ة، وجعلتها من ، ور"طها �األدوار الجنوس)ة والرمز5ة الذ�ور5ة المر�ز5ة، "التقس)م الجنسي المقصودة"

أهّم أس�اب إكراه النساء واست�عادهّن في المجال الس)اسي واالقتصادّ$ واالجتماعي، وقد وّظف بودیو معاناة المرأة الجزائر5ة 
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، �أنواعها المختلفة، )1" (أدوات اله)منة"الطب)ع)ة، التي تفرض التواصل بین الفواعل االجتماع)ة �استخدام 
، تشّ�ل جزء )2(اله)منة ال�طر5ر�)ة الذ�ور5ة على النساء، التي تعتمد أطرا تعل)م)ة وتثق)ف)ة منحازة ومنها

، وانع�اساتها على "البن)ة االجتماع)ة الشاملة"داخل " البن)ة االجتماع)ة الجنسان)ة"هندسة : من �)ف)ات
المس)طر عل)ه، /المس)طر: "والتي یلّخصها بوردیو في ثنو)ات. الوضع االجتماعي للنساء

وغیرها من الثنو)ات الق)م)ة المزدوجة، التي تفّسر ... المذ�ر، /الوض)ع، المؤنث/المغلوب، الرف)ع/الغالب
فإذا �انت النساء، المس)طر علیهّن، ال یثرن �سبب الخوف من العنف ". اإلذعان النسوّ$ المدني"لغز 

الس)اسي العام، هو امتالك الرجل للقوة، وخسارة  الذ�ور$، فإّن التبر5ر الوحید لغ)اب النساء من الفضاء
  ) 3.(النساء لها

في المجتمع التقلیدّ$ " السلطة التنو)م)ة لله)منة" فرجین�ا فولفعما أسمته  بییر بوردیوتحّدث      
االجتماع)ة الذ$ تس)طر عل)ه ف�رة مر�ز5ة الذ�ورة، �ما تفرضه من تقس)م لألم�نة ، Archaïqueالمتقادم 
مفهوم  Hicam Charabiهشام شرابي �ما درس المف�ر العر"ي الراحل . صة للرجل والمرأةالمخص

، )∗(، وأس�اب تراجع م�انة المرأة في الصورة الجمع)ة للمخ)ال الشعبيال
طر=ر��ة في المجتمع العرCيّ 
  )5(. للنساء" انتقاصات اعت)اد)ة"وتحّول تلك الصورة النمط)ة إلى 

                                                                                                                                                                                              

 في منطقة الق�ائل �أنموذج حّي لدراسة أطروحاته الف�ر5ة حول اله)منة الذ�ور5ة، وتوّصل إلى تأكید فرض)ات علم)ة
  ).13ـ  11. ص - ص  مرجع ساب^،،  اله�منة الذ�ور=ةب)ار بوردیو، : أنظر. (تأس)س)ة هامة

، )2007،  03. دار تو�قال، g: الدار الب)ضاء) (عبد السالم بنعبد العالي: ترجمة( الرمز والسلطة ــ  بییر بوردیو،)1(
  .50 - 49. ص –ص 

(2)- David L. Swartz, Vera L. Zelberg, After Bourdieu: Influence, Critique, Elaboration 
(New York: Ktuwer Academic Publishers, 2004), p. 105. 

الشر�ة الجزائر5ة السور5ة للنشر، : دمشF) (الزهرة إبراه)م: ترجمة( معجم بوردیوست)فان شوفالی)ه، �ر5ست)ان شوفیر$،  ــ)3(
  .200 -  179. ص -، ص )2013دار الجزائر للط�اعة، : الجزائر

ــ  ترi ال�احثة األردن)ة ه)فاء أبو غزالة أّن التنشئة االجتماع)ة، هي أساس بناء األدوار الجندر5ة في المجتمع، وأعطت )∗(
أبو غزالة مثاال على احتفال األسرة العر")ة �الصبّي مقابل شعورها �االمتعاض والغضب عند والدة األنثى، وهي حق)قة ال 

ثقافة الوأد "، تدّل على تكر5س غیر عقالنّي للموروثات التقلید)ة المنحازة إلى جانب الذ�ورة )م�ن دحضها أو إن�ارها
   .، وهي تؤّ�د دور العامل النفسّي في بناء أدوار الجنسین"والضلعنة

  .10. ، ص)1992، 02. مر�ز دراسات الوحدة العر")ة، g: بیروت( البن�ة ال
طر=ر��ةــ هشام شرابي، )5(
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ظاهرة تشیر إلى المجتمع التقلید5 الساب^ ": �أّنها" ال�طر5ر�)ة"م األبو$ النظاشرابي و)عّرف     
تعّرفها و  ).1" (للحداثة، وتجعله مختلفا نوع�ا عن �ّل ما هو حدیث ونق�ض لثقافة المجتمع الحداث�ة

نس^ من البنى والممارسات االجتماع�ة، التي ": �أّنها Sylvia Walby سیلف�ا وولبيالمف�رة الس)اس)ة 
  )2". (قوم بها الرجال إلخضاع النساء، وقمعهّن واستغاللهنّ �

للداللة على الفئة النسو)ة واحت)اجاتها اإلنسان)ة، لكّنها تّتصل على " الجنوسة"غال�ا ما )ستخدم مفهوم     
الصعید السوسیولوجي �عّدة مفاه)م، زادت من أهم)ة إدماجها �متغّیر مر�زّ$ لدراسة تحوالت المجتمع 

الذ$  مؤتمر القاهرة للس�انعرف تحوال هاما �عد  –دون طرح مقار"ة النوع  –نفسه " األسرة"مفهوم ، ف)3(
، )4(، وأحدث ثورة مفاه)م)ة أّدت إلى تغّیر عمیF في مفاه)مه 1994عقدته هیئة األمم المتحدة سنة 

، واجت)از هذه )في داللة على تماثل الهو)ة الجنسّ)ة( Mothersأو األّمین  Fathersودور األبو5ن 
المفاه)م المعولمة حدود أو الخصوص)ات الحضار5ة للمجتمع العر"ي اإلسالمي، ثّم اللجوء إلى مقار"ة 

  .الجندر لتعز5ز هذا التحّول المفاه)مي، الذ$ یتطّور استخدامه انطالقا من ال�عد الحقوقيّ 

وظاهرة إفقار المرأة، ومیل الفرص وقد تناولت العدید الدراسات االقتصاد)ة العالقة بین ال�طر5ر�)ة    
: ، وعالجت الدراسات االجتماع)ة القضا)ا المتعلقة �منع وتهم)ش المرأة)5(االقتصاد)ة لتفضیل الرجال 

الر5ف)ة والقرو)ة األم)ة، ومن الدرجة أو الط�قة االجتماع)ة المتدن)ة، المرأة المنتم)ة إلى فئة قو)ة منبوذة 
التمییز ضّد المرأة، وارت�اطاته السلطو)ة، "في هذا الم�حث بدراسة مفهوم  وغیرها، وهو ما سیجر$ تفصیله

تّم �حث است�عاد العنف ما 
عد الكولون�ال�ة، أما في دراسات . غیر العقالن)ة، وغیر اإلنسان)ة، الظالمة
نسان أمن اإل"االستعمارّ$ للنساء، ألّن طرح قض)ة تحّرر المرأة لم )�ن )حضى �األولو)ة في ظّل تهدید 

  . ، فلم )�ن مم�نا ال�حث عن التحّرر الفئوّ$ النسوّ$ إّال �عد تحقیF التحرّر الجماعيّ "المه)من عل)ه
                                                             

مر�ز دراسات : بیروت) (محمود شر5ح: ترجمة( النظام األبو5ّ وٕاش�ال�ة تخّلف المجتمع العرCيم شرابي، ــ هشا )1( 
  .4. ، ص)1993الوحدة العر")ة، 

  .198. ص مرجع ساب^،ــ أنتوني غیدنز، �ار5ن بیردسال، )2(

 طالحات الثقافة والمجتمعمعجم اص: مفات�ح اصطالح�ة جدیدة ،طوني بینیت، لورانس غروسبیرغ، م)غان مور5س - )3( 
. ، ص)2010سبتمبر /مر�ز دراسات الوحدة العر")ة، أیلول: المنظمة العر")ة للترجمة: بیروت) (سعید الغانمي: ترجمة(

258.  

دراسة مقارنة بین : التحّضر وعالقته في تر�یب األسرة"ــ �سمة رحمن عودة الص�اح، السید نصیف جاسم عاتي،  )4( 
. ص –، ص )2012( 16: العدددمشF، ، مجلة أ
حاث م�سان" الر5ف من حیث البناء والوظائف،األسرة في الحضر و 

190  .226.  

 .82. ، صمرجع ساب^میرفت حاتم، ــ  )5( 



 

76 

، من اعت�ار األسرة برتراند راسلتنطلF مبّررات ال�طر5ر�)ة في مسؤول)ات التنشئة االجتماع)ة حسب      
الجوهرّ$ الناظم لتوز5ع األدوار بین ، واعت�ار األب العنصر )1(في بناء المجتمع " النظام الضرور$ "

الجنسین، حیث ینصرف الرجال إلى العمل في الفضاء الخارجّي العام، وتنصرف النساء إلى خدمة البیت 
عبد و5تفF هذا التحلیل مع المفاه)م التي ابتكرها المف�ر المصرّ$ الراحل ).  2" (عمل غیر مأجور"وهو 

وتأثیره على األسرة والمجتمع، حین صّنف نوعین من النساء،  حول مسألة عمل الزوجة الوهاب المسیر5 
فاألولى خرجت واتصلت �العالم الخارجي ومارست حقها في التحرر  ،"جوان�ة"وأخرi  "بران�ة"امرأة 

لكّن خروج المرأة لم )عني . االجتماعي، أما الثان)ة فهي ماكثة �البیت تنازلت عن حقوق المح)} الخارجيّ 
ومفهوم  The Enlightmentلمرأة الجوان)ة غیر متعلمة وغیر حداث)ة، ألّن مفهوم التنو5ر  �الضرورة أّن ا

غیر محصور5ن في سلو�)ات المرأة البران)ة، إضافة إلى أّن المرأة البران)ة تعاني من  Modernismالحداثة 
)عید إنتاج نفسه في  ــ للقهر الذ�ور$ الذ$ The Enviromental Conceptإعادة تدو5ر ــ �المفهوم البیئي 

  )3(البیئة البران)ة، التي ال تزال تطرد المرأة وت�عدها عن مراكز اتخاذ القرار 

إلى تهدید ظاهرة التحدیث الس)اسي والتطور ألفن توفلر )شیر المف�ر الس)اسّي األمر�5ّي و      
جهاض، واخت)ار نوع األبناء ، حیث أص�حت إ�احة اإلنجاب واإل"الوالدّ)ة"و" األمومة"التكنولوجّي، لألسرة و

، في حین تعتبر )4" (الحر5ة"والتدّخل في أش�الهم وحتى مستو)ات ذ�ائهم، تنسب هذه التحوالت إلى ف�رة 
مهّددة له)�ل األسرة الراشدة، خصوصا وأّن �ّال من أفالطون و�ارل مار�س قد " حملة تجدید"�النس�ة له، 

  . لتي ترفضها تجارب المجتمعات الثیوقراط)ة الدین)ة المحافظة، هذه الف�رة ا"شیوع)ة األسرة"ناد)ا بـ 
، )الزوجة(�ما أّن تأس)س مفهوم األسرة الوطن)ة على أساس مر�ز5ة السلطة األبو)ة وهامش)ة األم      

، �ما أّن ز5ادة "الضعف البدني للمرأة"و" قوة الرجل"یجعل دراسة األمن القومّي مؤّسسة، على اعت�ارات 

                                                             

، 35: دار المعارف للط�اعة، سلسلة اخترنا لك، العد: القاهرة) (دمحم ��یر خلیل: ترجمة( السلطة والفرد ،برتراند راسل ــ)1(
  .11 – 10. ص -، ص )ت. د

 -المرض النفسي  –األدوار : 21األسرة على مشارف القرن  ، ز�ر5ا أحمد الشر"یني،عبد المجید سید منصور -)2( 
  .97. ، ص)2000دار الف�ر العر"ي، : القاهرة( المسؤول�ات

ضة مصر للط�اعة، شر�ة نه: القاهرة( والتمر�ز حول األنثى...بین التحر=ر : قض�ة المرأةـ عبد الوهاب المسیر$، )3(
g ،21. ، ص).2010، أغسطس 02. سلسة في التنو5ر اإلسالمي.  

الجمع)ة المصر5ة لنشر : القاهرة) (دمحم علي ناصف: ترجمة( المتغیرات في عالم الغد: صدمة المستقبلــ ألفین توفلر،  )4( 
g ،251. ، ص)1990، 02. المعرفة.  
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مجتمعات �غرض تعز5ز األمن القومي، تتسّبب في تعاظم عدم األمان البدني للمرأة في المناطF عس�رة ال
  )1. (التي ال توجد بها قواعد عس�ر5ة وفي مناطF النزاعات

و"هذا یتأّكد إسهام العدید من المجاالت المعرف)ة في تطو5ر مقار"ة الجندر، التي أص�حت تعرف     
 .االت المعرف)ة واإلنسان)ة، في انتظار تطب)قها الفعلّي في الواقعانتشارا واسعا في �افة المج

" التم�ین"والرهان على رفع مستو�ات  الجندر/مفهوم النوع االجتماعي: المطلب الثاني

  للمرأة" المشار�ة الس�اس�ة"و
 

  

تي تستهدف یرت�} مفهوم النوع االجتماعي �مفاه)م التم�ین الس)اسي والمشار�ة الس)اس)ة للمرأة، ال    
، فقد تّم استخدام المصطلح في مضامین الوثائF والعهود "فئة هّشة"دعم تواجد فئة النساء بوصفهّن 

األممّ)ة، �غرض منع إقصاء واست�عاد المرأة في دساتیر الدول وتشر5عاتها وقوانینها، وتحّول مفهوم النوع 
إلى أداة لتنظ)م وعقلنة الصراع الفئو$ بین  االجتماعّي من مضامینه العلم)ة وأهدافه األمم)ة الحقوق)ة،

المساواة الجنسان)ة وتكافؤ الفرص بین "الجنسین على الصعید الدولّي، انطالقا من الدفاع عن مبدأ 
، ودعم حFّ المرأة في الخروج من سجن الفضاء الخاص، إلى مشار�ة الرجل في صنع القرار "الجنسین

  )2. (في الفضاء العام
  
  
  
  

  وأ
عاده اإلنسان�ة" التم�ین الس�اسي للمرأة"مفهوم : الفرع األول
  

النوع االجتماعي في الدراسات /تضمنت دراسات العالقات الدول)ة مسألة موضعة مقار"ة الجندر    
، إلى دراسة تحوالت المجتمع، وأثرها في Gender Variable  متغّیر النوعالس)اس)ة الدول)ة، �عد إضافة 

للذ�ورة واله)منة ال�طر5ر�)ة، " االّتهام)ة"ماg التسییر وس)اسات السلطة، تجاه المطالب النسو)ة تحّول أن
الذ$ دمج مفهوم التم�ین  Adam Jonesآدم جونز  و"رز هذا الطرح في �تا�ات ال�احث الس)اسيّ 

  )3( .الس)اسي للنساء في تحلیله لظاهرة اله)منة الذ�ور5ة على المجتمع

                                                             

  .82. ، صمرجع ساب^ــ میرفت حاتم،  )1( 

الیون)فام ( دراسة لدور البرلمان ووسائل اإلعالم في مصر واألردن وال
حر=ن: ة العر�Cةأالتم�ین الس�اسي للمر ـــــ، ــــــــــــــــــــــــ ـ)2(
UNIFEM : ،05. ، ص)2008صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة، عّمان، الكتب العر"ي اإلقل)مي.  

(3)- Cynthia Weber, The International Relations Theory: A Critical Introduction, 2nd. 
Edn., (London and New York: Routledge Taylor and Francis Groupe, 2001), pp. 98 - 99. 
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، التي تضمن )1(الجوار5ة /�مضامین مقار"ة التشار�)ة والقرب التم�ین الس�اسي للمرأةم یرت�} مفهو      
حFّ اإلشراك الكامل لألفراد في حFّ تقر5ر مصیرهم، من خالل إتاحة الحر5ة الس)اس)ة والثقاف)ة الالمر�ز5ة 

ي صنع القرار، واالستفادة لهم، �االعتماد على س)ادة القانون، �اعت�ارها وسائ} تمّ�ن المرأة من المشار�ة ف
  )2(. من التنم)ة، والقضاء على �افة الممارسات والسلو�ات التي تؤّد$ إلى است�عاد أو تهم)ش المرأة

فالتم�ین هو نق)ض اإلضعاف، والعمل)ة التم�ین)ة هي ضمان لطرق حصول الضعفاء على مداخل     
وتغییر أنماg تف�یرهم وتوجهاتهم وسلو�اتهم  القوة، �ما یؤّد$ إلى تغییر المنظومة الق)م)ة للقامعین،

إزالة لكافة العمل)ات واالتجاهات والسلو�ات النمط)ة التي : "ال�طر5ر�)ة المه)منة، و)م�ن تعر5فه أ)ضا �أّنه
الطوائف والمذاهب والعرق)ات : األقل)ات �أنواعها/ الفقراء/ النساء(تنّم} الفئات الهشة المهّمشة من 

، وتضعهم في مراتب دن)ا، ..)المهّمشون في العشوائ)ات والقرi والمناطF الر5ف)ة وغیرها /وغیرها.. اإلثن)ة
  )3(". حیث أّن التم�ین هو الطرF5 التدر5جّي السلمّي لتغییر اتجاه القوة من القمة إلى القاعدة

لقوة للمرأة، التم�ین الس)اسي للمرأة )عطي مز5دا من اأّن  Vanessa Griffen فان�سا جر=فینوتعتبر      
و)منحها مستوi أعلى من التحّ�م والتعبیر واالستماع، و)عطیها القدرة على االبتكار من منظور المرأة، 

 .Sara Hسارة لونغ و)م�ن ق)اس مستو)ات تم�ین المرأة، حسب  ).4" (والتأثیر على القرارات المجتمع)ة
Longwe، التحفیز النسائّي على الوعي النفاذ للتمو)الت ومصادر اإلنتاج: من خالل مؤشرات ،

واإلدراك، مشار�ة المرأة في مواقع صنع القرار لفهم احت)اجات الجنسین، ومدi تح�م النساء في المنافع 
  ) 5. (دون ه)منة بین الجنسین، إضافة إلى ق)اس مستوi االعتراف �قضا)ا المرأة

                                                             

تعر5ض النساء للحرمان من حقوق المواطنة، : "تم�ین المرأة، إذ )عني التهم)ش"مفهوم " تهم)ش المرأة"و)قابل مفهوم  ــ )1(
اب القدرات ال�شر5ة الالئقة، والمستو)ات المع)ش)ة المطلو�ة، �طر5قة هّدامة، تؤّد$ إلى خلل وظ)فّي، ینتج حالة من واكتس

: مؤشرات تهم)ش المرأة في المجتمع المصر$ "ماهر الض�ع، : أنظر. ("االست�عاد والالتواصل المجتمعّي بین المرأة والرجل
، ص )2012(، 05: ، العددمر�ز المرأة للتدر5ب وال�حوث: جامعة عدن التنم�ة،مجلة النوع االجتماعي و  "،دراسة میدان)ة

05(..  

: ، بیروتالمجلة العر�Cة للعلوم الس�اس�ة، "حالة الجزائر: المشار�ة الس)اس)ة والتم�ین الس)اسي للمرأة"ــ وحیدة بورغدة، )2( 
  . 150 – 132. ص – ، ص)2012سبتمبر /أیلول(، 36: مر�ز دراسات الوحدة العر")ة، العدد

  .المرجع نفسهــ  )3( 

  .42. ، صمرجع ساب^ــ حر5ز$ ز�ر5ا،  )4( 

  .73. ، صمرجع ساب^ــ فوز5ة بهلولي، )5(
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  )1(: وللتم�ین أر"عة مستو)ات هي    

  .هو عالقة ت�ادل)ة من اله)منة والت�ع)ةو  :Power Onــ القوة على 

  .)عني القدرة على صنع القرار وممارسة السلطة وٕایجاد الحلول للمش�الت: Power Toــ قوة الفعل 

وتعني الهدف المشترك والقدرة على التفاوض، دفاعا عن المصلحة الجماع)ة : Power Withــ القوة مع 
  . المشتر�ة

  .وتعني إدراك النساء لقوتهّن الداخل)ة �عد نجاح إدراكهّن لذواتهنّ : Power Withinــ القوة من خالل 

  :�ما ترت�} مفاه)م التم�ین �ظاهرة القوة في ثالثة نماذج أساس)ة للقوة هي    

وهي م�اراة إخضاع لآلخر ومقاومته، وقدرة الفئة المتضّررة من القمع، على : ــ القوة �م�اراة صفر5ة
  .ة من جهة أخرi اكتساب المز5د من القو 

تعني ال محدود)ة القوة، حیث أّن القوة متولدة وتخلF سلو�ات جدیدة بین الطرفین، : ــ القوة �م�اراة مستمرة
وعلى الطرف المقهور الذ$ )عاني التمییز أن )�تشف ذاته و5زّوها �الثقة، وأن )متلك القدرة على 

  . التفاوض، والعمل الجماعي

فالقوة هنا وسیلة ول)ست غا)ة أو هدفا قصد)ا، وهي الموضوع المر�ز$ : تهاــ  القوة �غا)ة في حّد ذا
ول)ست متغیرا ظرف)ا، وهي لغة الفاعلین وخطاب المؤسسات، تجعل ه)�ل القوة أكثر مرونة لضمان 

  .االست�عاد، واستقطاب األفراد في المقابل، حیث أّن تم�ین الضعفاء )قابل �المقاومة

التم�ین )ستهدف التموقع ضمن اله)اكل والمؤسسات الح�وم)ة التي تحتكر  و"هذا )م�ن القول أنّ     
الدور القهرّ$ الشرعّي، �اعت�اره مر�ز القوة في الدولة، و)م�ن أن نلمس التقاطعات بین تم�ین المرأة 

 )2(. وتم�ین األقلّ)ات والمهّمشین حول نفس التحد)ات السلطو)ة

لمفاه)مّي بین مفهوم التم�ین ومفاه)م المساواة والعدالة بین الرجل و)م�ن تأكید االرت�اg والتراكب ا    
، الذ$ ینهي اله)منة الذ�ور5ة على السلطة، و)سمح "أطروحة اإلنصاف"والمرأة، بوصفها مقار"ة تقوم على 

بوجود دور نسوّ$ في الح)اة الس)اس)ة، وما یرت�} بها من مجاالت جرi فیها تغییب النساء واستثناؤهّن 
                                                             

  .الساب^المرجع حر5ز$ ز�ر5ا،  ــ)1(

(2)- Htun, M, Is gender like ethnicity?, Quota Project, Global Database of Quotas for 
Women, (2004):  
<http://www.quotaproject.org/other/HtunPOP2004.pdf> 
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5قة مقصودة، �الدور التشر5عي والدور التنموّ$، وهما دوران رئ)س)ان یؤثران على الحقوق القانون)ة �طر 
  .واالقتصاد)ة والمال)ة والصح)ة والغذائ)ة والنفس)ة للمرأة

وتعتبر تفص)الت عمل)ة التم�ین، مسألة ذات دینام)ة عال)ة، حیث أّن تم�ین النساء في ثمانین)ات     
ان )فهم �معنى تعل)م المرأة القراءة والكتا�ة، غیر أّنه الیوم )أخذ تفص)الت عدیدة، آخرها القرن الماضي، �

تم�ین النساء من الوصول إلى آخر تكنولوج)ات االتصال من االنترنیت، والبر5د االلكتروني، التلفز5ون، 
وٕادماج المنظور " نمقاصد التم�ی"اإلذاعة المسموعة، و�ّل وسیلة اتصال مم�نة، ألّنها تدخل في إطار 

    )1( .الجنسانّي في الس)اسات والقوانین والبرامج، وس)اسات القرب والجوار5ة والتشارك

وترّ�ز الدراسات المعاصرة على دور المنظمات النسائ)ة في تم�ین المرأة وز5ادة قوتها على الصعید     
بن)ة ووضع)ات اجتماع)ة تتأثر األسرة بوصفها مؤسسة اجتماع)ة ذات  الس)اسي، بدا)ة من الدفاع عن

، إلى م�افحة مفهوم )2(بتوز5ع القوة بین عناصرها، والتي تتجّلى بوضوح في ظاهرة العنف ضّد المرأة 
 Fال�طر�5)ة في المجتمع �أكمله، ثم عالقة المجتمع نفسه �السلطة التي تح�مه، وموقع النساء في نس

ومن هنا یتأّكد دور وتأثیر المنظمات النسائ)ة في . مععالقات القوة األفق)ة والعمود)ة لألسرة والمجت
تش�یل مجموعات س)اس)ة، ذات طا�ع ش��ّي، لضمان انتشار خطابها وأجنداتها، بهدف إضفاء المز5د 

 )3". (غیر عنفّ)ة"من الشرع)ة والمنطق)ة لالحتجاجات االجتماع)ة النسائ)ة، �طر5قة منظمة و

  ...اس�ة للمرأةمفهوم المشار�ة الس�: الفرع الثاني

مستو)ات المشار�ة الس)اس)ة للمرأة في التصو5ت والترشح ، المشار�ة الس�اس�ة للمرأةی�حث مفهوم     
في العمل)ة االنتخاب)ة والعمل)ة الس)اس)ة، والمشار�ة الس)اس)ة للمرأة البرلمان)ة في العمل البرلماني، 

مو$، وفي مجال القوة المال)ة، ودخل وعمل النساء، والمشار�ة الس)اس)ة للمرأة ذات األثر االقتصاد$ التن
وآثاره الفرد)ة والجمع)ة والقوم)ة، إضافة إلى انع�اسات المشار�ة الس)اس)ة ذات ال�عد الجمعو$ والنقابي، 

  . المؤثرة على اإلطار الصحي والغذائي والمع)شي للمرأة، �ما ال )سمح بتدّن)ه وتقهقره

                                                             

مر�ز : یر5دج( الجندر وتكنولوج�ا المعلومات واالتصاالت، سوز$ جولي، التا نارا)انا سوامي، )محّررا(ــ رائدة الزعبي )1(
  .14، )2004دراسات التنم)ة، ترجمة اللجنة االقتصاد)ة  االجتماع)ة لغر"ي آس)ا االس�وا، 

(2)- William Kornblum, Carolyn D. Smith, Sociology in a Changing World (USA: Thomson 
Wadsworth, 2008), p .379 . 

 (3)- Donatella Della Porta, Mario Diani, Social Movements,  An Introduction, 2nd Edn., 
(USA: Blackwell Publishing, 2006), p .156. 



 

81 

: المرأة، هي �اقة من الحقوق المترا�طة غیر القابلة للتجزئة، والتي تشملفالمساواة التي ت�حث عنها     
المساواة في األجر وساعات العمل، المساواة االقتصاد)ة والفرص التمو5ل)ة التنمو)ة، الحFّ في المساواة (

)قوم  ، التي أضحت مفهوما معاصرا)1(..) في الغذاء والخدمات الصح)ة، المساواة الس)اس)ة والقانون)ة، 
  . على قداسة الفرد

  :تعر=ف المشار�ة الس�اس�ة للمرأة        

تعني المشار�ة لغة المساهمة، أما اصطالحا ف)قصد بها حFّ المواطنین في االشتراك في الح)اة      
، �ما یخّول لألفراد القدرة على المساهمة )2(الس)اس)ة والمساهمة الشعب)ة في إثراء الح)اة الس)اس)ة 

ر�ة في ح�م أنفسهم، و5تضمن هذا الحF االشتراك في االنتخا�ات المختلفة واالستفتاءات المتنوعة، والمشا
والحFّ في الترّشح والتوظیف، والمشار�ة في اتخاذ القرارات، التي تصدرها األجهزة والسلطات 

تم�ین المواطن وتعتبر المشار�ة من الحقوق الس)اس)ة التي شرعت لتعز5ز روح المواطنة، ب). 3(الح�وم)ة
من المساهمة في تسییر الشؤون العامة ل�الده، دون تمییز على أساس الجنس أو اللون أو اللغة أو 

  . الدین

  : �أّنها منصور بن لرنبو)عّرفها ال�احث الجزائر$      

المشار�ة الشعب�ة، والعمل�ة اإلراد�ة الطوع�ة التي �ساهم الفرد من خاللها "   
لة 
الرأ5 أو الفعل من جهة، أو المال دون ضغ§ أو إج
ار، �مواطن مساهمة فعا

أو مساومة، أو لغرض تحقی^ منفعة خاصة، تتعارض مع المصلحة العامة، وCها 
یتجلى الدور االجتماعي والس�اسي واإلدار5ّ الفّعال للمواطن ال
س�§ والعاد5 في 

  )4". (رسم االستراتیج�ات وتحقی^ األهداف العالمة للمجتمع

مشار�ة اعت�اد�ة أو اتفاق�ة مألوفة : و)م�ن تقس)م أنواع المشار�ة الس)اس)ة للمرأة إلى نوعین    
Conventionnel ،ذات ص)غة شرع)ة قانون)ة، وتضم سلو�ات التصو5ت، المشار�ة في األحزاب ،

                                                             

  .117، )2009الش��ة العر")ة لأل�حاث والنشر، : بیروت) (دمحم عثمان: ترجمة( األسس: الفلسفةن)غیل وار"ورتون، ــ  )1( 

: ، العراقمجلة جامعة �ر�وك للدراسات اإلنسان�ة" الثقافة وشخص)ة المرأة،"ــ ز5نب دمحم صالح، وصال علي دمحم، )2(
  . 18 – 01. ص - ، ص )2012( 03: ، العدد07: المجلد

  .08. ، صمرجع ساب^مامة، ــ بوترعة ش )3( 

  .16  -  14. ص -، ص مرجع ساب^ــ حر5ز$ ز�ر5ا، )4(
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وتشمل الحر�ات الثور5ة التي  Unconventionnalمشار�ة غیر اعت�اد�ة و. المشار�ة في الحمالت
   ).1(رف مستو)ات مختلفة من التنظ)م تع

  

تتعّدد أوجه المشار�ة الس)اس)ة للمرأة، حسب المناس�ة الس)اس)ة المرصودة، ففي انتخا�ات تعیین نواب     
المجالس المنتخ�ة، ترّ�ز النساء اهتمامهّن في الغالب، على الفرص التي تت)حها األحزاب الس)اس)ة للمرأة، 

فقة مع الحزب، لحصول الطرفین على ناتج ترش)ح المرأة، ما في االنتخا�ات و�یف )م�ن لها أن تعقد ص
الرئاس)ة، فال تكون مشار�ة المرأة �الترّشح متوّفرة �السهولة التي )قّدمه ترّشها للبرلمان على سبیل المثال، 

ة )م�نها �سبب الفارق الكبیر بین المنصبین، غیر أّن مشار�تها �التصو5ت، تصنع في العادة فوارق هام
أن ترّجح وزن أحد المترشحین على حساب اآلخر5ن، و)م�نها أن تحّقF م�تس�ات معینة جّراء هذا 

  . االخت)ار الس)اسّي، خصوصا إذا ما �انت مشار�تها مؤّطرة �اخت)ار جماعّي تحّدده الحر�ات النسائ)ة
س)ة غیر الرسم)ة، و�ما أّن المجتمعات المعاصرة تشهد أنماطا جدیدة من المشار�ة الس)ا    

، وغیرها من األدوار الس)اس)ة الناجمة عن ..�االحتجاجات الشعب)ة والمظاهرات والحمالت االلكترون)ة
حاالت االنسداد الس)اسّي، والخلل في بناء عالقة مؤسس)ة واضحة بین األحزاب الس)اس)ة والسلطة، تلجأ 

ارها فاعال س)اس)ا، بدل دراسة الفعل الس)اسي الدراسات الس)اس)ة الحدیثة إلى �حث مشار�ة الفرد �اعت�
محسن )قول السوسیولوجي التونسّي ، و آالن تورانفي حّد ذاته، �ما )فعل السوسیولوجي الفرنسّي 

، )2(أّن تقّلص الفضاء العام في بناء عالقة الصراع بین المجتمع المدنّي والمجتمع الس)اسّي  بوعز=ز5 
�محاولة افتكاك هذا الفضاء، حین )حدث انحالل للمجتمع، ) ونساء/رجاال(هي الدافع لق)ام الجمهور 

التي تهّب عن)فة و�قوة، منطلقة من تعبیرات  ،Mouvement Troubillon" الزو�عة –الحر�ة "تعق�ه 
إغرائ)ة : "المجتمع الم�بوتة والم�تومة، فتطال قوتها التدمیر5ة �ّل السلطات، و5تلقفها الشعب لما لـ

من قدرة على فسح المجال للتعبیر عن الرأ$، والمطال�ة " غیر المتوقع، وجاذب)ة الغل)انالفوضى وسحر5ة 
لتعید تصح)ح األش)اء، على أمل أن . �الحر5ات والحقوق، في نفس الفضاء العام الممنوع والمحتكر سا�قا

مستمّر، �قوتها ، وتتوّقف الدولة عن التذ�یر ال"الدولة المسنودة �المجتمع المدنيّ ")عاد إح)اء مفهوم 
األنظار إلى أوضاع النساء وأنماg  میرفت حاتم�ما لفتت ال�احثة . المتعاظمة، أمام هشاشة المجتمع

مشار�تهّن الس)اس)ة في المراحل االنتقال)ة، وهو ما سیجر$ تقد)مه في عرض تفص)الت المشار�ة 

                                                             

دراسة میدان�ة لطل
ة �ل�ة الحقوق جامعة مولود : أنما¥ السلوك االنتخابي والعوامل المتح�مة ف�هــ بـارة سمیـر، )1(

ار$، جامعة الجزائر بن یوسف بن مذ�رة ماجستیر في العلوم الس)اس)ة، تخصص تنظ)م س)اسي وٕاد معمر5 ــ تیز5 وزو ــ،
 .  39. ، ص)2007 – 2006: (خدة، الموسم الجامعي

: ، بیروتمجلة إضافات" الحالة التونس)ة مثاال،: فضاء الحر�ات االجتماع)ة في المجتمعات العر")ة"ــ محسن بوعز5ز$، )2(
    .24 – 09. ص –، ص )2008شتاء ( 01: مر�ز دراسات الوحدة العر")ة، العدد
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ات عدیدة، )م�نها أن تهّدد فرص الس)اس)ة للمرأة في الم�حث الثالث من الفصل الثاني، حیث توجد مفارق
المشار�ة الس)اس)ة للمرأة، و)م�نها أن تتسّبب في ز5ادة م�اسبها، إذا ما أحسن استغاللها من قبل 

الجزئ)ة، (الحر�ات الس)اس)ة النسائ)ة، أحد أهّم الفواعل االجتماع)ة في المراحل االنتقال)ة لما �عد الثورات 
  ). أو الشاملة

  

  التار=خي /ارCة الجندر في المنظور الفلسفيمق: الم
حث الثاني

  والمنظور الف�ر5 

إلى البیئة المصدر، التي تنطلF من النزعة اللیبرال)ة التحّرر5ة للمرأة " الجندر"تحیلنا جغراف)ة مصطلح     
 الغر")ة، وهي تحیلنا من دون شّك إلى استخدام المنهج التار5خّي للتعّرف على مراحل بناء الق)م الغر")ة،

التي تتوّلى الیوم نشر مضامین مقار"ة النوع االجتماعي، بل وفرضها على التجارب الحضار5ة غیر 
 Fبین الجنسین، وعدم القدرة على إج�ار  التاّمةالمساواة الغر")ة، على الرغم من تأّكدها من استحالة تحقی

وخلف)اتها الحضار5ة، إضافة اآلخر5ن على قبولها في ظّل اختالف ق)م المجتمعات ومرجع)اتها الس)اس)ة، 
إلى دور هذه المرجع)ات الف�ر5ة والفلسف)ة في تنم)} م�انة المرأة في مجتمعاتها، والكلفة الكبیرة التي یجب 
أن ترصد وتبذل لتغییر ثقافات شعوب تجّذرت فیها السلو�)ات ال�طر5ر�)ة، ولم تتعّود على لخطا�ات 

  ".لمرأةتحّرر ا: "النسو)ة الحداث)ة، المناد)ة بـ

وسیلة لتغییر أنماg التنشئة االجتماع)ة العاكسة ألدوار الثقافة " الجنوسة/الجندر"إّن اخت)ار دعاة     
الجنسین، )حمل داللة هامة، ألّن تغییر ثقافة األفراد تعني إلغاء �افة القیود المعرقلة لحر5ة الف�ر 

تزّود األفراد 
أدوات فكر=ة وخلق�ة تسمح لهم الثقافة ": أمین معلوفالجنوسّي، ف�ما )قول المف�ر العر"ي 
یجب أن ندرك أّن زرع أ)ة ثقافة نسو)ة �غرض نشر أف�ارها وتطب)ع التعامل بها ومن  ).1" (
ال
قاء

و�ما قال المصلح النهضو$ ، "تعل)م المرأة: "خاللها، )قتضي االنتهاء من مهمة صع�ة تس�قها، تتمّثل في
  :م)A. Al- Kawakibi )1855 – 1902 عبد الرحمان الكواكبيالعر"ي 

إّن تعل�م المقهو=ن ال �م�ن أن �ضطلع 
مسؤولیته القاهرون، ألّن مجّرد ق�امهم "    
بدور المحّرر، یتناقض مع وظ�فتهم �قاهر=ن، وه�ذا فإّن المقهور=ن وحدهم هم 

  )2(". القادرون من خالل  تحر=ر أنفسهم، على تحر=ر اآلخر=ن

                                                             

  .303. ، ص)2009دار الفارابي، : بیروت) (م)شال �رم: ترجمة( حضاراتنا المتهافتة.. اختالل العالمــ أمین معلوف، )1(

، 58: ، جامعة اإلمارات العر")ة المتحدة، العددمجلة شؤون اجتماع�ة" الف�ر الس)اسي للكواكبي،"ـ دمحم جمال طحان، )2(
  .117 – 91. ص –، ص )1998صیف (، 15: السنة
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في هذا الم�حث، �حثا تار5خ)ا حول المرأة في مضامین التراث الفلسفّي اإلنسانّي، ستجر$ الدراسة     
ففي الوقت الذ$ نادi ف)ه أفالطون �حر5ة المرأة والمساواة بین الجنسین، خالفه أرسطو في  اقتصار 

تلف طرح منظوره للمرأة على الدور اإلنجابي والخصائص البیولوج)ة المحّددة لدور وم�انة المرأة؟، �ما اخ
�ّل من ابن رشد وأبو حامد الغزالي ت�عا للتقس)م الفلسفّي الیونانّي، فاألول دافع عن المرأة في محاوراته 
للف�ر األفالطونّي واألرسطّي، في حین لم )قبل الغزالي أن تحصل المرأة على حقوق تؤّد$ إلى االستغناء 

  . عن الرجل، وتخّلص النساء من الس)طرة الحتم)ة للرجال
  

  

  في المنظور النوع االجتماعي/مقارCة الجندر: المطلب األول

  الفلسفي والحضار5ّ  
  

تقوم المطالب ال�حث)ة في هذا الس)اق على �شف المنطلقات الفلسف)ة المعاصرة الداع)ة إلى إدماج     
إذ . مساواة، وٕاعادة توز5ع القوة بین الجنسین على أساس ال"أنسنة السلطة"مقار"ة النوع االجتماعي بهدف 

أّن تم�ین المرأة ل)س مجّرد تحّد اقتصادّ$ أو ط�قّي، بل هي  جورج طراب�شيیرi الفیلسوف العر"ي 
تحر5ر لإلنسان نفسه من عالقات اله)منة التي ترهن حاضره ومصیره ومستقبله، إذ تتحول قض)ة قهر 

روج�ه اإلسالمي الفرنسي  و5رi المفّ�ر. جنس واحد إلى معضلة تواجه �ال الجنسین، والمجتمع �أكمله
، وتغییر البنى ألنسنة السلطةم، أّن تحّرر المرأة �اعث )Jarudi, R. )1913 – 2012 غارود5

والذهن)ات، حیث )ص�ح تحر5ر النساء تحر5را لإلنسان)ة وتخل)صا لها، من إخضاع نصفها األنثوّ$ لس)طرة 
نقسام الف�ر اإلنسانّي في اتجاهات مختلفة حول فما هو سّر ا). 1(الذ�ور ذو$ امت)ازات الس)طرة واله)منة 

قض)ة المرأة، وما هي مبّررات أو أولو)ات �عض اتجاهات الف�ر العقالنّي، إل�قاء النساء مست�عدات 
ومهّمشات �عیدا عن مراكز اتخاذ القرار؟، و�یف حدث التراكب المفاه)مي بین الح�مة والفلسفة 

است�عاد النساء، لدi عدد من المف�ر5ن التنو5ر5ین خالل عصر والعقالن)ة، مع ال�طر5ر�)ة األبو)ة و 
  .النهضة؟

�أّن الف�ر النهضوّ$ الغر"ي منذ عصر األنوار، لم )�ن یولي أهم)ة لتحّرر المرأة،  روCرت دالذّ�ر      
" الناس متساوون 
الطب�عة"م، الذ$ �ان )قول �أّن )John Locke )1632 – 1704 جون لوكفحتى 

                                                             

، الذ$ نادi ف)ه �أنسنة هذه القض)ة، �سبیل لتغییر العقل)ة "في سبیل ارتقاء المرأة"ــ �ما ورد بوضوح في مؤلفه الشهیر )1(
عالم " حضور الس)اق المغیب وٕاش�ال)ة المعنى المفقود،... تم�ین المرأة"روان یوسف نتشة، : أنظر(الرجال)ة الذ�ور5ة 

  ).161. ، ص)2011سبتمبر (، 40: ، المجلد01: ثقافة، العددالمجلس األعلى لل: ، الكو5تالف�ر
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، )1(سماح للنساء �التصو5ت، �ما أّنه اعتبر عقد الزواج ملزما �فرضه خضوع المرأة لزوجها لم )قبل ال
  .رغم أّنه دعا قبل ذلك إلى مواجهة المرأة للتسّل} الذ�ورّ$ واألبو)ة داخل األسرة؟؟

: م، قال مخاط�ا النساء)Jean Jaques Rousseau  )1712 – 1778 جون جاك روسو�ما أّن     
ّ́ ج" األدوار "معتبرا أّن " نس�ّن أن تتح�من دائما في جنسنا، �زوجات وأّمهات، ال �مواطناتإّن ح

 نابلیون بونابرتأما في تجر"ة  ).2(" الجنسان�ة واله�منة الذ�ور=ة على النساء، سلو�ات طب�ع�ة
Napoleon )1769 – 1704( م، مع النساء، فقد سمح نابلیون للنساء �أن یلعبن دور المستشارات

س)اس)ات لكن دون اعترافه رسم)ا بهذا الدور، على الرغم من الس)اق التار5خّي، الذ$ لم )�ن )سمح ال
، و�ان �انت تدیرها الراه
اتبتجاوز الموروثات المرت�طة �الط�قة االرستقراط)ة البرجواز5ة  والكن)سة التي 
نعهّن من االهتمام �الس)اسة من الصعب حینها أن تكون النساء س)اس)ات وصانعات قرار، لكّن ذلك لم )م

  )3. (في النقاشات العامة �الحفالت مثال

  : المرأة في مختلف المدارس الفلسف�ة اإلنسان�ة: الفرع األول
  

عرفت التجارب الحضار5ة اإلنسان)ة في الشرق والغرب قض)ة المرأة، ضمن س)اقات الف�ر الفلسفّي     
ان)ة، وطرح قضا)ا ولوج المرأة الفضاء العام مثل الرجل، وأثر التار5خّي وتدو5نه للتجارب المجتمع)ة اإلنس

بإیجاب)اته وسلب)اته، في التأثیر على وحدة األسرة والمجتمع، ومنذ العهود الیونان)ة " المقلF"هذا الدور 
�رةوقد سّجل التار5خ نساء فالسفة أمثال نساء المدرسة . القد)مة
، Theanoث�انو : الفیثاغور=ة الم

، فینیتس Aesaraایزارا : الفیثاغور=ة المتأخرة أمثالنساء المدرسة  ، وMyia، می�ا Arignote أر=جنوت
، دیوت�ما معلمة أفالطون )محاورة من��سوس في الخطا
ة الفسطاس�ة(االسبرط�ة، بر�تیوني، اس
از=ا 

فة فیلسو (، هی
اش�ا )الزهد والتنسك والغنوص�ة(وأرسطو، جول�ا دونا الفیلسوفة، ماكر=نا 
  )4().االس�ندر=ة

                                                             

. د(التقر5ر االستراتیجي الثامن، ، مجلة الب�ان" مسارات الحر�ة النسو)ة األورو")ة ومآالتها الراهنة،"ــ رائدة شبیب،  )1( 
  .113 – 99. ص –، ص )ت

  .153 – 143. ص -، ص مرجع ساب^، التحلیل الس�اسي الحدیثـ رو"رت دال، ــ)2( 

هیئة أبو ظبي للس)احة والثقافة : أبو ظبي) (عمر سعید األیو"ي: ترجمة( المرأة في ح�اة نابلیون �ر5ستوفر هیبرت،  ـــ)3( 
  .63. ، ص)2012، "�لمة"

. ، ص)1996، 04: م�ت�ة مدبولي، سلسلة الفیلسوف والمرأة، العدد: القاهرة( نساء فالسفة، إمام عبد الفتاح إمام ـــ)4( 
27.  
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لقد شّجعت ممارسة اله)منة ال�طر5ر�)ة والفجور اللفظي ضّد النساء، وٕا�احة ال�غاء والشذوذ والعبود)ة     
النسو)ة منذ العهدین الیوناني والروماني، على ض)اع الحقوق المدن)ة للنساء طول حقب طو5لة من 

في العهد " الرشادة الجنسان)ة"قد عرفا " المرأة الحّرة"و" الرجل الحرّ "التار5خ اإلنسانّي، على الرغم من أّن 
غیر أّن السلوك العدوانّي تجاه المرأة، تمّثل في عّدة سلو�)ات عنفّ)ة، �ما في ذلك ). 1(الیوناني والروماني 

المرأة الملتزمة �قوانین مؤسسة الزواج، والتي لم )سمح م�وثها في البیت، �ضمان حقوقها الطب)ع)ة من 
  . ات الح)ات)ة، وعلى رأسها الحFّ في الغذاء واألمان والخدمات الصح)ة والعمل واألجرالخدم

  :أفالطون أّول رائد للنسو�ة عبر التار=خ  -*  

، ودعا ف)ه إلى تفعیل المزا)ا "محاورات الرجولة" مؤّلف) م. ق Plato )427 – 347 أفالطون �تب       
الح�مة، الشجاعة، العدالة، : األر"ع -) م.ق 469 – 399( Socrates لسقرا¥نس�ة  –السقراط)ة 

اشتراك)ة للنساء واألوالد، ور5اضة بدن)ة وخلق)ة للجنسین، : ، مشترطا ضرورة أن تكون هنالك)2(العّفة
  )3. (إضافة إلى التر")ة العلم)ة والس)اس)ة للنساء، وتنشئتهّن على ق)م األخالق الس)اس)ة الفضلى

ل والمرأة في الحصول على نفس التعل)م، لیتولى �الهما نفس األعمال في یدعم أفالطون حFّ الرج   
المستقبل، واست�عد أفالطون أن )عتمد على الطب)عة الف)سیولوج)ة أو الس)�ولوج)ة للمرأة �سبب إلقصاء 

ون یرi أفالط). 4(قة �الحمل والوالدة، )ستحیل أن یتحّملها الرجل االنساء، حیث أّن المرة تحّملت مهاما ش
أّن الرجال �الب حراسة ترعى القط)ع، والنساء مثل إناث �الب الحراسة، علیها أن تسهر �الذ�ور على 
حراسة القط)ع، و)عتبر المؤّرخون والنقاد والنسو5ّون، أّن في ف�ر أفالطون دعما لف�رة المساواة بین 

قلید)ة التي تحصر مهام الجنسین، عندما یدعو �ال الجنسین للحراسة، و5رفض �قاء ه)�ل األسرة الت
وعلى هذه األسس السا�قة، )م�ن الجزم �أّن أفالطون هو أّول فیلسوف . الزوجة في اإلنجاب والتر")ة

رفض الحتم)ة البیولوج)ة التي تنّم} دور المرأة، في الوقت الذ$ تستط)ع ف)ه أن تمارس �ّل الوظائف 
أّول من قام �مراجعة ونقد أسس "الطون التي )مارسها الرجل، وهو ما جعل المؤّرخین )عتبرون أف

                                                             

  .27. ، ص)2007دار ورد للط�اعة، : دمشF) (روز مخلوف: ترجمة(الجنس والفزع ــ �اس�ال �ین)ار، )1( 

تشر5ن ( 10: العراق، العدد مجلة مر�ز دراسات الكوفة،" األخالق في ف�ر أفالطون الفلسفي،"ــ حسین حمزة شهید، )2(
  .271 – 257. ص - ، ص )2008األول 

�انون ( 16: فلسطین، العدد مجلة مر�ز الدراسات الفلسطین�ة،" لفارابي بین أفالطون وأفلوطین،ا"ــ حسام العز"او$،  )3( 
  .42 – 19.ص - ، ص )2012األول 

دار : القاهرة -دمشF ( المدینة الفاضلة �ما تصّورها فیلسوف الفالسفة: جمهور=ة أفالطون  أحمد المن)او$، - )4( 
  .123. ، ص)2010الكتاب العر"ي، 
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، رغم النقد الموّجه إل)ه حول رأ)ه في المیول المثل)ة الجنس)ة المنتشرة في ذلك العهد، )1" (ال�طر5ر�)ة
إضافة إلى دعوته تعل)م المرأة الفنون القتال)ة، رغم علمه �ما سینجم عنه من ظهور غیر أخالقّي 

  ) 2.(لجسدها

�سبب عزل المرأة، وقد استبF " رئة معطلة"نصف المجتمع، وأّنهّن /النساء )عتبر أفالطون أنّ      
أفالطون جم)ع الفالسفة في الدعوة إلى تحر5ر المرأة، وٕالغاء األسرة، �ما قام أفالطون بإلغاء رمز5ة الجسد 

، �القدرة "ةالرجول)"أداة إنجاب، حتى تمتلك المرأة نفس الصفات " آلة تفر5خ"في فلسفته التي تعتبر الجسد 
على القتال، ومواجهة المعارك وممارسة التمر5نات وهي عار5ة أمام الرجال، وأّال تكون هنالك أ)ة فوارق 

، "الرجال األحرار"في ف�ر أفالطون �ان )عني " المواطن"على الرغم من أّن مفهوم  ،)3(بین الجنسین 
  )4(. دون العبید والنساء، وهو تفضیل وتمییز واضح ضّد النساء؟؟

  
    :ال
طر=ر��ة في الف�ر األرسطي -*    
أف�ارا متناثرة عن المرأة، لم )�ن من السهل جمعها ، )م. ق Aristotle )384 – 322أرسطو �تب     

في تراثه الم�توب، لكّنها بّینت أوضاع المرأة في ف�ره وفي عصره، حیث )عتبر أرسطو أّن األنوثة داللة 
الرجولة داللة على الرقّي والكمال، ما یجعل المرأة مح�ومة والرجل على النقص والتشّوه، و)عتبر 

  )6: (�ما سیرد في النقاg التال)ة" مر�ز5ة الحتم)ة البیولوج)ة"، و)ستند الف�ر األرسطّي على )5(حاكما

  )7. (ــ تع�س أف�ار أرسطو وضع المرأة المتدني في عصره و"یئته    

                                                             

  .70 – 09. ص –ص  مرجع ساب^،)منى طر5ف الخولي،  ــ )1( 

دار : القاهرة(" القوانین"و" الجمهور=ة"قراءة في محاورتي : م�انة المرأة في فلسفة افالطون  مصطفى النشار، - )2( 
  .25. ، ص)1997ق�اء للنشر، 

  ..، ص)ت.، د01: یلسوف والمرأة، العددالف: م�ت�ة مدبولي، سلسلة: القاهرة( أفالطون والمرأةإمام عبد الفتاح إمام،  -)3(

مر�ز فلسطین للدراسات وال�حوث، أوراق ثقاف)ة، : فلسطین( رؤ�ة نقد�ة: الد�مقراط�ة والثیوقراط�ةــ عادل مهد$، )4( 
  .18. ، ص)1998، 03: العدد

  .المرجع الساب^ــ )منى طر5ف الخولي، )5(

الفیلسوف : م�ت�ة مدبولي، مر�ز األهرام للدراسات والنشر، سلسلة: ةالقاهر ( أرسطو والمرأةإمام عبد الفتاح إمام،  -)6(
  .22. ، ص)1996  ،02:والمرأة، العدد

اعتبر أّن أرسطو محFّ في تحذیر الطغاة من النساء، قائال أّن سقوg الطغاة له أس�اب  ن��والس م���افیليــ حتى )7( 
عتداء، محّذرا من أّن المرأة قد لعبت أدوارا س)اس)ة خطیرة في جوهر5ة عدیدة منها أنهم )سیؤون للنساء �االغتصاب واال
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، )طب)عتها الف)سیولوج)ة الخلق)ة، ووظ)فة الحمل واإلنجاب(للمرأة  ــ ناقش أرسطو الجانب البیولوجي    
  .، ف)ما تزوده المرأة �الدم)مبدأ الح)اة والروح(معتبرا أّن الرجل هو الذ$ یزّود الجنین �الصورة 

. ــ )عتبر أرسطو أّن الذ�ر أرقى من األنثى، و)عتبر تسّل} الرجال على النساء ظاهرة طب)ع)ة ومحّبذة    
رi أّن التراتب)ة بین الرجل والمرأة ل)ست بیولوج)ة فق} بل عقل)ة أ)ضا، إذ أّن المرأة أقّل عقال وذ�اء من و5

  .  الرجل، و)غلب علیها الجانب الالعقليّ 

عدم السماح بدخول أحد دون علم زوجها، : (ــ وضع أرسطو قواعد لتحدید سلوك المرأة، منها    
ت، أن تكون مدّبرة تض�} نفقة المنزل وأن تعل حدودا لإلنفاق على محافظتها على أسرار الرجل والبی

  )1( ).ّ�ه �النساء المتس�عات بین المنازل ألّنهن تسّممن النفوسشالز5نة والل�اس، وأّال تت

  مناقشة الفالسفة العرب لقض�ة تحّرر  المرأة -*

  :النسو�ة في فكر ابن حزم الظاهر5ّ   -أ  

م )Ibn-Hazm Al-Andalusi )995 – 1063 ابن حزم األندلسيالظاهرّ$ یرi الفیلسوف القرطبي     
، لدوره الكبیر في "نصیر المرأة: "، الفق)ه الظاهرّ$ المناهض للرّق والعبو)ة، الذ$ سّمي في عصر)2(

، )3" (طوق الحمامة: "المطال�ة بتحسین م�انة المرأة في األندلس، والذ$ وّثF مواقفه في �تا�ه الشهیر
 iواحترام ذاتها، ومنحها جم)ع حر5اتها، ومساواتها �الرجل مساواة تامة، في "تحر5ر المرأة: "ف)ه بـوناد ،

جم)ع الحقوق اإلنسان)ة، �ما فیها حF اإلمامة، والسماح للمرأة أن تتولى الح�م وأن تتولى مهمة القضاء، 
محي الدین ابن من علمه الشیخ  �ما أفاد). ∗(حول المسألة  أبي حن�فة النعمانمتوافقا مع فتوi اإلمام 

                                                                                                                                                                                              

 مطارحات م���افیلين)قوال م�)افیلي، : أنظر. (التار5خ الروماني، حیث أّنها �انت تتسّبب في خلF المش�الت والفتن
  .).694. ، ص)1982ش�اg /، فبرایر03. منشورات دار اآلفاق الجدیدة، g: بیروت(خیر$ حّماد : تعر5ب(

، ص )2008حز5ران (، 21: فلسطین، العدد مجلة تسامح،" المرأة في الف�ر الفلسفي عند العرب،"ــ علي خلیل حمد، )1( 
  . 207 – 199. ص –

دمحم إبراه)م نصر، عبد الرحمان : تحقیF( الفصل في الملل واألهواء والنحلــ اإلمام أبي حزم الظاهر$ األندلسّي، )2(
  .03. ، ص)ت. ، ددار الجیل/ بیروت) (عمیرة

  .101. ، ص)1978دار الف�ر العر"ي، : القاهرة( آراؤه وفقهه –ح�اته وعصره : ابن حزمــ اإلمام دمحم أبو زهرة، )3(

 أمینة ودود/ ــ تتمّثل األف�ار اإلسالم)ة الداع)ة للمساواة التامة بین الجنسین، في عصرنا الحدیث، في أف�ار ال�احثة د )∗( 
، أستاذة الدراسات اإلسالم)ة في جامعة الكومنولث �فرجین)ا، المرأة التي قامت بإمامة المسلمین، رغم )1952المولودة سنة (

أّنها تدرك حرمة إمامة امرأة للرجال، بل لصفوف یختل} فیها الرجال والنساء، و��سر أمینة ودود لحFّ المرأة في اإلمامة، 
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فابن حزم الذ$ یرi في دور المرأة المسلمة الكبیر داخل ). 1(الذ$ قام �قراءة وتدر5س �ت�ه وفقهه  عرCي
األسرة، مهاما جساما تدعوه الحترامها، �تر")ة األوالد وتعل)مهم القرآن والحدیث الشعر والخّ} والفنون، 

لكّن ابن . لتر"و)ة للمرأة من جهة، رغم أّنه ال )قبل التفرF5 بین الجنسینوهو ما یؤّ�د األدوار اإلنجاب)ة وا
حزم یرi في المقابل، أّن السماح للمرأة بتولي الح�م ال )عفیها من تحّمل مسؤول)اتها الكاملة مثلها مثل 

وهو ما وأدرك ابن حزم أّن التراث الیونانّي األرسطّي )حمل نزعة �طر5ر�)ة ضّد تحر5ر المرأة، . الرجل
  )2". (الف�ر الحزميّ : "دفعه إلعادة قراءة المنطF األرسطّي وتكییف قراءته لما اص�ح )سمى بـ

لقد �ال النقاد البن حزم اتهامات عدیدة حول قض)ة المرأة، فهو الذ$ أجاز للمرأة توّلي الح�م      
جل، واّتهم �محا�اة المرأة ألّنه تعّلم ومنصب القضاء، والحFّ في العمل، وأقّر �المساواة التامة بین المرأة والر 

القرآن والخّ} على ید النساء، وأّنه قام بتكر5م المرأة من الط�قة العل)ا دون ذ�ر لنساء األندلس من العوام، 
أّول فیلسوف عر"ّي نصیر للمرأة، یرفض "غیر أّن ذلك لم ینقص من الح�م التار5خّي المسّجل له، �أّنه 

جة الست�عاد النساء، بل یؤّ�د على ضرورة احترام وضمان حقوقهّن الس)اس)ة الحتم)ة البیولوج)ة �ح
  ) 3". (واالقتصاد)ة واالجتماع)ة، ووقف معاملة النساء على أّنهّن أقّل من الرجال

  :ال
طر=ر��ة في فكر أبي حامد الغزالي -ب    

 -Abu- Hamid Al زاليأبو حامد الغالفیلسوف العر"ي المتصّوف " حّجة اإلسالم"تقوم فلسفة     

Ghazali )1058 – 1111( ،على  – فاطمة المرن�سي�ما تقول المف�رة وعالمة االجتماع المغر")ة  –م
عدم التقس)م بین الجنسین استنادا إلى منهج الحتم)ة البیولوج)ة، أو استخدام الرموز الجنوس)ة للتفرF5 بین 

را لتحّرر المرأة في المقابل، حیث یرi في حواراته ، غیر أّن الغزالي ال )عتبر نصی)4(المرأة والرجل 

                                                                                                                                                                                              

ي الغرب، والتي تجد رواجا �بیرا في أوساg المسلمین هنالك، لكن دون تكون قد فتحت �ا�ا لت)ار المحدثین اإلسالمیین ف
  .، خاصة في الدول العر")ة اإلسالم)ة"�الد اإلسالم"قبول من المسلمین داخل 

  .520. ص المرجع الساب^،اإلمام دمحم أبو زهرة، ــ )1( 

، )2000المجمع العر"ي، : أبو ظبي( ابن حزم وموقفه من الفلسفة والمنط^ واألخالقــ ود)ع واصف مصطفى،  )2( 
  .204. ص

شر�ة سوزلر للنشر، : القاهرة( ابن حزم األندلسي وجهوده في ال
حث التار=خي والحضار5 ــ عبد الحل)م عو)س، )3(
  .297. ، ص)2002

دار : ب)ضاءالدار ال) (فاطمة الزهراء أزرو5ل: ترجمة( الجنس �هندسة اجتماع�ة: ما وراء الحجابــ فاطمة المرن)سي، )4( 
g ،26. ، ص)2005، 04. الفنك، المر�ز الثقافي العر"ي.  
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  :للفلسفة األرسط)ة عن المرأة، أّن اإلسالم )فّرق بین أدوار الجنسین من خالل التكل)فات الشرع)ة التال)ة
)1(  

، ما یلزم علیها طاعته، وان تظّل المرأة الزوجة في بیتها وأّال "رق)قة الزوج"ــ أّن الزواج یجعل المرأة     
  .تصعد إلى أسطح الجیران، وأن تكون قلیلة الكالم معهم، لتأس)س حرمة وسّر بیت �علها

ــ أن تحف£ المرأة أسرار زوجها في غیبته وحضرته، وأّال تخونه في نفسها وماله، وأّال تخرج من بیتها     
ق، وأن تقّدم المرأة إّال بإذنه، وٕان خرجت، فل)�ن بث)اب رّثة وغیر مز5ّنة، خصوص عند الذهاب إلى األسوا

  .حFّ �علها على حقوقها وحقوق أقار"ها

  . ــ أن تكون منظفة لبیتها ومحافظة عل)ه، وأن تشفF على أوالدها    

  :أما حقوق المرأة على الرجل عند الغزالي فهي    

  .ــ على الرجل إحسان الخلF معها، الرفF بها ــ االعتدال في النفقة    

لغیرة ــ العدل مع الزوجة ــ وتأدیبها عند النشوز دون ضرب مبرح أو قهر  ــ والطالق ــ االعتدال في ا    
  .دون إیذاء

  :و=برز التطاب^ بین الغزلي وأرسطو في اعت
ار  

ــ ال یوجد حضور للمرأة في المجال . ــ األنثى أقّل من الذ�ر ودونه، وال عقل وال خلF لها دون الرجل 
لخاص ــ على المرأة طاعة الزوج طاعة تامة، والرجل هو صاحب القرار، أما العام بل فق} في المجال ا

  .المرأة فهي تا�عة لصاحب القرار

  ".التنشئة والتلقین"ــ لم یرد �الهما وجوب تعل)م الزوجة، لكنهما ذ�را تعل)م الفت)ات �قصد  

  :النسو�ة في الف�ر التنو=ر5ّ إلبن رشد -ج    

م، فقد 12م نها)ة القرن )Averroes )1126 – 1198 ابن رشدالتنو5ر  أما المرأة عند فیلسوف    
النساء لسن أضعف من الرجال، فهّن قادرات على : وردت في مناقشته للف�ر األرسطي في األف�ار التال)ة

الق)ام �المهام الرجال)ة، لكن ین�غي الرفF بهّن، ومنحهّن األعمال األقّل مشقة، وقد حاور ابن رشد 
، وتوّصل إلى أّن أفالطون قد اعتبر أّن المرأة ال تقّل �فاءة "جوامع س)اسة أفالطون : "في �تا�هأفالطون 

و5رi ابن رشد أّن اإلمامة . عن الرجل، حتى في الحروب، غیر أّنه اعتبر أّن المرأة ال تصلح للرئاسة

                                                             

  .المرجع الساب^ــ علي خلیل حمد، )1(



 

91 

أو متعلمات أو الكبرi أ�عدت المرأة �ش�ل عام، لكن ال یوجد مانع أن تكون بین النساء ح�)مات 
صاح�ات ر5اسة، لكّن النساء أقّل ذ�اء وفطنة من الرجال في مجال الصناعة واإلنتاج، دون أن )عني 
ذلك أن )حرمن من الصناعة والنسیج أو المهن التي )ملن إلى م�اشرتها لتوافF طب)عتها مع ما تحّ�ه 

  )1. (النساء، وما تستط)ع أن تجّسده المرأة التقلید)ة من إبداع

: و5توّضح من سرد هذه األف�ار التعارض بین ف�ر ابن رشد والف�ر األرسطي حول المرأة، �ما یلي    
 iعارض ابن رشد األح�ام المجحفة ألرسطو، و)عتبرها تراثا �طر5ر�)ا ینافي الح�مة، وهو أول من ناد(

  . �حقوق المرأة ومساواتها �الرجل بین الفالسفة والمف�ر5ن

أّ$ مسّوغ نظرّ$ أو عملّي لعدم ق)ام المرأة �األعمال اإلنسان)ة التي تضمن خروجها  وال یرi ابن رشد    
لكّنه یرi أّن اله)منة الذ�ور5ة هي السبب ". المنزل"للفضاء العام، وأال تظل سجینة الفضاء الخاص 

�ان أو  رجال(�ما )عتبر أّن حّب المرء . الرئ)س في تدني م�انة المرأة وحصر دورها تحت وصا)ة الرجل
   ".التعّلم"، واعتبر أّنه من حFّ النساء )2(هي من األخالق الفطر5ة لدi جم)ع ال�شر ) امرأة

�ما قام ابن رشد بدراسة الف�ر الیوناني وتكی)فه في زمان الدولة اإلسالم)ة، على الرغم مما عاد عل)ه      
، حیث أّن )3(مّي في الفلسفة من ن��ات �سبب اعتماده على المنهج الفلسفّي اإلغر5قّي دون اإلسال

منطلقات الخطاب الرشد$ غیر المنتشرة في ذلك الوقت، لم تدرك أّن عمل ابن رشد ل)س مجّرد تلخ)ص 
  )4. (أو شرح ألفالطون، بل مناقشة ومحاورة ونقد لف�ره

" ةالجمهور5"، فقد توّصل �عد نقده و�حثه �تاب أفالطون  أما عن دراسة ابن رشد للمرأة في ف�ر    
ألفالطون، أّن المرأة تشترك والرجل في النوع والط�ع والكفاءات الذهن)ة مع الرجل، رغم اختالف وظائفهما 
وخصائصهما البیولوج)ة، و)فّسر ابن رشد ترّد$ أوضاع المرأة العر")ة �الموروثات القبل)ة األبو)ة، التي 

ج ومفید لها وللمجتمع، إذ )فّسر الحالة تحرمها والمجتمع من اكتساب المرأة مهارات انجاز عمل جاد ومنت

                                                             

  .المرجع الساب^ــ علي خلیل حمد،  )1( 

. ، ص)2005الهیئة المصر5ة العامة للكتاب، : القاهرة( الخطاب الس�اسي عند ابن رشدــ الصاو$ أحمد الصاو$، )2(
151.  

فبرایر /دار الطل)عة للط�اعة والنشر، ش�اg: بیروت( محاورة الجمهور=ة: تلخ�ص الس�اسة ألفالطون  ــ ابن رشد،)3(
  .13. ، ص)1998

  .38 -  37. ص -، ص المرجع الساب^ــ الصاو$ أحمد الصاو$،  )4( 



 

92 

ال�ائسة للمرأة �أّنها متحیزة وخاطئة ضّد المرأة، وأّدت إلى إضعاف ماد$ ومعنو$ للنساء في المجتمعات 
  )1. (العر")ة، داع)ا إلى إعمال العقل في إقامة العدل معهّن، و"ناء وعي النخب ح)ال قضا)اهنّ 

  :والكنفشیوسّ�ةال
طر=ر��ة في الفلسفة البوذّ�ة  -*

، أّن المرأة سلب)ة، وأّن )2" (الح�)م/األستاذ المبجل" Confucius اآلس�او5 �نفشیوساعتبر الفیلسوف     
حر�تها مرهونة دائما بولّي األمر، ما )منعها من ممارسة أّ$ دور س)اسّي، لكّنه یختلف مع أفالطون 

ال تصلح لممارسة الس)اس)ة، بل اعتبرا أّن قدرات  وأرسطو في هذا الموقف، ألّنهما لم )صّرحا �أّن المرأة
عقلها ال تقّل عن قدرات عقل الرجل في تمییز الصالح من الفاسد، لذلك فهي تصلح للرئاسة و)حFّ لها 
ترش)ح نفسها لق)ادة الدولة، غیر أّن الرجل والعت�ارات جّمة، )أتي في مقدمتها �سبب االختالفات 

  ) 3. (} أكثر من المرأةالف)سیولوج)ة، ونزعته للتسلّ 

األسرة التي )عتبرها صورة مصغرة للدولة، األب فیها هو الحاكم، وله سلطة مطلقة،  و)مّجد �نفشیوس    
�ما أّن األسرة في ح�مته، هي وحدة اإلنتاج االقتصاد)ة المجتمع، �ما دافع عن حFّ المرأة في تعّلم 

اد فرض شرعّي، وواجب قانوني، قبل أن تكون عمال و5رi أّن طاعة اآل�اء واألجد. الكتا�ة والقراءة
و5رi �نفشیوس أّن إساءة معاملة األبو5ن والتقلیل من احترام اإلخوة ). 4(أخالق)ا، ملزما لكال الجنسین 

، و5رi أّن التقید بهذه التعال)م �فیل بتش�یل )5(الك�ار هو من الجرائم الخطیرة التي تستوجب العقاب 
  ) 6( ".منبوذة"، سیجعل األسر غیر الشرع)ة، Egalitarian Societiesتمعات العادلة هرار�)ة بنیو)ة للمج

                                                             

 كتاب العرب،اتحاد ال: دمشF مجلة التراث العرCي،" صورة المرأة في خطاب ابن رشد،"ــ معجب سعید الزهراني،  )1( 
  .48 – 24. ص –، ص )�2007انون الثاني (، 105: العدد

  .239. ، ص)2007، 03. دار الجسور الثقاف)ة، g: حلب) (سعد رستم: تعر5ب( أد�ان العالم هوستن سمیث، - )2( 

  .98 - 70. ص - ، ص )1996دار الكنوز األدب)ة، : بیروت( فصول عن المرأةهاد$ العلو$،  - )3( 

  .43. ، ص)ت. دار �تب عر")ة، د: القاهرة( رائد الف�ر اإلنساني... �ونفشیوس �سیوني رسالن، ــ صالح)4(

 (5)- Daniel A. Bell, China’s New Confucianism: Politics and Everyday Life in a 
Changing Society (Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2008), p. 102.  

ال تزال ق)م الكنفشیوس)ة مستمرة في تنظ)م المجتمعات اآلس)او)ة، تمتلك المرأة الصین)ة حقوقا قانون)ة هامة إلى یومنا ــ )6(
" قاض)ة"امرأة  144هذا، فالصین بلد عرف المرأة �رئ)سة للمحاكم منذ خمسین)ات القرن الماضي، وقد تجاوز عددهم 

  ).72. ، ص)2011دار  صفحات للنشر، : القاهرة( المرأة ل�ست لع
ة الرجل، سالمة موسى: أنظر(
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أما ال�طر5ر�)ة في المجتمع الهندوسي، فتمثلت في ممارسة الد)انة البوذ)ة حّقا احتكار5ا للسلطة     
داللة على الذ�ور5ة، حیث تكون المرأة تحت سلطة األب أو الزوج، أو حتى األبناء في حالة األرملة، في 

، على الرغم من أّن الد)مقراط)ة نجحت في )1(تكر5س اله)منة ال�طر5ر�)ة في المجتمع الهندوسّي 
است)عاب المجتمع �أكمله في �برi د)مقراط)ات األرض الیوم، غیر أّنها لم تستطع أن تحدث تغییرا 

تعاني من ال�طر5ر�)ة الذ�ور5ة  اجتماع)ا ینتهي إلى وقف التمییز ضّد المرأة، حیث ال تزال المرأة الهند)ة
المرّ��ة، وال تزال مش�لة تم�ین المرأة، تجد العدید من العوائF، التي تؤّ�د تعطیل ق)م وح�مة الفلسفة 

  . البوذ)ة

  المرأة في منظور الفالسفة الغرCیین المحدثین: الفرع الثاني
 

د)ة والفلسفة النفع)ة أ)ضا، إذ ظهرت تأّثرت قض)ة المرأة �طغ)ان العقالن)ة المفرطة والنزعة الما     
�أنواعها وت)اراتها المختلفة بناء على أسس �ّل ت)ار " الفلسفة النسو)ة"الحاجة الماسة إلى الفلسفة، لتأس)س 

، م)René Descartes  )1596 – 1650ر=ن�ه د��ارت نسوّ$ في التنظیر، فقد ر"} الفیلسوف الفرنسّي 
 – Emmanuel Kant )1724 ا�مانو=ل �ان§رأة، أّما الفیلسوف األلماني بین العقل والرجل، والمادة والم

 فقد اعتبر أّن المرأة ضع)فة في تكو5نها وقدراتها العقل)ة، و5تفF المف�ر والطبیب النمساو$  م،)1804
رائد التحلیل الس)�ولوجي المعاصر، مع هذا ، )مSigmund Freud )1856– 1939س�غموند فرو=د 
$ یرجع �ّل مشاكل ومعاناة المرأة وتهم)شها الس)اسي واالجتماعي واالقتصادّ$، إلى الموقف، وهو الذ

من أجل الدفاع عن المجتمع، من خالل  م�شال فو�وف)ما )حاجج ". عقدتها تجاه العضو الذ�ور$ّ "
  )2. (، أو ال�طر5ر�)ات المتخفّ)ة التي تحجر على األفراد"األبّوات الزائفة"التخّلي عن 

بدراسة سلوك ، )مSartre  Jean-Paul )1905 – 1980 جون بول سارترفیلسوف الفرنسي قام ال    
 - م�ونات الذات ــ عموما ، و "الوجود والعدم"الفرد، الناجم عن التفاعل بین عالقات الكینونة والّالكینونة 

و�حث ). 3" (ةنظر5ة الوجود)"ببناء الموقف النسوّ$ في " الظاهرة الجنسان)ة"وتوّصل إلى تحلیل عالقة 
الذ$ ر=ج�س دوCر=ه،  �ما )سّمیها المفّ�ر الفرنسيّ " نزعة اإلخفاق"دور الشعور السلبي للمرأة، في تكر5س 

                                                             

  .59. ، صمرجع ساب^ضامر ولید عبد الرحمان، ــ  )1( 

دار تو�قال للنشر، : الدار الب)ضاء) (دمحم م)الد: ترجمة( )1982 – 1970(دروس م�شال فو�و م)شیل فو�و،  -)2( 
  .47 – 45. ص - ، ص )1994

بیروت، ) (ن)قوال متیني: ترجمة( 
حث في األنطولوج�ا الفینومینولوج�ا: الكینونة  والعدم ،جون بول سارتر -)3( 
  . 59 - 58. ص - ، ص) 2009مطبوعات المنظمة العر")ة للترجمة، أكتو"ر 
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فّسر فشل دورة إعادة بناء ذات المرأة، �طول مّدة تحقیF الحر�ات النسو)ة أهدافها في المطال�ة �التحّرر 
، نتیجة فشل العبور من التنظیر إلى "لتثب)} االعتناقيّ ا"النهائّي عن اله)منة ال�طر5ر�)ة، ودخولها حالة 

المسار العملّي في الواقع، وعجزها عن فرض التحّول من التار5خ الذ�ورّ$ إلى التار5خ النسائّي، حتى 
  ) 1". (غرفة انتظار ف�رّ$، قاتلة للشغف �التحر5ر"أص�ح نضال المرأة سرا�ا محصورا في حدود 

مجتمع "، جعل المرأة غائ�ة عن القطب الق)اد$، ألّن - حسب سارتر - ة �ما أّن مجتمع الحداث    
أ)ضا –" الجنس المقموع"المنتج للطاقة والمعرفة، وجد نفسه �الفطرة، مدفوعا لفرض س)طرته على " الرجال

 ، وتظهر هذه الدراسات النفس)ة الغر")ة، أّن قوتها في إث�ات النزعة االنطوائ)ة للمرأة، قد)2( -�الفطرة 
أّثرت �ش�ل سلبّي على نضال الحر�ات النسو)ة الغر")ة، وعلى مسار التنظیر للنظر5ة النسو)ة في العلوم 

، �محّرك للضغ} "هامش)ة المرأة"الس)اس)ة والعالقات الدول)ة، ألّنها �شفت اعتماد النساء على 
المتقدمة إلى یومنا هذا،  أما على الصعید المیدانّي، ال یزال المواطنون في الدول الغر")ة. االجتماعيّ 

و�الرغم من مزاعم الحداثة والتقّدم الس)اسّي واالجتماعّي التي توصلت إلیها المجتمعات الغر")ة، )میل 
  )∗(". القو5ّ "مر�ز نظام ح�م بلدهم ) رمز الضعف(، وأّال تكون األنثى "أّال ترأسهم امرأة"المواطنون إلى 

التي نظمت الف�ر النسوّ$،  س�مون دو بوفواروفة الوجود)ة تتسF أف�ار سارتر مع أف�ار الفیلس    
وعملت على إطالقه، ودعت إلى مأسسته، لتص�ح رائدة الف�ر النسوّ$ الغر"ي، مستفیدة من أف�ار سارتر، 

  . التي دعا فیها إلى تحّرر الجنس عن ه)منة السلطة والقوة

العلمان)ة "ات الفلسف)ة، إلى التقاطع مع تجدر اإلشارة، إلى تقاطع العدید من المذاهب واالتجاه    
اإلنسان هو الذ5 صنع الدین، ": م، )قول أنّ )Karl Marx )1818 – 1883فكارل مار�س ، "واإللحاد

                                                             

  .278. ، ص)1986دار اآلداب للنشر، : بیروت) (عفیف دمشق)ة: ترجمة( نقد العقل الس�اسير5ج)س دو"ر5ه،  -)1( 

المنظمة العر")ة للترجمة، توز5ع : بیروت) (جورج سل)مان: ترجمة( جدیدة لفهم عالم الیوم
اراد�غما  ،آالن تور5ن -)2(
  .318 – 316. ص –، ص )2005مر�ز دراسات الوحدة العر")ة، 

من أصل أفر5قي مسلم، وتجنّبوا خ)ار أن تكون 
اراك حسین أو
اما في الوال)ات المتحدة األمر�5)ة اختار األمر�5یون  - )∗(
من أصل غیر فرنسّي وتجّنبوا أن ترأسهم  ن��وال سار�وز5 أول رئ)سة ألمیر�ا، وفي فرنسا اختار الفرنسیون  ینتون ه�الر5 �ل

، أو على األقل قّرروا �األغلب)ة أنهم غیر مستعدین ألن تكون رئ)سة بلدهم امرأة، وهي نماذج من دول س�غوالن روا�ال
م�شال هم الس)اس)ة، في الوقت الذ$ قادت ف)ه تشیلي الرئ)سة عظمى و�برi، دون أن )عني ذلك تخلف أنظمت متقدمة

م�غاواتي في �اكستان، وفي أندون)س)ا توصلت  بینظیر بوتوفعلت  كالوزارة، و�ذل أندیرا غاند5وفي الهند رأست 
اشیلیت، 
  .إلى رئاسة ال�الد، وهي دول نام)ة تتهم شعو"ها �التخلف والرجع)ة سو�ارنو
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 م،)Emile Durkheim )1858 – 1917امیل دور�ا�م أما ، )1" (ول�س الدین هو الذ5 صنع اإلنسان
و5ؤّ�د ، .Sur-Naturalاه�م اإلله�ة فوق الطب�ع�ة جم�ع األد�ان تتضمن تمییزا فرضته المففقال أّن 

الرجوع المتكّرر لعنصر الدینّي لفرض القیود على المرأة، أّنها إنتاج ذ�ورّ$ في النها)ة، إذ المفّ�ر 
غیر المقّدس "م عن سّر �ار5زما األد)ان، وطاعة )1859 – 1805(أل��س�س دو5 تو�فیل الس)اسّي 

ّ̂ في الق�ادة، و=جبر الثاني على  لماذا یتمتع": للمقّدس �قوله فرد ما في المجتمع الثیوقراطّي 
الح
  )2". (الطاعة

�مسألة الجنسان)ة  ،)مMichel Foucault )1926–1984م�شال فو�و اهتم الفیلسوف الفرنسي     
ر وعالقتها �الصراع من أجل الحصول على القوة والسلطة، �اعت�ار القمع السلطوّ$ المؤّسس على االعت�ا

الجنسانّي أهّم دافع للحر�ات النسو)ة �أنواعها، لالنتفاضة على الممارسات السلطو)ة القمع)ة، والمست�عدة 
، معتبرا أّن اله)منة الذ�ور5ة نتیجة لمش�لة معقدة متكونة من المش�لة الجنس)ة، الس)�ولوج)ة، )3(للنساء 

المجتمع)ة " الهرار�)ة"ث تؤّثر التراتب)ة االجتماع)ة، ودورها في تكر5س االست�عاد الس)اسي للنساء، حی
Social Hierarchy 4. (التي فرضتها السلطة، على الوضع الس)اسي للمرأة(  

للتفرF5 بین " جاهز5ة الجنسان)ة"رهانا ومنهجا وتمرحال )فّسر  "الفرض�ة القمع�ة"واعتبر م)شال فو�و     
اإلخفاء والتقن)ع، والرقا�ة وفرض الطاعة تجاه الجنسین، و5بّرر ظهور تمّثالت الصّد والحجر، والمنع و 

المرأة، حیث تظهر القضا)ا الجنسان)ة �نقطة عبور جّد وث)قة للعالقات السلطو)ة بین الرجل والمرأة، 
خصوصا عندما تستخدم السلطة القانون �أداة أو �آل)ة للفرض والمنع، الجزاء والعقاب، و5تأّكد ذلك في 

.. الحّد من النسل، القضا)ا الجنس)ة، قضا)ا الوالدة والرعا)ة الصح)ة، : رةخطا�ات السلطة األكثر م�اش
، "الرشادة الجنسان)ة/التعّفف: "�ما �حث فو�و مبّررات تمجید السلطة ال�طر5ر�)ة الذ�ور5ة لـ). 5(وغیرها 

                                                             

المجلس األعلى : القاهرة) (درو)ش الحلوجي: ترجمة( سوسیولوج�ا الدینلیج)ه، جان بول و)الم، ــ دان)ال هرف)ه )1( 
  . 15. ، ص)2005، 804: للثقافة، المشروع القومي للترجمة، العدد

  .47. ، صالمرجع نفسهــ )2(

(3)-  Michel Foucault, The History of Sexuality… Vol. 01: an Introduction (translation: 
Robert Hurley) (New York: Pantheon Books); p. 82.  

(4)- R. W Connell, "«Hegemonic Masculinity» Rethinking The Concept," Gender & Society, 
Vol. 19, N. 06 (December 2005), P . 830. 

مر�ز اإلنماء القومي، : بیروت( )جورج أبي صالح: ترجمة( إرادة المعرفة: Iتار=خ الجنسان�ة  ،م)شیل فو�و -)5( 
  .318 – 316. ص –، ص )1990
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ة والتحّجج �أّنها �غرض للدفاع عن ه)�ل األسرة ووحدة المجتمع، على الرغم من استخدامها �وسیل
، وحّلل 19مسألة الشذوذ الجنسي في المجتمع الغر"ي منذ القرن  فو�ووتتّ�ع ). 1(لإلخضاع السلطوّ$ 

، ورفض التقیید )2(سلو�)ات وهو)ات فاعلیها، معتبرا إ)اها ش�ال من أش�ال مقاومة السلطة والقوة 
ذ$ تتبناه السلطة على في ، والخروج عن الض�} االجتماعي واألخالقي ال)3(القانونّي للجنسان)ة الشرع)ة 

  )4. (توّجهاتها الس)اس)ة واالجتماع)ة والتشر5ع)ة

إلى رصد نتائج االنتقال من تجر5م وتحر5م المثل)ة  O. Roiأول�فی�ه روا وتوّصل ال�احث الفرنسّي     
لیین، ضّد المث" العنصر5ة: "الجنس)ة بنّص القانون في الغرب، إلى تشب)ه الرهاب من الجنس)ة المثل)ة، بـ

، "الخروج عن الرشادة الجنس)ة الغیر5ة"�أسلوب للضغ} الخارجّي على الرموز الدین)ة المناهضة لظاهرة 
  )5( .واتهامهم 
الحّض على الكراه�ةاالعت)اد)ة الطب)ع)ة، 

أّن توجهات الحر�ات م، )Edward Sa'id)1935 – 2003  إدوارد سعیدوقد الح£ المف�ر العر"ي     
رة إلى دراسة القوة �ما قدمها م)شال فو�و، دلیل على أّن مصطلح التم�ین وز5ادة قوة النسو)ة المعاص

المجموعات النسو)ة الصامتة، هو بهدف مطال�ة الحر�ات النسو)ة بنصیب أو حصة من قوة السلطة 
�ما )قول " موت اآللهة"أو تذ�یرها، أو " تأنیث اآللهة"لظاهرة  م�شال فو�ووتعتبر دراسة . والنفوذ

، أكبر دلیل على الصراع السرمدّ$ بین السلطة والجنس، �ما توّضح أعماله نیتشهالفیلسوف األلماني 
النسائّي ح)ال تراكم " الكبت"ز5ادة ، التي یر"طها �السلطة الذ�ور5ة التي أّدت إلى )6(الف�ر5ة الهامة 

                                                             

الغرب،  -إفر5ق)ا الشرق : الدار الب)ضاء) (دمحم هشام: ترجمة( استعمال المتع: IIتار=خ الجنسان�ة م)شال فو�و،  ــ )1( 
  .47. ، ص)2004

: اإلس�ندر5ة( م االجتماع الس�اسيدراسة في عل... في القوة والسلطة والنفوذ، ــ حسین عبد الحمید أحمد رشوان )2( 
  .118. ، ص)2007مر�ز اإلس�ندر5ة للكتاب، 

الغرب،  - إفر5ق)ا الشرق : الدار الب)ضاء) (دمحم هشام: ترجمة( االنشغال 
الذات: IIIتار=خ الجنسان�ة م)شال فو�و،  ــ)3(
  .22. ، ص)2004

 (4)- Tamisin Spargo, Foucault And Queer Theory: Postmodern Encounters (UK: ICON 
Books, USA: Totem Books, 2nd. Edn., 2000) p. 21. 

، المّتهم �العنصر5ة خلیل المومني: ضّد إمام مسجد روتردام الهولند5 ب�م فرتو=ن،ــ �ما حدث في قض)ة الس)اسّي )5(
أول)فی)ه : أنظر(بّرأت قّسا سو5دّ)ا أتهّم قبله  والحّض على الكراه)ة ضّد فئة المثلیین جنس)ا، لكّن المحاكم الهولند)ة بّرأته �ما

  ).203. ، ص)2012دار الساقین : بیروت) (صالح األشمر: ترجمة( زمن دین 
ال ثقافة: الجهل المقّدسروا، 

منشورات : الجزائر) (مصطفى المسناو$، مصطفى �مال، دمحم بولع)ش: ترجمة( مختارات: هّم الحق�قةم)شال فو�و،  ــ)6(
  .30. ، ص)2006، سلسة بیت الح�مة، االختالف
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" السجن"الهام حول  �شال فو�ومولوال أّن مؤّلف ، )1(س�غموند فرو=د �ما )قول " الممنوعات والتحر5مات"
عمل مفصول عن قضا)ا المرأة، ألم�ن الر"} بین ما تتعّرض له المرأة في سجن ال�طر5ر�)ة وما یتعّرض 

وتدبیر األلم المقصود في " جسد المح�وم علیهم"عن  فو�وله المساجین في سجن الجّالد، حیث تحّدث 
  ) 2. (ب سلوك المعاقبین والممنوعینآل)ات النظام التأدیبّي للسجون، التي تحرس وتراق

صاحب أطروحة  R. Jarudiروج�ه غارود5/رجاء�ما یتوافF فو�و مع رؤ)ة المف�ر اإلسالمي     
، معتبرا أّن دعوته لتحّرر المرأة عن "في سبیل ارتقاء المرأة: "تم�ین المرأة، في مؤلفه الهام الموسوم بـ

حیث یتحول تحر5ر المرأة إلى ، "Humanize Power/ة السلطةأنسن": ذهن)ات الس)طرة الذ�ور5ة، �اعث لـ
واالحتكار الذ�ورّ$ الظالم وغیر العقالنّي لالمت)ازات  ،تحر5ر اإلنسان)ة من العالقات غیر العادلة للقوة

السلطو)ة على حساب النساء، لذلك یدعو غارود$ إلى تحّرر الجانب اإلنسانّي األنثوّ$ عن س)طرة القوة 
 George جورج طراب�شيو5وافقه . لتحقیF خالص نصف المجموعات ال�شر5ة العالم)ةالذ�ور5ة، 

Tarabichi 3. (في اعت�ار تحّرر المرأة تخلصا من عالقات وصفات غیر إنسان)ة(  

في هذا الس)اق، أّنها مفاه)م  Jacques Derridaجاك در=دا و5رi الفیلسوف التف�)�ي البنیو$      
دیلة حتى تعطي االنط�اع �التجدید واالبتكار والحداثة، ف)ما هي في الواقع الجندر تعرض �مصطلحات ب

، المقصود منها لفت االنت�اه، خصوصا المطال�ة )4" (ال نظر5ة، وغیر منطق)ة"شعار )حمل رسالة انفعال)ة 
إلى التحوالت المفاه)م)ة الناجمة  در=داو5نظر . المطال�ة �االعتراف �الجنس الثالث، دون المرأة والرجل

تعم)م المنظور الجنساني لمقار"ة الجندر �أّنها مر�5ة وتر5د الخروج عن الحدود، و)عتبر أّن في  عن
تحوال انقالب)ا و" ه��ل�ات األسرة: "محاوالت تطب)ع المثل)ة الجنس)ة في المجتمعات الد)مقراط)ة هدما لـ

إدراكي للذات، ال )حاول أن  ، نتیجة حدوث انقالب"المودیل األسر$ الجدید"عدوان)ا، یدفع إلى قبول هذا 
یتفّهم مخاطر حراكه على األسرة، واحتماالت تف�)�ها أو هدم مفهوما الطب)عي المقّدس، حیث أّن تقّبل 

، وضرب له)�ل)ة األسر5ة الشرع)ة، التي قد تؤّد$ إلى اضطراب "الالمم�ن"المثل)ة هو قبول لحدوث 
لطب)ع)ة تؤّد$ في التجارب االنتظام)ة القهر5ة إلى اجتماعي أكبر، فالرشادة األسر5ة لمؤسسة الزواج ا

                                                             

، g ، .02)مج(المؤسسة الجامع)ة للدراسات : بیروت) (علي المصر$ : ترجمة( الخ�ال الرمز5 جیلبیر دوران،  ــ)1(
  .43. ، ص)1994

. ، ص)1990مر�ز اإلنماء القومي، : بیروت) (علي مقلد: ترجمة( والدة السجن: المراق
ة والمعاق
ةم)شال فو�و،  ــ )2(
57.  

  .161. ص ،مرجع ساب^ــ روان یوسف نتشة،  )3(

  .147. ، ص)2012المر�ز القومي للترجمة، : القاهرة) (حسام نایل: ترجمة( ضّد التف��كجون إیل)س،  ــ)4(
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 –الال "خلود النموذج األسر$ الطب)عّي ومعاداة �ّل محاولة للخروج عنها، نحو أنماg غیر راشدة في عالم 
  )1. ("أسرة

  مقارCة الجندر في المنظور  الف�ر5 النسائّي : المطلب الثاني
  

في ستین)ات القرن الماضي، حین انتشر النضال النسوّ$  انطلقت مرحلة جدیدة من النضال النسو$ّ      
جین�فیف ت��سی�ه، وأندر=ه م�شال في األوساg الجامع)ة األورو")ة والفرنس)ة، وظهرت �تا�ات ال�احثتین 

 1986وناقشت وضع المرأة الفرنس)ة في مراكز اتخاذ القرار في الح)اة العامة، �ما ظهر �تاب هام سنة 
، فبدأت جماعة ضغ} أورو")ة نسائ)ة تعمل على إعداد مؤتمر بیجین "الس)اسي للمرأة الدور"یناقش قض)ة 

، في سبیل تحقیF التحر5ر المثل للمرأة، الذ$ یؤّد$ إلى تم�ینها الس)اسّي واالقتصادّ$ 1995سنة 
 )2. (واالجتماعي، وتحقیF مساواتها التامة مع الرجل

، "العصر الذهبي لنضال الحر�ة النسو)ة الغر")ة"ى الذ$ )سمّ  س�مون دو بوفوارلكن سبF عصر     
 Susane Braun Antony سوزان برازن أنتونيموقف تار5خّي �ارز سّجلته المناضلة النسو)ة األمر�5)ة 

، التي نادت �الدفاع عن حقوق المرأة في غمرة الحرب األهل)ة األمر�5)ة )∗) (م1906 - 1820(
أف�ارها التحّرر5ة، ستكون نواة لظهور أكثر من نوع للفلسفات ، ولم تكن تدر$ أّنها )م1865 - 1861(

  : ، مثل)3(النسو)ة المعاصرة 

لنسو�ة اللیبیرال�ة، النسو�ة السوداء ، ا)4(النسو�ة التجر=ب�ة األمبر=ق�ة، والتحلیل�ة والق�م�ة     
Black Feminismعد الكولون�ال�ة
-Ecoبیئ�ة، النسو�ة الF. Post-Colonialism ، النسو�ة ما 

                                                             

دار �نعان : دمشF) (سلمان حرفوش: ترجمة( محاورة جاك در=دا: ماذا عن غد؟جاك در5دا، الیزابیث رودین)س�و،  ــ)1(
  .78. ، ص)2008والنشر، للدراسات 

منشورات : الدار العر")ة للعلوم، الجزائر: بیروت( مدخل في نظر=ة النقد النسو�ة وما 
عد النسو�ةــ حفناو$ �علي،  )2( 
  .118. ، ص)2009دار االختالف، 

لنساء، و�انت تار5خ حقوق ا: أصدرت أنتوني جر5دة الثورة التي تدافع عن حقوق المرأة، وأصدرت مجلدات �عنوان - )∗( 
، ورسمت صورتها على العملة األمر�5)ة من فئة الدوالر، و�انت أول امرأة 19أنتوني سب�ا في حدوث التعدیل القانوني 

  . تظهر صورتها في عملة متداولة

القومي  المر�ز: القاهرة) (جمال الجز5ر$ : ترجمة( الحر�ة النسو�ةــ سوزان ألس واتكنز، مر5زا رو5دا، مارتا رودر5جاز، )3(
  .16. ، ص)2005، 449: للترجمة، المشروع القومي للترجمة، سلسلة أقّدم لك، العدد

 (4) - Scott Burchill, Jack Donnelly.. and Others, Theories Of International Relations, 3rd. 
Edn., (USA: Palgrave acmillan, 2005) pp. 213 – 215. 
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Feminism  ال�ة�، Marxist Feminism النسو�ة المار�س�ة  ،Radical Feminism، النسو�ة الراد�

المقار"ة الثالثة لنسو)ة الموجة "أو ما )م�ن تسمیته  Islamic Feminism النسو�ة اإلسالم�ةإضافة إلى 
  ". الثالثة

  نضال حر�ة الفلسفة النسو�ة الغر�Cة: الفرع األول

د النضال النسوّ$ في الموجتین األولى والثان)ة أّن المواقف النسو)ة المعارضة لله)منة یؤ�ّ      
ال�طر5ر�)ة، لم تكن اّدعاءات غیر مؤّسسة، مفصولة عن الس)اق التار5خّي، بل وقائع مثبتة ضّد النساء 

العام، وأكثرها  اللواتي حرمن من عّدة حقوق إنسان)ة طب)ع)ة، أقّلها حFّ الخروج من البیت إلى الفضاء
انتهاكا لحقوقها، منعها من التصو5ت وتحر5م اشتغالها �الس)اسة، على الرغم من أّن المرأة قبلت ��ائن 
ثقافي، واستوعبتها اللغة الثقاف)ة في تلك الحق�ة التار5خ)ة، واعتمد علیها االستعمار �ید عاملة تعّوض 

الجنسین، �ان دائما )میل إلى تفضیل الرجال على  غیر أّن تبر5ر التمییز بین. انشغال الرجال �الحروب
النساء، خصوصا في النزاعات الدول)ة، التي )س)طر الرجال على قراراتها المهّددة للسلم واألمن الدولیین، 

  .دون السماح بإدماج الصوت العقالنّي للمرأة

ر5دج الطال�ات درجة جامع)ة �ما ظّلت مش�لة التعل)م تطرح نفسها �قوة، وتفید رمز5ة منح جامعة �امب    
، في إلغاء �افة أش�ال لتمییز ضّد المرأة في التعل)م، حتى یتاح 1948مساو)ة للطالب الذ�ور سنة 

للنساء الحصول على نفس الفرص التي )حصل علیها الرجال على قدم المساواة، وتجدر اإلشارة إلى أّن 
، حیث تنبثF )1(في عقلنة المجتمع " د القانونيتأثیر التقعی"قد نّ�ه في الوقت ذاته إلى  ماكس فیبر

المؤسسات القانون)ة والتشر5عات عن الضرورات االقتصاد)ة واالجتماع)ة، وهو ما )فّسر اعتماد الحر�ات 
  .النسو)ة على القوانین �آل)ة لتغییر الثقافة المجتمع)ة

  

   )م19و  16القرن ( The 1st wave:  الموجة األولى للنسو�ة    

منذ أواخر  Mary Wollstoncraft ومار5 ولستن�رافت Mary Estellمار5 إ�ستیل أثارت الكاتبتان      
م، مسألة األنوثة وازدواج)ة المعاییر التقلید)ة )1730 – 1690(م بین سنتي 18والقرن  17القرن 

طالقا من نقد ان" تحّرر المرأة"وتبلورت مطالب . المنحازة للرجل، حیث أّن المرأة تا�عة والحقة للرجل
أوضاع المرأة الس)اس)ة واالقتصاد)ة واالجتماع)ة، في المجتمعات األورو")ة المنشغلة �ال�حث عن الثروة 

  . م، وس)طرة النفع)ة على الرجل األورو"يّ 19جّراء التسابF في س)اق الثورة الصناع)ة مع بلوغ القرن 

                                                             

  .46. ، ص)2008ید المتحدة، ینایر دار الكتاب الجد: بیروت) (دمحم علي مقلد: ترجمة( ماكس فیبرلوران فلور$،  -)1(
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 Olive وأولیف شراینز Charlotte Perkins Gilmanتشارلوت بیر�نز جیلمان �ما ساهمت الكاتبتان     

Shreiner  النساء واالقتصاد "��تابیهماWomen and Economies " المرأة والعمل"، و�تاب 1898سنة 

Women and Labor" المرأة في التصو5ت"، حیث أثارتا مسألة "تحّرر النساء"، في دعم ف�رة Fّح" ،
عاملة التي �انت تلد وهي تعمل في المصنع، وال تحضى �فترة و�ان هذا المطلب �عیدا عن اهتمام المرأة ال

الطالق، : (وهي الفترة التي شهدت المطال�ة بتم�ین المرأة من حقوق عدیدة عبر التشر5عات. أمومة
أولیف ، حیث ناضلت ..)العمل، مساواة األجور، التعل)م، اإلجهاض، رفع القدرة الشرائ)ة وخفض األسعار

   )1. (قتصاد$ للمرأةضّد القمع اال شراینر

  :ومن بین أهّم مطالب الحر�ة النسو)ة في تلك الفترة    

تحسین ظروف المرأة في أوساg المهمشین والفقراء والمحتاجین، وتحسین ظروف عمل وتعل)م المرأة،     
وعدم قصر عمل المرأة على الح)اكة والمصانع وخدمة المنازل، ومحاولة تنم)} هذه األدوار، وتخفیف 

  .قیود الزواج واألسرة والسماح �حر5ة سفر المرأة

  . لم تحّقF هذه الموجة انتصارات �برi، لكّنها وضعت أول حجر في تار5خ نضال نساء العالم    
  


عد نها�ة الحرب ال
اردة( The 2nd  wave:  الموجة الثان�ة للنسو�ة    (  

 H. Marcuse هرCرت مار�وزا العالم، و)عّد تأثرت هذه الموجة �التحوالت األیدیولوج)ة التي شهده    
، "التشا�ه بین الجنسین"، التي رّ�زت على هدف )2(م، فیلسوف هذه الثورة النسو)ة )1979 – 1898(

م، والمطال�ة �المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص مع الرجل، خصوصا وأن نصف 20مع أوائل القرن 
ّن تتمتعن �حقوق مدن)ة، ففي بر5طان)ا منحت المرأة الحFّ في الس�ان في جم)ع المجتمعات األورو")ة لم )�

فظهرت . 1928سنوات مع حقوق أخرi سنة  10، لكن هذا الحFّ سحب �عد 1918التصو5ت سنة 
االشتراك)ة واللیبرال)ة، و"دأت نزعة التنظیر : بنوعیها ،Radical Feminismالنسو�ة الراد��ال�ة فلسفة 

  )3. (و)ة �اتجاه الفروض التكو5ن)ة، لالنتصار المعرفّي لقضا)ا المرأةالنسوّ$ تقود الفلسفة النس
                                                             

المداخل التار=خ�ة الفلسف�ة ... القرن العشرون : موسوعة �مبر=دجأوز"ون، .نور5س، ج .نلووف، ك . ــ ك )1( 
 304. ص–، ص )2005، 09: جزء، ال919: المجلس األعلى للثقافة، المشروع القومي للترجمة، العدد: القاهرة(والنفس�ة

 -305 .  

  .101. ص مرجع ساب^،ــ رائد شبیب،  )2( 

 موسوعة �مبر=دج للتار=خ.. 02: الف�ر الس�اسي في القرن العشر=ن، الجزء ر5تشارد بیلالمي،، تیرنس بولــ  )3( 
  .235. ، ص)2010، 1339: المر�ز القومي للترجمة، المشروع القومي للترجمة، العدد: القاهرة) (مي مقلد: ترجمة(
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�یت میلیت بدأت هذه الموجة ��تاب      Kitt Millet  وجاء ف)ه "الس)اسات الجنس)ة"الذ$ تحدث عن ،
ال�طر5ر�)ة الموروثة عن التراث "دعوة للتصد$ إلى الموروثات الجمع)ة السلب)ة عن المرأة، وتقصد میلیت 

  ) 1". (أصل الخطیئة اإلنسان)ة"حیث تعتبر المرأة " تأث)م المرأة"القائم على " هود$ و المس)حيالی

، وذّ�رت 1928سنة " غرفة خاصة �المرء": وعنوانه Vergina Woolf فرجینا وولفثّم جاء �تاب     
لتي أضعفت الروح ف)ه بت�عات إقصاء النساء من المؤسسات التر"و)ة واألكاد)م)ة، وت�عاتها االقتصاد)ة ا

المعنو)ة للنساء �ش�ل ممنهج، أحدثت إفقارا نسو)ا �عد تراجع الح�ومة عن منح المرأة حFّ الملك)ة، الذ$ 
قالت ف)ه أّن " ثالثة جنیهات: "�تا�ا �عنوان 1930منحها جزء ضئ)ال من الثروة، ثم �تبت وولف سنة 

واعتبرت أّن أدوار النوع  ،"ّل االهتمام دائمانوع �عرف 
أّنه نق�ض الذ�ورة التي س�طرت على �"المرأة 
  )2 .(، فاصلة بین الجنسینThe Gender Roles االجتماعي

في مسألة  ،The 2nd Sexالجنس الثاني في �تابها  س�مون دو بوفورثم خاضت المف�رة الفرنس)ة     
د شعارا للحر�ة النسو)ة ، و�تبت أف�ارا ثور5ة تمحورت حول ف�رة أساس)ة اتخذت ف)ما �ع)3(تحرر المرأة 

، حیث مّیزت دو بوفوار بین الجنس والنوع االجتماعي، "األنثى ال تخلF أنثى بل تص�ح أنثى: "الفرنس)ة
وانطلقت أف�ارها في �ق)ة األقطار األورو")ة، لتأخذ أ�عادا متجددة عند طرحها في �ّل حقل معرفي، 

وغیرها، من المجاالت ... س)�ولوجي، اإل)�ولوجي، ، السوسیولوجي، ال)اإلناسة(�المجال األنترو"ولوجي 
  .التي لها الفضل في التوصل إلى فروض تأس)س)ة في دراسات المرأة

  

  الموجة النسو�ة الثالثة، وثورة مفاه�م النوع االجتماعي: الفرع الثاني

  ):الموجة الثان�ة(الفلسفة النسو�ة في فكر س�مون دوCوفوار 

، أّن )م1908 – 1986( Simone De-Beauvoir س�مون دو بوفوارة ترi الفیلسوفة الوجود)     
مناهج العلوم البیولوج)ة واالجتماع)ة لم تعد تقّر بوجود جوهر ثابت )حّدد نماذج معینة �المرأة والیهود$ 

، دلیل على "األنثى هي أنثى، 
سبب نقص في الصفات": ، وتعتبر دو بوفوار أّن قول أفالطون ..والزنجي
، فقد وجدت )4" (شیئا مذ�راجعل اإلنسان)ة في عرف الرجل، "اث الیوناني مسؤول)ة ضمن)ة في أّن للتر 

                                                             

  .143. ص، مرجع ساب^ أحمد عمرو،ــ  )1( 

  .305. ص، مرجع الساب^ال نلووف، نور5س، أوز"ون،ــ  )2( 

  .581. ص مرجع ساب^، ،ــ سعاد جوزف )3( 

، 07. ترجمة لجنة أساتذة جامعة بیروت، منشورات الم�ت�ة الحدیثة، g: بیروت( الجنس اآلخر ــ س)مون دو بووفوار،)4(
  .05. ص ).1971
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، وتساءلت دو )1 (اضطرارا، ووجدت نفسها في وق)عة تار5خ)ة دائمة مع الرجل " ضح)ة"المرأة نفسها 
القة بوفوار عن الك)ف)ات التي تمّ�ن بها أحد الجنسین من فرض نفسه �جوهر وحید، من�را وجود ع

  .للجنس اآلخر في وجوده؟

ل�ست إمرأة، .... ")3" (المرأة ال تخل^ أنثى، بل تص
ح أنثى"، )2" (ال نولد نساء، لكننا نص
ح �ذلك"    
هو ) المر�ز(، الرجل )4" (اإلنسان�ة في عرف الرجل، شيء مذّ�ر"، "لكنها نوع مختلف عن الرجل

مقوالت شهیرة تنسب لهذه الفیلسوفة ، "...آلخر السلبيا"و) الهامش(أما المرأة فهي " األصل االیجابي"
التي �انت  األطر المفهومات�ة الجائرة"الوجود)ة، أطلقتها في معرض شرحها لما أصطلح على اعت�اره 

وقد ذاع ". توّفر الحما)ة لعالقات اله)منة واإلخضاع الذ�ور$ للنساء، في مجتمعات عصرنا الحدیث
تي أطلقت ثورة مفاه)م)ة نسو)ة جدیدة، ساهمت في ستین)ات وس�عین)ات صیت دو"وفوار، و أف�ارها ال

القرن الماضي، في قلب مواز5ن الف�ر النسو$ الغر"ي، ونضال الحر�ات النسو)ة العالم)ة الساع)ة إلى 
�نتیجة " Le Genre, The Gender/ النوع االجتماعي"التحّرر، ونتج عنها إعادة الطرح الف�رّ$ لمفهوم 

  )5. (موجة الثالثة للحراك النسوّ$ العالمّي، ضّد غ)اب وتغییب النساءلنضال ال

  : ومن أفكار س�مون دو بوفوار        

ــ المعط)ات البیولوج)ة مفات)ح هامة تسمح �فهم المرأة، لكّن الوجود)ة ترفض أن تقّرر البیولوج)ا     
ما یؤّد$ إلى تأبید " جنسا آخر"تعتبر المرأة مصیر المرأة النهائي، وأن تحّدد التمایز بین الجنسین، أو أن 

لكّن المرأة مالكة لجسدها، تتصّرف ف)ه جنس)ا �ما تشاء، ومع من تشاء، ومن حFّ المرأة . دورها الثانو$ّ 
  )6( .إجهاض الجنین ألّنه جزء من جسدها، والتعبیر الحّر عن الجنس هو جزء من الحر5ة

                                                             

المر�ز العر"ي للنشر، م�ت�ة معروف : الس�ندر5ةا( عن انقالب غرائز المرأة: �یف تفّ�ر المرأة، س)مون دو بووفوارــ )1(
  .18. ، ص)ت. إخوان، د

  .93. ، ص)2011منظمة المرأة العر")ة، : القاهرة( النوع وعلم اجتماع العمل و المؤسسة، بیلتاعائشة ا - )2( 

  .305. ص، مرجع ساب^ ووف، نور5س، أوز"ون،نلـ ـ)3( 

  .12. ص ، مرجع ساب^الجنس اآلخر ــ س)مون دو بووفوار،)4( 

 (5)- Bonie Honig, Anne Phillips (Edits.), Linda Zerilli, Wendy Brown, The Oxford 
Handbook of Political Theory (New York: OXFORD University Press, 2006), pp. 107 – 
108.  

  .98 – 06. ص -، ص مرجع ساب^ــ مثنى أمین الكردستاني،  )6( 
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، "ال یولد المرء امرأة، بل )صیر �ذلك: "عّي ضّد األنثى، وقالتــ أن�رت دو بوفوار وجود تمییز طب)    
معتبرة أّن سلوك المرأة نتیجة لوضعها ول)س لتكو5نها البیولوجي، وأّن سلوك المرأة ال تفرضه هرموناتها، 

  . وال تكو5ن دماغها، بل نتیجة لوضعها والتنشئة االجتماع)ة التي ش�لت بن)ة األسرة والمجتمع

ّد على المرأة تكتشف ذاتها ووجودها، فالح)اء مرض یجب العالج منه، والعّفة والرشادة الجنس)ة ــ ال ب    
  .�بت للحر5ة الجنس)ة، التي یجب تجر5دها من أ)ة ضوا�}

، وتر")ة األطفال مسؤول)ة "عبود)ة التناسل"ــ ال بّد من تغیر ه)اكل األسرة، واإلنجاب عبود)ة للمرأة    
   المرأة واألسرة، ألّن المرأة ال تستط)ع التوفیF بین دورها اإلنجابي ودورها اإلنتاجي، الدولة والمجتمع، ال

ــ دور الدین �ان محایدا، حیث لم )�ن لآللهة جنس، ثم انحاز لصالح المرأة عندما اعتبر اآللهة إناثا،     
  .دینقبل أن )عمل رجال الدین في المس)ح)ة على تقد)م تفسیرات ذ�ور5ة �طر5ر�)ة لل

ــ تار5خ النساء من صنع الرجال، ومصیر المرأة �ان دائما بید الرجل، حیث تنتمي المرأة إلى فئة     
  .دون)ة منخفضة المقام، مقّیدة اجتماع)ا، تعّد نفسها للزواج ال للمشار�ة في المجتمع برأیها وٕابداعها

  :�القول ن دو بوفوارس�مورّد على أف�ار  روج�ه غارود5غیر أّن المفّ�ر اإلسالمّي     

، هو عالم ��ون ف�ه الرجال والنساء متساو=ین، 
عمل ف�ه النساء وقد )تحلم 
ه س�مون (إّن عالما "    
تدرCن على العمل �الرجال، وفي إطار الظروف نفسها و
األجور ذاتها، على أن ��ون الزواج إطارا حّرا 

اواة بین الجنسین غیر مم�نة نتیجة التنشئة بوسع الزوجین إلغاؤه متى شاءا، وترT س�مون أّن المس
  )1(". القائمة على التفاوتات البیولوج�ة

  :والصحوة الحقوق�ة لإلنسان�ة  Third Wave Feminism/الموجة النسو�ة الثالثة

لقد تطورت الفلسفة النسو)ة في الموجة الثالثة وأص�حت ترت�} �القضا)ا الس)اس)ة واالقتصاد)ة     
�قض)ة الهو)ة الجنسان)ة لمتغیر$ : جتماع)ة الهامة التي ظهرت في مرحلة ما �عد الحداثةوالثقاف)ة واال

تأنیث الثقافة الكون)ة، فضح ذ�ور5ة العلم، الجنس والمثلیین، القضا)ا البیئ)ة، القضا)ا اللغو)ة والمعرف)ة، 
ا من األف�ار الثور5ة، التي وغیره"... تأل)ه األنوثة"فائض الق)مة من مرحلة ما �عد التصن)ع، العودة إلى 

  )2. (تفرض مراجعاتها لكافة المنظورات المعرف)ة

                                                             

  .103. ، صنفسهرجع الممثنى أمین الكردستاني،  ــ)1(

(2)- Stacy Gillis (Edts), Howie Gillian, Rebecca Munford, Third Wave Feminism: A Critical 
Exploration (London: Palgrave Macmillan, 2004), p . 110. 
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�ما رافقت الفلسفة النسو)ة صحوة استثنائ)ة وتار5خ)ة للمجتمع الدولّي، الذ$ �ان مطال�ا �مراجعة      
ومات ، والتي لم تستطع أن تلزم الح�1948سنة " اإلعالن العالمّي لحقوق اإلنسان"سبل نفاذ مواد نّص 

بوقف انتهاكاتها لحقوق المرأة، فنتیجة لما شهده العالم من فضائع وانتهاكات جس)مة لحقوق اإلنسان، 
�حتم)ة استعجال)ة، في ضوء نتائج جرائم  1993جاءت الدعوة إلى مؤتمر دولّي لحقوق اإلنسان سنة 

، والتطهیر العرقّي الذ$ ..لیبیر5ااإل�ادة التي شهدها العالم في یوغسالف)ا السا�قة، أو في رواندا و"ورند$ و 
�شف حاالت �ارث)ة من اغتصاب النساء قبل قتلهّن، فلم )عد من المم�ن مواجهة هذه الكوارث اإلنسان)ة 
سوi �استحداث آل)ات جدیدة للتدّخل اإلنسانّي، الذ$ )ضمن حما)ة األفراد من إرهاب الح�ومات، ومن 

  .األطفال والشیوخالعنف المسّلح الذ$ )ستهدف ح)اة النساء و 
مشار�ة النساء في الس)اسة، ودور  �ما �شفت التقار5ر الدول)ة لهیئة األمم المتحدة أس�اب ضعف    

التمییز الموروث عن النظام األبوّ$ في الترو5ج لعدم قدرة النساء على تحمل المسؤول)ة، ففي التقر5ر 
عن مساهمة أنظمة ح�م قهر5ة في تحقیF ، تحّدث التقر5ر 2005العر"ي للتنم)ة ال�شر5ة الصادر سنة 

انجازات مهمة لصالح حقوق النساء، في مجتمعات تفتقر إلى مقّومات مجتمع الحر5ة، والح�م الصالح، 
 14(وأعطى مثاال لنظام الح�م في تونس في عهد الرئ)س السابF ز5ن العابین بن علي قبل ثورة 

حیث ال )عني تبوء النساء لمراكز  ،"یث االستبدادتأن"، أو ما أص�ح )عرف �ظاهرة )2011جانفي /ینایر
رف)عة في الدولة، تم�ینهّن الس)اسّي �الضرورة، ألنهّن غیر قادرات على أن تكّن فاعالت مؤثرات س)اس)ا، 

  .في ظّل غ)اب الحر5ات، والتعدد)ة الس)اس)ة الحق)قة
دیث الس)اسات الجنسان)ة، �ما تشهد الدول المتقدمة هي األخرi صراعا س)اس)ا محتدما حول تح    

 جورج والكر بوشفس)اسة الجندر في الوال)ات المتحدة األمر�5)ة ال تزال محّل جدل، منذ انتخاب الرئ)س 
، �سبب تسی)س قضیتهم التي )عتبرونها "�ارثة �النس�ة لدعاة المثل)ة الجنس)ة"الذ$ مثلت فترة ح�مه لل�الد 

في وال)ة  2004ل التشر5عّي الذ$ حّرم زواج المثلیین سنة ، ونتیجة ظهور التعدی)1(حقوق)ة �األساس 
، )∗(ماساشوستش وس�تت عنه إدارة الرئ)س بوش، تعّرضت هذه الفئة لتضییF ممنهج في حقوق العمل 

                                                             

 (1)- Guillaume MARCHE, "Féminisme et Politisation de l’Homosexualité Masculine: 
Contiguïté ou Imbrication?,"  Revue Française d’Etudes Américaines, N° 114, (2007/4), 
p. 88-108. 
≤http://www.cairn.info/article.php?ID_REVUE=RFEA&ID_NUMPUBLIE=RFEA_114&ID_
ARTICLE=RFEA_114_0088≥ 

 mouvement gai etوقد قابلت س)استه المحافظة جهود حثیثة من الحر�ات الشذوذ)ة اللوط)ة أو السحاق)ة ــ )∗(
lesbien  التي استمرت في دفاعها عن قض)ة المثلیین الجنس)ة، والدفاع عن حقوقهم، �ما صدر قانون أصطلح على

غیر علن)ة من جهة " جیتو"ضییF على المثلیین، لكّنه أّدi إلى عزلهم ضمن س)اسة )منع الت" ال تجیب/ال تسأل"تسمیته 
 iأخر .  
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إضافة إلى حر"ه الثقاف)ة على النسو)ة اللیبرال)ة �سبب نزعته الدین)ة المحافظة، على الرغم من أّن إدارة 
، بزعمها تحر5ر المرأة )11/9/2001(على تسوF5 خطابها تجاه المرأة �عد أحداث الرئ)س بوش عملت 
الذ$ )فرضه النظام اإلسالمي لطال�ان، ف)ما �انت في الواقع امبر5ال)ة " البرقع"في أفغانستان من 

مفضوحة من قبل الرئ)س بوش وٕادارته، إضافة إلى قض)ة رفض ه)الر$ �لینتون تمو)ال من أحد 
  ) 1". (أموال دّ)ة إسالم)ة"ملتها االنتخاب)ة، �سبب اعت�ارها المسلمین لح

  

، سعاد جوزفمثل دراسات ال�احثة ، "النسو)ة اإلسالم)ة"�ما سّجلت هذه الموجة انتشار أف�ار      
 Guity Nashat جیتي نشأتصاح�ة موسوعة المرأة في الثقافة اإلسالم)ة، أو دراسات ال�احثة األمر�5)ة 

ات اإلسالم)ة بجامعة إیلینو$، والتي �تبت حول دور المرأة في المجتمع اإلسالمي، وآثار أستاذة الدراس
وعرفت هذه الموجة أ)ضا، انتشار أف�ار المؤرخة . الحداثة على المرأة في إیران، والمرأة في شمال إفر5ق)ا

ن و�س�نسم، أستاذ التار5خ بجامعة )1920- 2013( Gerda Lerner جیردا لینزاألمر�5)ة 
إضافة إلى أطروحات . The  Creation of Patriarchy/ إنشاء ال
طر=ر��ة صاح�ة �تاب  ،)2(ماد�سون 

المولودة في ( Antoinette Fouqueأنطوانیت فوك المف�رة الس)اس)ة وال�احثة الس)�ولوج)ة الفرنس)ة 
 �Il y a deux sexes: Essais deمرسیل)ا صاح�ة الكتاب الشهیر هناك جنسان ) 1936

Féminologie, 1989 المنظمة النسائ�ة الفرنس�ة ، والتي أّسستMLF  شانتال رفقة الكات�ة الفرنس)ة
ب�ار5س، وواصلت �لتاهما النضال للتعر5ف �القض)ة ) 1943المولودة في ( Chantal Chawhf شواف 

  ".الفلسفة النسو)ة"، وتطو5ر محاججات "تحّرر المرأة"النسائ)ة 

  ئة الجنسان�ة في المضامین التعل�م�ة واإلعالم�ة التنش: المطلب الثالث

یتحّمل اإلعالم مسؤول)ة جس)مة في منع استحواذ طرف ما على الرأ$ بهدف إلغاء الطرف اآلخر،     
" المید)ا/اإلعالم: "، فـ)3(مهما �ان جنسه أو لونه أو انتماؤه، أو درجة ثرائه و قوته الماد)ة أو االجتماع)ة 

                                                             

(1)- Kathy PEISS, "Gender Politics in Bush’s America," Revue Française d’Etudes 
Américaines,  N° 113, (2007/3), p. 54-58. 
≤http://www.cairn.info/article.php?ID_REVUE=RFEA&ID_NUMPUBLIE=RFEA_113&ID_
ARTICLE=RFEA_113_0054≥ 
 (2)- Gerda Lerner, The  Creation of Patriarchy (USA: Oxford University Press, 1986), pp. 
161 –221. 

لشروق م�ت�ة ا: القاهرة( وسائل اإلعالم اللیبرال�ة)... المید�ا(أسطورة : حّراس السلطةــ دافید إدواردز، دافید �رومیل،  )3(
  .21. ، ص)2007الدول)ة، ینایر 
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، أص�ح وسیلة حتم)ة للتواصل، بل )عتبر الیوم أكثر الوسائل )1" (الصراع الثقافي: "ـ�اعت�اره وسیلة ل
شفاف)ة �فضل انتشار المعلومات، وسرعة انتقالها على ش��ة اإلنترنیت، غیر أّنه )ظّل أكثر األدوات 

في خطورة �سبب مضامینه التي قد ال تحترم القوانین، وتعمل على ممارسة تنشئة ممنهجة للمجتمع، 
للسلسلة االجتماع)ة للس�ان �ما " الترادف"اتجاهات غیر عقالن)ة، قد تهّدد التماسك االجتماعّي، أو 

، حیث یتساند دور المرأة وظ)ف)ا مع �ق)ة وحدات المجتمع، فإذا تطور الوعي )2(جون بول سارتر )سّمیها 
ة محّرك عمیF داخل األنساق المجتمعّي تطور وعي المرأة وتحسنت وضعیتها في �افة المجاالت، فالمرأ 

  )3. (االجتماع)ة، ول)س من السهل إخضاع إرادتها، دون إقناعها عبر وسائل اإلعالم

لذلك تحر�ت طاقة التغییر في نطاق قضا)ا المرأة والعالم النسوّ$، وانخرطت النساء الیوم أكثر مما      
االست�عاد$ الواقعي، وتعتبر مقار"ة النوع  مضى في السجال القائم بین الخ)ار االست)عابي النظر$ والخ)ار

التي تمیزت �طا�عها اإلش�الي والتش�)�ي الال)قینّي، خصوصا في دولنا " المفاه)م القلقة"االجتماعي من 
العر")ة اإلسالم)ة، و�ان الرهان على رفع مستوi التعل)م لتحقیF نسب وعّي نسوّ$ تتناسب مع أهداف 

، في دمج المرأة في المجاالت الس)اس)ة واالقتصاد)ة و االجتماع)ة وحتى تطبیF مقار"ة النوع االجتماعي
، انطالقا من المنظور الذ$ )عتبرها �ائنا له الحFّ في التمتع �حقوق اإلنسان ...الثقاف)ة والبیئ)ة والصح)ة
  . التي �فلها القانون الدولي

تعمل على نشر الوعي الحقوقّي في لذلك ال )م�ن أل)ة وسیلة أخرi غیر التنشئة االجتماع)ة أن      
�ما ینطلF النضال النسوّ$ من أجل منع التمییز ضّد المرأة، من المنظور الحقوقّي ). 4(أوساg النساء 

لنشر وتطو5ر توظیف التعل)م في ز5ادة وعي المرأة، والتي توضحها مقار"ات األمم المتحدة ومنظماتها 
الحF في التعل)م، مرادفا "فة والعلوم الیونس�و، حیث أص�ح الدول)ة المتخصصة، �منظمة التر")ة والثقا

  ". إ
ادة لل
شرعّد المنع من التعل)م، "للحر5ة، و

                                                             

المثال : التنم�ة االجتماع�ةوآخرون، .. ، منى محمود عو)س، أحمد دمحم علیF)محررا(ــ طلعت مصطفى السروجي  )1( 
  .131. ، ص)2001مر�ز نشر وتوز5ع الكتاب، : جامعة حلوان( والواقع

حسن : ترجمة( عن معنى وفهم العالم االجتماعي في سبیل ال
حث: أ5ّ مستقبل لعلم االجتماع؟)ان سبورك،  -)2(
  .135. ، ص)2009، "�لمة"أبو ظبي للثقافة والتراث : المؤسسة الجامع)ة للدراسات، أبو ظبي: بیروت) (منصور الحاج

، )2012دار الفجر للنشر، : القاهرة) (حسن عبد القادر: ترجمة( اإلعالم والجمهورــ ست)فان �ولمان، �ار5ن روس، )3(
  .77 .ص

، العراق، مجلة جامعة �ر�وك للدراسات اإلنسان�ة" الثقافة وشخص)ة المرأة،"ــ ز5نب دمحم صالح، وصال علي دمحم،  )4( 
  . 18 – 01. ص –، ص )2012(، 03: ، العدد07: المجلد
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، "Schooling: التمدرس"تناولت دراسة للبنك الدولّي مسألة العائد االقتصاد$ النسوّ$ من التعل)م     
 Theواالستثمار في رأس المال ال�شر$ من المنظور الجندرّ$، واألر"اح االجتماع)ة العائدة عن التمدرس 

Social Benifits of Schoooling،  المساواة بین Fودور التعل)م في تذلیل الفوارق الجنسان)ة وتحقی
واق واالستفادة من الفرص االقتصاد)ة الجنسین، والقضاء على الفقر، وز5ادة المشار�ة النسائ)ة في األس

  )1. (Gendred Power Structuresوالمال)ة، ودور هذه العمل)ات في تش�یل أبن)ة قوi نوع)ة 

تعرف النساء في أر5اف الدول النام)ة تهم)شا خطیرا، ال یتسF مع استراتیج)ات تم�ین المرأة،      
لصح)ة والغذائ)ة والتعل)م)ة ناه)ك عن استثنائها من وتسّبب في تكر5س مظاهر سلب)ة أضّر �حقوق المرأة ا

العمل)ات الس)اس)ة واالقتصاد)ة، ما أّثر على دورها وم�انتها االجتماع)ة، وهو ما یدّل على تأثیر البن)ة 
  . االجتماع)ة على المستوi التعل)مي للنساء

�غیرها من  –واألر5اف، تعاني  ، سواء في المدن- على سبیل المثال –فالمرأة في المجتمعات العر")ة      
التعل)مي واإلدار$ : من الظاهرة السلطو)ة في العمل)ة التر"و)ة، في المجالین –الدول العالمثالث)ة النام)ة 

في دراسته التي توصلت إلى  یز=د ع�سى السورطيعلى حّد سواء، وهي الظاهرة التي رصدها ال�احث 
أ)ضا، حیث أّن هدف العمل)ة التعل)م)ة التر"و)ة هو إنتاج  �حث مظاهر السلطو)ة في الحر5ة األكاد)م)ة

 )2. (شخص)ة قو)ة، متكاملة ومتوازنة، ال شخص)ة ضع)فة ومنقسمة ومشّوهة ومضطر"ة أو غیر متوازنة

)عتبر التمییز بین الجنسین من قضا)ا ومش�الت المجتمع الر5في والقرو$، الذ$ عانى من التخلف      
والصحي والغذائي وحتى الثقافي والتعل)مي، فالمجتمع القرو$ )عتبر مجتمعا  االقتصاد$ واالجتماعي

ثانو)ا من الدرجة الثان)ة، ألّنه ال )حضى بنفس الفرص التنمو)ة واالهتمام الس)اسي الذ$ تحضى �ه 
المدن الحضر5ة، فالمرأة الر5ف)ة تعاني من الجهل واألم)ة ونقص الوعي ح)ال المخاطر البیئ)ة واألو"ئة 
واألمراض الصحة، بل إّن المرأة الر5ف)ة المتعلمة نفسها تعاني أ)ضا من عدم مالءمة وانفصال المناهج 
الدراس)ة التعل)م)ة عن معط)ات الح)اة الر5ف)ة القاس)ة، ألّن هذه المناهج تكّون مواطنا قوم)ا منفصال عن 

                                                             

(1)- Mercy Tembon, Lucia Fort (Edit.), Girl’s Education in The 21st Century: Gender 
Equality, Empowerment, and Economic Growth  (Washington: The World Bank, 2008), 
pp .43 - 130. 

، )2009، أفر5ل 362: سلسلة عالم المعرفة، العدد: الكو5ت( السلطو�ة في التر�Cة العر�Cة یز5د ع)سى السورطي، -)2(
  .33 -15. ص -ص 
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ین الح)اة الر5ف)ة والحصول على بیئته، مواطن غیر ملّم �طب)عة المجتمع وقضا)اه ومش�الته، وطرق تحس
  . الفرص التنمو)ة والخدمات التعل)م)ة والصح)ة والغذائ)ة وغیرها

�ما تعاني المناطF الر5ف)ة من هجرة المتعلمین والمتعلمات الذین سئموا الح)اة الر5ف)ة، إضافة إلى     
الم، إذ )ستقطب األطفال في مش�لة تسّرب األطفال من المدارس رغم إلزام)ة التعل)م في غالب)ة دول الع

األر5اف للعمل في الحقوق الزراع)ة،  �ما تعاني األر5اف من مش�لة �ثرة اإلنجاب وعدم التنظ)م األسر$ 
للنسل، فاألسر الر5ف)ة األقل ثقافة إنجابها أكبر والع�س صح)ح، نتیجة األف�ار السائدة �أّن �ثرة األوالد 

الحقول الزراع)ة، إذ تعتبر الفت)ات عامالت في الحقول والمنازل،  مصدر للرزق والید العاملة األجیرة في
ف)ما )عمل األوالد رفقة اآل�اء في الحقول، لكن �عد أن أص�ح التعل)م إلزام)ا، أص�ح األبناء �لفة �ال إیراد، 

  )1. (ألّن العائد من التعل)م )حتاج إلى وقت طو5ل جدا

لمتحیزة في التقالید الر5ف)ة والقرو)ة، أّن الزوجة تحاف£ على ومن أكثر المظاهر الجنوس)ة الذ�ور5ة ا    
بیتها ��ثرة اإلنجاب، وأّن إنجاب البنین أفضل من إنجاب البنات، وأّن تنظ)م النسل تدّخل في مشیئة الرّب 

و�ما أّن دور المرأة . و�فر �ه، وهي جم)عا مظاهر تدّل على تأثیر المستوi التعل)مي على وعي المرأة
)ة یتساند وظ)ف)ا مع �ق)ة وحدات المجتمع، فقد ظهرت �عض المظاهر االیجاب)ة للمرأة الر5ف)ة، الر5ف
ظهور المرأة الر5ف)ة المقاولة النشطة على الصعید التنمو$ المحلّي، نتیجة استفادتها من الفرص :منها

 iالر5ف)ة، ولوح£ أّن المستو Fالتعل)مي لم )�ن حائال  التنمو)ة والتمو5ل)ة المال)ة المخصصة لدعم المناط
حتم)ا مستمرا )منع استفادة المرأة الر5ف)ة من هذه التمو)الت والقروض المال)ة الهامة، التي تدعم المهن 
األكثر انتشارا في األوساg القرو)ة والر5ف)ة، �مهنة التطر5ز والنسیج وصناعة المواد التقلید)ة ذات الطا�ع 

لید)ة النسو)ة ذات الطا�ع الس)احي، وهي صناعة منتجة، ومورد الس)احي، والتر�یز على الصناعة التق
  )2. (مالّي هام للمرأة القرو)ة والر5ف)ة ال�عیدة تماما عن الس)اسات الحق)ق)ة للتم�ین

، "تأثیر وسائل اإلعالم على ثقافة المرأة الر5ف)ة"في دراسته  فتحي سالمةوقد توصل ال�احث المصر$     
، )3(تّل المرت�ة األولى بین وسائل اإلعالم في التأثیر الثقافي على المرأة الر5ف)ةالتلفز5ون )ح: إلى أنّ 

                                                             

نشر مؤسسة ش�اب الجامعة، : اإلس�ندر5ة( ضوعات ــ دراساتعم االجتماع مفهومات ــ مو  غر5ب عبد السمع غر5ب، -)1(
  .154. ، ص)2009

، 01: ، العدد03: المجلد المجلة األردن�ة للفنون،" دور فّن التطر5ز في تم�ین المرأة اقتصاد)ا،"ــ أمل الخاروف، )2(
  .64 – 49. ص - ، ص )�2010انون األول (

نهضة مصر، في التنو5ر اإلسالمي، : القاهرة( اقع المتاح والمستقبل المأمولبین الو : المرأة والتنم�ةــ فتحي سالمة، )3(
  .25. ، ص)1999، فبرایر 30: العد
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وتحتّل الثقافة الدین)ة الصدارة في المواد اإلعالم)ة األكثر انتشارا وقبوال في أوساg النساء الر5ف)ات 
إّال أّن ثقافتها النسو)ة ال والقرو)ات، ورغم تعّرض المرأة إلى وسائل اإلعالم االلكترون)ة �الرادیو والتلفز5ون 

  .تزال متواضعة، ومعرفتها لحقوقه ال یزال ضئ)ال

�ما أّن هنالك نوعا من الدراسات التي حاولت تف�)ك الخطاب اللغوّ$ المعاد$ للنساء، ومحاوالته     
، "تسّوقةالم"تنم)} صورتها السلب)ة سواء في اإلعالم أو في الدراسات األكاد)م)ة، نذ�ر منها صورة المرأة 

ووصفها �أّنها عنصر استهالكي أكثر منها عنصر إنتاجّي، ما یدّل على أّن للثقافة االستهالك)ة أ)ضا 
دراسة عن التسوق في المجّمعات  
اقر سلمان النجارمتحّیزا، حیث أجرi ال�احث " جندر5ا/�عدا جنسان)ا"

 iالموالت"التجار5ة الكبر/Malls"، تطغى علیها األنوثة واستبدال الذ�ورة  وهي من الفضاءات العامة التي
، والتي أّكدت وقوع المرأة "غیر اإلنتاج)ة"م المرت�طة �مظاهر االستهالك)ة 21في التمّثالت الحداث)ة للقرن 

دولة "، على الرغم من أّن ثقافة االستهالك حFّ شرعي تدعمه )1(في فّخ االستهالك في الجهة المقابلة 
  ) 2. (ت العامة لألفرادالتي توفر الخدما" الرفاه

  تنم�§ صورة المرأة في المناهج التعل�م�ة والترCو�ة: الفرع الثاني
      

  
  

 – Gustave Le Bon )1841غوستاف لو بون : قال عالم النفس واالجتماع الفرنسي الشهیر    
أّن تعل�م "، 1879م، المؤمن �الحتم)ة البیولوج)ة �أساس للتفرF5 والتمییز بین الجنسین، سنة )1931

، ألّن حصول �ال الجنسین على مستوi واحد "المرأة لن ��ون مفیدا للمجتمع بل هو خطر یهّدد الرجل
أن تحصل  لوCون  لذلك فمن الخطر حسبمن التعل)م سیتجاوز وجود مستوi التطور ال�شرّ$ لعقل المرأة، 

أّن  1905الذ$ قال سنة   Stanley Hallستانلي هول و5وافقه ). ∗(النساء على حFّ التعّلم �الرجال 

                                                             

مر�ز : ، بیروتمجلة المستقبل العرCي" في دحض المقولة الشائعة،: المرأة وثقافة  االستهالك"ــ �اقر سلمان النجار، )1(
  .55- 40.ص –، ص )2008آ)ار /مایو( 351: ، العدد31: دراسات الوحدة العر")ة، المجلد

  . 128. ، صمرجع ساب^، العولمةــ جالل أمین، )2(

 المرأة تأتي في المرحلة السفلى .. الخاص �الغور5ال حجم المخ الخاص �المرأة )�اد )طابF ذلك: "ــ قال غوستاف لو"ون )∗(
لكننا نستط)ع .. الحدیث المتحضر لإلنسان أكثر منهالمرأة أقرب بیولوج)ا للهمج :" ، و)قول أ)ضا"من مراحل تطور اإلنسان

لماذا َوَصف دارو5ن المرأة �الحیوان  :أنظر(، "ُمشوه أتى بنتیجة على سلم التطور أن نستوعب المرأة �استثناء رائع لحیوان
  :موقع اإلسالم والمرأة، في سلم التطور؟؟ المعاق الُمشوه

≤http://women-in-islam404.blogspot.com/2012/11/blog-post_2881.html≥ 
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، حیث أّن جسم المرأة وروحها أقرب إلى الشیخوخة والنضج، "اختالفات نفس)ة عم)قة بین الجنسین"هنالك 
  )1. (في الوقت الذ$ )�ون ف)ه الرجل أقرب للعصر5ة والحداثة، والتغیر، وأقّل محافظات)ة وانض�اطا

التر")ة في المدارس والبیوت المصر5ة ال تؤّد$ إلى إنتاج تعتبر ال�احثة المصر5ة نوال السعداو$ أّن     
قادر على الدفاع عن الحدود والس)ادة والمقّدس في الدولة والعائلة، بل تنتج وترّسخ الخوف " شعب شجاع"

 F5المعارضة الس)اس)ة والمعارضة الدین)ة، أو " ش)طنة"من المقّدس الس)اسي والمقّدس الدینّي عن طر
والتكفیر ضّدها، �ما تعتبر أّن الكتا�ة األدب)ة هي األكثر قدرة من بین �ّل أنواع الكتا�ات  ممارسة التخو5ن

النسو)ة، على �شف الممارسات التمییز5ة ضّد المرأة من ال�حوث العلم)ة األكاد)م)ة المنفصلة عن الروح 
   ) 2( ).الفصل بین الموضوع والذات(والجسد �سبب التزامها الموضوع)ة التامة 

فما السبیل إلى تحسین صورة المرأة في مضامین الصور التعل)م)ة واإلعالم)ة واللغو)ة الروائ)ة،     
  وجعلها منّم)ة لإلبداع النسوّ$ وتسمح �ظهور سلو�ات ذ�ور5ة تقبل التنوع األنثو$ وال تهدمه؟

ب أّال تعتمد یج: "م)1872 – 1920( Bertrand Russellبرتراند راسل )قول الفیلسوف االنجلیز$     
الدولة على جهازها القمعّي الم�ّون من البول)س والج)ش والتشر5عات القهر5ة، بل یجب أن تطور التعل)م 

  ) 3". (س)اس)ة"والثقافة، وأن تعتمد علیها �وسائل 

تعمل منظمة الیون)سیف على سبیل المثال مع الجمع)ات والشر�اء المنتمین إلى هیئات المجتمع     
 2006تحقیF المساواة بین الجنسین، �عد المراجعة والتحدیث الهام الذ$ قامت �ه سنة  المدني، على

، والتي تقضي بدمج اعت�ارات المساواة بین الجنسین، �عد التحول الجدید لس)اقات 1994لس)اساتها لسنة 
ة على حقوق التنم)ة الذ$ حددته األمم المتحدة في أهداف األلف)ة اإلنمائ)ة، وارتكاز األسس اإلنمائ)

  ):4(ومن بین أهّم أدوار هذه المنظمة الدول)ة . اإلنسان

                                                             

 ",Gail D. HEYMAN, Jessica W. GILES, "Gender and Psychological Essentialism ــ(1)
Enfance, Presses Universitaires de France, Volume 58, (2006/3), p. 293-310. 
≤http://www.cairn.info/article.php?ID_REVUE=ENF&ID_NUMPUBLIE=ENF_583&ID_AR
TICLE=ENF_583_0293≥ 

دار الف�ر المعاصر، سلسلة حوارات لقرن : دمشF( امرأة والدین واألخالقـ نوال السعداو$، ه�ة عبد الرؤوف عّزت، )2(
  .17. ص، )2000أكتو"ر : جدید، عدد

 – 87. ص –، ص )2003دار الفتح لإلعالم العر"ي، : القاهرة( الح�ومة العالم�ة عند برتراند راسلنجاح محسن، ــ )3(
88.  

العمل من أجل مستقبل : الجنسین وتم�ین النساء والفت�ات س�اسة الیون�سیف المعن�ة 
المساواة بینــــــ، ـــــــــــــــــــــــــ - )4( 
  .07 – 06 – 05. ص –، ص )2010الیون)سف، وحدة قضا)ا الجنسین �الیون)سیف، ما$ (..یتسم 
المساواة
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دعم االستجا�ة السر5عة إلنقاذ النساء واألطفال في حاالت النزاع، والسعي إلى تعز5ز االنتشار  -
والتواجد العالمي للمنظمة عن طرF5 هذا الهدف، في س)اق س)اسة المنظمة لإلصالح اإلنساني، 

لمنظمة التام والنهائي بهدف مراعاة المنظور الجنساني، ووضوح المفاه)م والتوصل إلى اقتناع ا
 .الخاصة �مقار"ة النوع، لدi موظفیها العاملین �اسمها

تعز5ز الكفاءة لدi النظراء الح�ومیین وهیئات المجتمع المدني بخصوص مقار"ة النوع االجتماعي،  -
ن)ة التشار�)ة التي اعتمدتها المنظمات الدول)ة منها على سبیل المثال االستفادة من المراجعات الجنسا

 .غیر الح�وم)ة الزمیلة، �منظمة العمل الدول)ة

-  F5بیئات داعمة للمساواة بین الجنسین وتعم)م المنظور الجنساني، عن طر Fتطو5ر مؤسسات وخل
 .عقد اتفاق)ات تعاون وشراكات ومذ�رات تفاهم

قته �المش�الت والصعو�ات والفرص والتحد)ات إجراء �حوث تحلیل دق)قة حول نوع الجنس وعال -
التنمو)ة القائمة على بنى التقس)م الجنسي وٕاعداد ب)انات حدیثة حولها، والحفز على التغییر الس)اسي 

 .واالقتصاد$ واالجتماعي بناء علیها

ن وقد أّدi االهتمام الدولي المتزاید �ممارسة ضغوg على الح�ومات للم�ادرة في تطو5ر مضامی    
وآل)ات برامجها التعل)م)ة على أساس مقار"ة النوع ومراعاة المنظور الجنساني، واستخدمت التمو5ل المالي 
�وسیلة أساس)ة إلنجاح هذا الهدف، عن طرF5 م�افحة الفقر وتمو5ل التمدرس و"ناء المؤسسات 

س�و على تطو5ر آل)ات التعل)م)ة، �ما تقوم هیئة األمم المتحدة ومنظماتها الدولة، وعلى رأسها الیون)
  )1. (إدماج مناهج متجاو�ة مع الجندر، عن طرF5 التدر5ب والتطو5ر المهني ودعم النساء

مقارCة النوع االجتماعي ودورها في تف��ك أم�ة النساء من خالل وسائل : الفرع الثالث
  اإلعالم

الفجوة : على تسمیتها رصدت هیئات األمم المتحدة وجود فجوة بین الجنسین من نوع آخر، أصطلح     
، ودعت إلى ضرورة العمل على تحقیF المساواة بین الجنسان�ة داخل الفجوة الرقم�ة للمجتمعات

، وهي نسF من العمل)ات التعل)م)ة )2(الجنسین وتم�ین المرأة لسّد هذه الفجوة المعرف)ة بین الجنسین 

                                                             

ــ -)1( رامي شمس : ترجمة( يدلیل الجیب للجندر من آین: المساواة بین الجنسین في التعل�م ومن خاللهـــــــــ، ــــــــــــــــــــــــــــ
  .51 – 50. ص –، ص )2010: آیني: جینیف) (الدین

نحو تواصل ... 2009تقر=ر المعرفة العرCي للعام وآخرون، .. ، معین حمزة، رمز$ سالمة)محررا(فایز الص�اغ  -)2( 
  .42. ، ص)2009برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، مؤسسة دمحم بن راشد آل م�توم ، : UNDP: دبي( معرفي منتج
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تكنولوجّي في عصر العولمة، والدور التكو5ن)ة، إضافة إلى التحدیث المعرفّي والر"} والتشب)ك ال
  .اإلعالمي الم�ّمل، عن طرF5 نشر الوعي والتثقیف وس} المجموعات النسو)ة

)عتبر مناصروا الفلسفة النسو)ة أّن المرأة تظّل المتضّرر األكبر من التشو)ه اإلعالمّي، ففي اإلعالم     
ث تكون القوالب األنثو)ة الجاهزة �أّن النساء یتّم تصو5ر اإلناث أقّل شأنا وأكثر اختالفا عن الذ�ور، حی

مقابل صورة " غیر م�اشرات، غیر منطق)ات، غیر عقالن)ات، أكثر خداعا، أكثر م)ال لالنطواء والعزلة"
، ما )عني أّن سلوك المرأة في اإلعالم )قاس على أساس .."الدق)قین، التحلیلیین، الم�اشر5ن: "الرجال

دواج)ة األدوار الجندر5ة، حیث تحمل الرسالة اإلعالم)ة مضامین مؤّثرة في السلوك المر�زّ$ للرجل، واز 
  . نفس)ة المرأة، لما ترسله من أح�ام اإلنتقاصات �أّن النساء أقّل شأنا من الرجال

أما في الكتب المصّورة فیتّم تصو5ر الرجال أكثر من النساء، فحتى الحیوانات مذّ�رة، والنساء تلعبن     
)ة، �ما أّن أغلب نساء الكتب المصّورة )صورن سلب)ات، ثق)الت الحر�ة، موجودات �استمرار أدوارا ثانو 

  )1". (غیر اجتماع)ات، ومنعزالت، خائفات، ال تحّبذن المغامرات"في المنزل، أما الفت)ات 

أما تصو5ر النساء في الصحافة الم�تو�ة فهي مح�ومة �ظاهرتین خطیرتین، األولى هي الصورة     
مط)ة السلب)ة للكتا�ة الرجال)ة، والثان)ة تتمثل في منع تعیین صحف)ات یتولین متا�عة وتغط)ة أو �شف الن

الممارسات غیر العادلة تجاه المرأة، إذ أّن المهام الصحف)ة تتضمن هي األخرi تمییزا جنسان)ا في إسناد 
لى ضآلة مساحة الكتا�ة النسو)ة المهام الصحف)ة، حیث ال یوجد توازن بین سلطة الرجل والمرأة، إضافة غ

  )2. (في الصحافة مقابل الرجل

�ما أّن تخص)ص أبواب خاصة �المرأة في الصحف والمجالت ینظر لها بوجهین من قبل الحر�ات      
النسو)ة ذاتها، التي تنظر لهذا التخص)ص الموضوعاتّي، على أّنه إهمال للمرأة في �ق)ة الصفحات، أو 

یز ضّدها، أو تمییز ایجابي لصالحها، أو  الداللة على الخوف من طرح قضا)اها إشارة على وجود تمی
  )3. (دون تخص)ص

                                                             

  .130. ، صمرجع ساب^أصل الفروق بین الجنسین،  ــ أورزوال شو$، )1( 

، مذ�رة ماجستیر في علوم اإلعالم واالتصال، قسم الحضور واألداء: المرأة الصحف�ة في الجزائرــ عبد العز5ز بوصف}، )2(
– 2005: (وسف بن خّدة، الموسم الجامعيعلوم اإلعالم واالتصال، �ل)ة العلوم الس)اس)ة واإلعالم، جامعة الجزائر بن ی

  . 235. ، ص)2006

عالم الكتب، : القاهرة( الس�اسة الخارج�ة، المرأة، الر=اضة، الجر=مة، الفنّ : الصحافة المتخّصصةفاروق أبو ز5د،  -)3( 
  .128 -  99. ص - ، ص )1986
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وتجر$ المطال�ة بتطو5ر الرسالة اإلعالم)ة وجعلها مراع)ة للمنظور الجنساني ومدمجة لمقار"ة النوع     
ونشر األف�ار التي  االجتماعي، من منطلF حجز الحر�ات النسو)ة لفرصتها في تقد)م أف�ارها للمجتمع،

حیث ال یتكامل دور  ،Devoir être) 1" (�ینونة المرأة" لو�س دومون تز5د الوعي النسوّ$ �ما سّماه 
   )2. (المدارس والمؤسسات اإلدار5ة ودور الع�ادة إّال إذا �ان اإلعالم �أنواعه المختلفة یدعم هذا الدور

)ع أنواعه، ال تعّبر عن حق)قة دور المرأة، وأهمیتها �ما أّن معظم الصور التي تعرض في اإلعالم بجم    
�ما تقتضي ). 3(، الماكثة في البیت "المنزل)ة"وقدراتها خارج الدور التقلید$ النمطّي المعروف عن المرأة 

الجهود اإلعالم)ة المراع)ة للمنظور الجنساني حذف المشاهد التي توحي إلى ظاهرة العنف ضّد المرأة، 
  ). 4(ر الوعي النسائي تجاه حقوق المرأة مقابل ز5ادة نش

فاإلعالم )أخذ من وقت وذهن اإلنسان القس} األكبر، ألّنه مح)} �ه من �ّل جانب، و)مأل الفضاء     
والهواء �الذبذ�ات التي تحمل الصوت والصورة والمعلومة من م�ان محّدد إلى �ّل م�ان )م�ن أن تصل 

لتعّرف على تنم)ة شخصیته وتنم)ة قدراته العقل)ة والحس)ة وغیرها، ، و5وجد فیها �متلF، )سعى ل)5(إل)ه 
ومن هنا فإّن أّ)ة تنشئة سلب)ة �طر5ر�)ة تسعى للتقلیل من ق)مة ودور المرأة، تعود �انع�اساتها السلب)ة 

  . على صورة المرأة النمط)ة المدر�ة

راط)ة في المجتمعات المعاصرة، لقد تطّور دور اإلعالم في ظّل تطور المطال�ة �الحر5ات الد)مق    
فتطور اإلعالم �سبب ونتیجة لالنتقال من األنماg السلطو)ة الشمول)ة والتسلط)ة وح�م الحزب الواحد، 

                                                             

) بدر الدین عرود�ي: ترجمة( الحدیثة منظور أنتروCولوجي لألیدیولوج�ة: مقاالت في الفردان�ةلو)س دومون،  -)1(
  .356. ، ص)2006المنظمة العر")ة للترجمة، توز5ع مر�ز دراسات الوحدة العر")ة، یولیو : بیروت(

دار النشر للجامعات، : القاهرة( دراسة في دور أخ
ار التلفز=ون : التنشئة الس�اس�ةمحمود حسن إسماعیل،  -)2( 
  .263. ، ص)1997

: فلسطین، العدد مجلة تسامح،" الحقوق في قانون األحوال الشخص)ة نموذجا،: اإلعالم النسو$ّ "اه)م، رشا حاج إبر  -)3(
  .169 – 161. ص –، ص )2010آذار / مارس(، 28

مجلة �ل�ة التر�Cة " الصور الذهن)ة للجهود إزاء ظاهرة العنف ضّد المرأة في القنوات الفضائ)ة،"ز5نب لیث ع�اس،  -)4(
  .406 – 443. ص -، ص )2012( 76: اد، العدد�غد األساس�ة،

جامعة  المجلة العلم�ة،" التأثیر السالب لوسائل االتصال في تكو5ن الشخص)ة المسلمة،"حسین �شیر نور الدائم،  -)5(
   . 59 – 47. ص –، ص )2008(، 06: الزع)م األزهر$، العدد
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، والتحول إلى أنماg مختلفة من إقرار دولة )1(إلى التعدد)ة الس)اس)ة والحز")ة ودسترة الخ)ار الد)مقراطي 
اإلعالم النسوّ$ المتخّصص، نتیجة للتسلسل "مّي للمرأة وظهور الحFّ والقانون، ما جعل الدور اإلعال

  . الذ$ فرضته الظروف الموضوع)ة التي مّر بها المجتمع

، الح£ ال�احث - على سبیل المثال ال الحصر –ف�النس�ة لصورة المرأة في اإلعالم العر"ي      
صة �المرأة خالل المناس�ات ذات ارتفاع مستوi حضور المواد اإلعالم)ة الخا خلیل شاهینالفلسطیني 

الطا�ع النسوّ$ مقارنة �المناس�ات األخرi، أو األ)ام العاد)ة، نتیجة الطا�ع الموسمّي لهذه التغط)ة 
اإلعالم)ة، �ما لوح£ تغط)ة األخ�ار النسو)ة خالل التغط)ات اإلخ�ار5ة، ول)ست التغط)ات اإلعالم)ة 

هنالك تدني واضح في الوعّي الرسمّي �النوع االجتماعي  المتخصصة والدق)قة والممنهجة، ما )عني أنّ 
إما : �ما ظهر إعالم نسائي متخصص بنوعین مختلفین، )2(ومفاه)م المساواة بین الجنسین وتم�ین المرأة 

�ما .  برامج نسو)ة �حتة محضة ممنوعة على الرجال، أو قنوات نسائ)ة متخصصة في البرامج النسو)ة
في الدول العر")ة اإلسالم)ة )حاول أن )ساهم في ز5ادة وعي المرأة �استخدام  ظهر إعالم نسوّ$ دینيّ 

، وتستهدف في دراسة قضا)اها، حّل "موضوعا مر�ز5ا"برامج توعو)ة ذات طا�ع دیني، تعتبر المرأة فیها 
مش�لة غ)اب التحلیل النسوّ$ في الطرح الدینّي، وٕازالة الصور النمط)ة حول ارت�اg �فاءة الفرد 

  )3.(الجنس�

  

  

  

  

  

                                                             

: جامعة عدن، العدد مجلة التواصل،" ئر ودور المرأة ف)ه،مراحل تطور العمل اإلعالمي �الجزا"ــ فضة ع�اس �صلي،  )1( 
  .41 – 12. ص –، ص )2007د)سمبر (، 20

الم
ادرة الفلسطین�ة الرصد اإلعالمي لصورة المرأة الفلسطین)ة في اإلعالم الم�توب، فلسطین، "ــ خلیل شاهین،  )2( 
  .39. ، ص)2010(، "مفتاح"لتعمی^ الحوار العالمي والد�مقراط�ة 

)
3

، اتحاد مجلة اإلذاعات العر�Cة" حضور �اهت أم مشر�ة فعالة؟،: النساء في الفضائ)ات الدین)ة العر")ة"أمل قرامي، ــ )
  .51 – 50. ص –، ص )2012( 03: إذاعات الدول العر")ة، العدد
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  :خالصة واستنتاجات الفصل األول
  

النوع االجتماعي، هي السبیل األكثر دعما /خلصت الدراسة في الفصل األول إلى أّن مقار"ة الجندر    
�عد التوافF على تعر5فها، وقد انتهى  لطرح احت)اجات النوع االجتماعي، والدفاع عن حقوق المرأة،

في والف�رّ$ واخت�ار مقاومتها للممناعة الدین)ة، إلى ترتیبها نظر5ا إلعادة تأصیلها على الصعیدین الفلس
  .إدماجها في المجال التنموّ$ والس)اسّي، وهو ما سیجر$ تحلیله في الفصل الثاني من الدراسة

و)عتبر المجاالن االقتصادّ$ والس)اسّي المجاالن األكثر ذ�ور5ة ورفضا لمشار�ة المرأة في الفضاء     
ام، وستحاول الدراسة �حث �افة المقار"ات المتعلقة �قضا)ا المرأة، في مجال العلوم الس)اس)ة والعالقات الع

الدول)ة، ونتائج تعم)م المنظور الجنسانّي في �افة القطاعات التي تعرف إقصاء واضحا للمرأة، وعدم 
واألمن وٕادارة الحدود  مراعاة لحقوقها واحت)اجاتها، �ما حدث في جندرة قطاعات الشرطة والعدالة

  .وغیرها... والسجون 

أضحت مقار"ة النوع االجتماعي إحدi اآلل)ات الدول)ة لنمذجة س)اسات الدول، وتحدیث برامجها     
وخططتها المحل)ة للتنم)ة، ولم )عد بإم�ان الدول، أن تتفادi إدراج المنظور الجنسانّي، لتحدید احت)اجان 

مم�ننا التخط)} للس)اسات والبرامج والخط} دون التخط)} لتحقیF النوع االجتماعي، حیث لم )عد 
  .المساواة بین الجنسین
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  الفصل الثاني    
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  :الجندر في المنظور /مقارCة النوع االجتماعي: الفصل الثاني

  ...الدیني، التنمو5، والس�اسي 

  :توطئة

ت سلو�)ة جنسان)ة تمیل في أغلبها إلى تطب)ع الس)طرة تقوم العالقات االجتماع)ة على عّدة مقار"ا     
، فرضت أطرا محّددة للعالقة بین "تراث)ة"الفطر5ة للرجل وخضوع النساء، نتیجة تراكمات مفاه)م)ة 

، وغیرها من أش�ال االرت�اg ..)الترا�}، االتصال، االقتران، التعاون، الشراكة، الت�ع)ة: (الجنسین، )ح�مها
، لم )�ن من السهل إدراجها "غیر صح)حة"�متها أدوار جنس)ة متمایزة وصور نمطّ)ة بین الجنسین، وح

وتغیبب الجانب األنثو$ للعلم، وهو ما " عمى الجندر: "في مضامین الدراسات ال�حث)ة، التي اتهمت بـ
. سیجر$ �حثه في هذا الفصل، وتشخ)ص أس�ا�ه وتمثالته، وانع�اساته على األدوار االجتماع)ة للمرأة

لذلك، س)عالج هذا الفصل المنظور الدینّي، التنموّ$ والس)اسّي لمقار"ة النوع االجتماعي وتطب)قاتها، ونتائج 
مقاومة الفلسفة النسو)ة للممانعة الدین)ة حول تحّرر المرأة، و�)ف)ات إدماج مقار"ة النوع االجتماعي في 

  . لمساواة بین الجنسینالمجال في الس)اسات والخط} والبرامج العمومّ)ة، لتحقیF ا

  )االكلور=سيّ (مقارCة النوع االجتماعي في المنظور الثیوقراطّي : الم
حث األول
  

)عتبر المدخل األخالقي من أهم األسس التي )ستند علیها ال�حث العلمّي في تحدید المش�الت      
على ) االكلور5س)ة(یوقراط)ة أعتمد في العدید من التجارب الحضار5ة والث االجتماع)ة، ألّنه متغّیر ناظم

، �ما أّن المساواة واإلنصاف والتكر5م، والرفF �المرأة، ق)م مر�ز5ة ثابتة في األد)ان، وفي )1(مّر التار5خ 
مقدمتها الد)انة اإلسالم)ة، قبل أن تسردها النصوص القانون)ة الوضع)ة المعاصرة، التي وردت في 

، غیر أّن هنالك مش�الت تحول دون نفاذ هذه القوانین International Bill الشرعة الدول�ةمضامین 
إلى نسF اجتماعي " اإلن�ار5ة"السماو)ة أو الوضع)ة على حّد سواء، �سبب تحّول ال�طر5ر�)ة الذ�ور5ة 

�ما تسّبب الهجوم المستمّر على أطروحات الت)ار الثیوقراطّي ال)مینّي . سائد، ونظام ح)اة مفروض
شّدة عن الرشادة الزوج)ة والحشمة والعفاف، ضّد اإل�اح)ة والتحّرر غیر العقالنّي، المحاف£، الذ$ یدافع �

                                                             

  .303. ، ص)1987مطا�ع منشأة المعارف، : اإلس�ندر5ة( علم االجتماع... ما ،  دمحم سعید فرح -)1(
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في انتشار مظاهر لم تعرفها ال�شر5ة بتلك الدرجة غیر المقبولة من التساهل مع ما یؤذ$ جسد المرأة، 
  )∗. (و)حّ} �رامتها، على الرغم مما قد یهّ)أ للنساء من التمّتع �حر5ات العصر الحدیث

  االختالف والمساواة  بین الجنسین في الف�ر الدینيّ :  لب األولالمط
  

  
  

، من تحلیل مش�لة أدلجة "ال�عد الحقوقي لقضا)ا المرأة في التراث الدینيّ "ینطلF طرح موضوع      
، في ظّل مفارقة تؤّ�د أّن )1(وتسی)س المنظور الدیني لقض)ة المرأة في المجتمعات اإلسالم)ة المعاصرة 

" عالم الالهوت"أكثر رواجا في أوساg النساء منه لدi الرجال، حیث یرi عالم االجتماع الدیني  التدین
تنمو في المحاضن اإلسالم)ة " النسو)ة اإلسالم)ة المعارضة"، أّن Enzo Pachi إنزو 
اتشياإل)طالي 

" اإلله األصغر" بهدوء، في انتظار خ)ار نهضوّ$ شامل للمطال�ة �الحقوق، وأّن طاعة الزوج" البیت)ة"
داخل البیت، ستتغیر ال محالة مع مرور الزمن، ألّنها �حاجة إلى انتفاضة نسو)ة في یوم ما، �ما حدث 

التي دعمت المعارضة  ،"الرهبنة النسو�ة"في التجر"ة المس)ح)ة البروتستانت)ة التي اعتمدت �ثیرا على 
  )2. (النسو)ة للسلطة الرجال)ة الدین)ة للكن)سة

أّن هنالك من یرi أّن الواقع االجتماعي هو األساس الذ$ بني عل)ه النّص اإللهي، حیث أّن غیر     
الدین )عتبر عنصرا أساس)ا في معادلة الحراك االجتماعي النسوّ$، التي ترفض الخضوع لقوانین الماضي 

". طر5ر�)ة الثیوقراط)ةال�"، فغالب)ة األد)ان مارست التمییز بین المرأة والرجل في ظّل ح�م "سلطة المقّدس"
التي جعلت التعال)م " المدن)ة العلمان)ة"لكن مع انه)ار المؤسسات الدین)ة وفقدانها للس)طرة، ونماء نزعة 

الدین من صنع الح�اة االجتماع�ة، وأّن ": أنّ  ا�میل درو�ا�مالدین)ة توصف �عدم المنطق)ة، افترض 
                                                             

أّن األیدیولوج)ا اإل�اح)ة في الغرب تعّرض  Miriam Grossmanمیر=ام جروسمان ــ  ترi عالمة النفس األمر�5)ة )∗(
األج)ال القادمة إلى خطر عمیF، ّألنه توجد اختالفات واضحة بین الجنسین یجب أن تراعى فیهما، المخاطر الناجمة عن 

تالg والتعدد)ة الجنس)ة، ألّنها أیدیلوج)ات تؤمن بجواز �ّل شيء، اإلجهاض االعتراف �التخنیث والجنسان)ات البدیلة واالخ
والجنس اآلمن، تعاطي المشرو�ات الروح)ة والمخدرات، األل�سة غیر المحتشمة، وال تأ�ه لما ینتج عنها من ظواهر 

لطة، خصوصا �النس�ة ل�احثین االنتحار  المنتشرة في الدول الغر")ة، التي تحول فیها مناهضة اإل�اح)ة إلى صراع مع الس
الداعین لوقف اإل�اح)ة، عن طرF5 قطع التمو5ل ال�حثّي عنهم، ووصمهم واتهامهم �التمییز ضّد الجنس، دفاعا عن 

وائل : ترجمة( أج�ال في خطر: فرض األیدیولوج�ا اإل
اح�ة،  میر5ام جروسمان: أنظر(الخ)ارات الجنسان)ة غیر الرشیدة 
  .97-  50. ص - ، ص )2011دار سطور الجدیدة للط�اعة، : القاهرة) (الهالو$ 

دار : بیروت) (دمحم الرحموني: ترجمة( الحضارات التقلید�ة في مواجهة الحداثة: ما الثورة الدین�ة؟دار5وش شا)غان،  ــ )1( 
  .217. ، ص)2004الساقي، المؤسسة العر")ة للتحدیث الف�ر$، 

: أبو ظبي) (عّز الدین عنا)ة: ترجمة( اإلش�االت والس�اقات... االجتماع الدیني علمــ إنزو �اتشي، سابینو أكواف)فا، )2(
  .184. ، ص)2011، "�لمة"هیئة أبو ظبي للثقافة والتراث 
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وأّدi ذلك إلى إضعاف سلطة المقّدس على الف�ر ، )1( "االعتقاد االجتماعي ما هو إّال إنتاج اجتماعي
النسوّ$، قبل االنطالق في رحلة ال�حث عن التراك�ات واالتساقات المعرف)ة والمفاه)م)ة المم�نة، بین 

  .الف�ر الدیني والفلسفة التحّرر5ة النسو)ة

ة اإلسالم)ة ال )عاني من یرّد مفّ�روا النسو)ة اإلسالم)ة، �أّن الخطاب اإللهي المقدس في الرسال     
، �ما أّن القصص القرآني )2(ألّنها جاءت لتنقذ المرأة من قهر الجاهل)ة وظلمها " ظاهرة عمى الجندر"

أورد تجارب عدیدة لنساء مسلمات وأخر5ات �افرات، لقیت �ّل واحدة منها مصیرا یت�ع المعتقد والسلوك 
التار5خّي لتلك الحقب التار5خ)ة، فمثلما مّجد القرآن وش�ر واالتجاه اإل)مانّي الذ$ اختارته، ت�عا للس)اق 

، �ما لم زوجة نوح وزوجة لو¥فقد ذ�ر مصیر  زوجة فرعون وملكة س
أ و مر=م ابنة عمران،سلوك 
)فتقر الحدیث النبو$ الشر5ف إلى النصوص التي بّینت الفقه النبو$، ومواقف النبي دمحم صلى هللا عل)ه 

، و5خّص ذلك �ال الجنسین، وهو )بني آدم(ي القرآن خطاب إلهي موجه إلى جم)ع وسلم منها، فقد ورد ف
  )3). (المسؤول)ة والتكالیف الشرع)ة، والحقوق (أساس المساواة في 

في تحر5ر المرأة، وٕاحداث نقلة نوع)ة من األوضاع النسو)ة المتدن)ة في " منهج القرآن"لقد ساهم     
، غیر أّن خصوص)ة تحر5ر المرأة في المنظور )4(حر5ر النساء الجاهل)ة، إلى مرحلة مختلفة من ت

اإلسالمّي تختلف عن المنظور المقصود في الفلسفة النسو)ة الغر")ة، لذلك ظهر رفضت النسو)ة 
اإلسالم)ة تحر5ر النساء من �ّل القیود االجتماع)ة، خصوصا وأّن محور5ة األسرة األبو)ة مقّدسة في 

عّدة تساؤالت  ه
ة رؤوفوقد قدمت المفّ�رة الس)اس)ة ). 5(لمجتمع اإلسالمي اإلسالم، و"ناء ه)�ل)ة ا
حقوق "هل )حّرر ح)اد الدولة : حول دور الفقه الدینّي في ت)سیر مشار�ة المرأة في المجال الس)اسيّ 

الخاصة من التقیید الثیوقراطّي للسلطة الدین)ة؟، وهل یوجد تأو5ل أصولّي أحادّ$ للمفاه)م الشرع)ة " النساء
                                                             

  .82. ، صمرجع ساب^ضامر ولید عبد الرحمان، ــ  )1( 

، ص )2005دار ابن الجوز$، : لقاهرةا(المرأة بین تكر=م اإلسالم و إهانة الجاهل�ةــ دمحم بن أحمد إسماعیل المقدم،  )2( 
  .378 – 376. ص - 

. ، ص)1991مطبوعات أخ�ار الیوم، : القاهرة( المرأة في اإلسالمــ دمحم الغزالي، دمحم سید طنطاو$، أحمد عمر هاشم، )3(
73.  

 13. ص –، ص )ت. سي، دار الف�ر الس)ا: القاهرة( المرأة المسلمة بین تحر=ر القرآن وتقیید الفقهاءــ جمال البّنا، )4( 
– 14.  

واشنطن، " نحو نموذج إسالمّي لنشاg المرأة،: المرأة في الحر�ات اإلسالم)ة"ــ مار5نا أوتاو$، أم)مة عبد اللطیف،  )5( 
  .15-01. ص -، ص)2007یونیو /حز5ران( 02: مر�ز �ارن)غي للشرق األوس}، العدد أوراق �ارن�غي،
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�المرأة؟، وهل نحن �حاجة الستنطاق اإلسالم إلیجاد تبر5رات آمنة تب)ح ولوج النساء إلى الفضاء الس)اسّي 
 Fالعام بدل است�عادهّن؟، أم أّن مشار�تهّن وتم�ینهّن وتمثیلهّن مستحیل دون االستناد إلى مفاه)م المنط

الفقهاء أهم)ة عزل االستراتیج)ات  العلمانّي سواء �انت مبررة دین)ا أم غیر ذلك؟، وهل یدرك
الجدال)ة المست�عدة للنساء، واالجتهاد من أجل تحقیF تراكب بین المفاه)م المقدسة من جهة، /الخطاب)ة

واألنساق المعرف)ة الس)اس)ة االقتصاد)ة واالجتماع)ة والقانون)ة واألخالق)ة والثقاف)ة اإلنسان)ة في الجهة 
، وتجیب ال�احثة المصر5ة على هذه )1(رافF مشروع تطو5ر المجتمع؟ المقابلة، وتطو5ر س)اقاتها لت

التساؤالت بتحلیلها للفروقات الجوهر5ة بین الحر�تین النسو5تین اإلسالم)ة والغر")ة، حیث أنتج تأس)س 
لنقل نفس أسالیب النضال المدنّي النسوّ$ من الغرب إلى الشرق، لكن " معابر"الحر�ة النسو)ة اإلسالم)ة 

االعتراف بتوافF القناعات بینهما، وتأكید الحر�ة النسو)ة اإلسالم)ة احتفاظها بخصوص)اتها دون 
  ) 2.(الحضار5ة

  :حرمة الجسد ومنع العنف ضّد المرأة

، حیث )3(على االختالف الف)سیولوجّي الواضح بین المرأة والرجل " حرمة جسد المرأة"تتأّسس ف�رة     
وعلى الرغم من  ،"ول�س الذ�ر األنثى": من سورة آل عمران 536ز، اآل)ة )قول هللا تعالى في �تا�ه العز 

أّن األوامر الشرع)ة التي تأمر �ارتداء المرأة الحجاب، ل)ست لسجن أو  النسو�ة اإلسالم�ةذلك تعتبر 
مرأة ، في الوقت الذ$ تعاني ف)ه ال)4(رمزا للفخر واالعتزاز �اإلسالم  -في المقابل –لح�س المرأة، وتعتبره 

�ما تر"} الدراسات المعاصرة بین دور المرأة . في الغرب من معاملتها �ال�ضاعة أو �اآللة المبرمجة
: وأمنها النفسّي والجسدّ$ وعدم شعورها �التهدید والترهیب، بناء على االفتراض التأس)سي القائل �أنّ 

ن الجسد5ّ والمعنو5ّ والنفسّي، المرأة لن تشارك في العمل الس�اسي 
ش�ل �امل، إّال إذا شعرت 
األم"
حجر األساس في بناء �ّل  المساواة والعدالةفإذا �انت  ،)5"(وتوفیر حاجاتها المنزل�ة واألسر=ة والمهن�ة

                                                             

�ار5س ( التجرCة في المنطقة العر�Cة.. بین قوT مختلفة فكرّ=ا: الحوار النقد5خرون، وآ.. ه�ة رؤوف، رضوان ز5ادةــ )1(
  .90 -  82. ص -، ص )2011 - 2009م�ادرة اإلصالح العر"ي، : و"یروت

 الهیئة المصر5ة العامة للكتاب، سلسلة العلوم: القاهرة( رؤ�ة لواقع المرأة المصر=ة... المرأة والمرآةهنر5ت)ه هینش، ــ )2(
  .15. ، ص)2010االجتماع)ة، 

  .25. ، ص)هـ 1420دار بلنس)ة للنشر، : الر5اض( وال�ة المرأة في الفقه اإلسالميــ حاف£ دمحم أنور، )3(

ّ̂ ... المرأة بین الجاهل�ة واإلسالمــ سعد صادق دمحم،  )4(  مطا�ع را�طة العالم اإلسالمي، ینایر : م�ة الم�رمة( دعوة ح
  .127. ، ص)1988

، الجزائر، مجلة العلوم القانون�ة واإلدار=ة" األمن اإلنساني �نسF مغایر لتم�ین المرأة س)اس)ا،"ــ سهام بن رحو،  )5( 
  .118 – 109. ص –، ص )2009( 08: العدد
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�ّل مجتمع د)مقراطّي یراعى حقوق المواطنة، فإّن حقوق المرأة تعّرف من خالل تحدید عالقة الفرد �الدولة 
م عالقته �العائلة، حیث أّن لكّل نسF من هذه األنساق نظاما اجتماع)ا ابتداء، ثم عالقة الفرد �المجتمع، ث

  . وقواعد قانون)ة تنّظمه

سلوك متعّمد وفعل عدوانّي مه�من، قائم على أساس النوع، : "�أّنه العنف ضّد النساء)م�ن تعر5ف     
عاطف�ة وجنس�ة یتّم في استخدام القوة غیر المتكافئة، و=نجم عنه ضرر ومعاناة جسد�ة ونفس�ة و 


ممارسة اله�منة والس�طرة على الزوجة، وٕالزامها بتنفیذ األوامر التي تتعارض مع  §
للنساء، وترت
قتل المرأة على خلف)ة اإلخالل �الشرف، (جرائم الشرف : من أهّم أنواع العنف ضّد النساء. )1" (رغ
اتها

ن اإلناث، العنف ضّد النساء تحت االحتالل، ، العنف المنزلي، ختا)تنتشر في المجتمعات المحل)ة القبل)ة
، )خادمات المنازل(النساء المهّمشات في البواد$ واألر5اف والعشوائ)ات، العنف ضّد العامالت األجنب)ات 

  )2. (وتستخدم النظر5ة البنائ)ة الوظ)ف)ة لتحلیل ظاهرة العنف ضّد المرأة
في البیوت، وفي الفضاءات العام وفي األزمات  ومن أبرز أنواع العنف المسلح المح)طة �المرأة      

استخدام السالح الخفیف لتهدید المرأة وٕاج�ارها على االنص)اع لألوامر والرغ�ات والنزوات ــ ): 3(والحروب 
ز5ادة الجرائم الجنس)ة ضّد النزاعات في المجتمعات التي تشهد حرو�ا ونزاعات مدّمرة ــ ظاهرة تجنید 

ار"ات منخرطات في الجیوش أو العصا�ات المسلحة ــ تسر5ح النساء من العمل �القوة الفت)ات والنساء �مح
  .في فترات الحروب واألزمات الدول)ة

من قبل المجتمع الدولي، �عد أن توصلت " غیر قانون)ة"لقد تّم تصنیف العنف ضّد المرأة، �ممارسة       
بب الرئ)سي لهذه الظاهرة، التي تكّررت في جم)ع المناقشات الدول)ة إلى اعت�ار التمییز الجنسانّي الس

التجارب الس)اس)ة المعاصرة، التي وّظفت العنف �ذر5عة لممارسة اإلقصاء واالست�عاد والتهم)ش الذ�ورّ$ 
 .للنساء، على الرغم من تناقضها مع التشر5عات والقوانین التي تمنح �افة الحقوق للمرأة

                                                             

دلیل إدماج اإلٍرشاد النفسّي واالجتماعي والقانونّي في خدمات وآخرون، .. ــ شدi عودة، جنان الكر$، مّي العمر$ )1(
  .218. ، ص)2008مر�ز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي، : ، فلسطینUNDP( ّحة اإلنجابّ�ةالص

، مذ�رة ماجستیر علم اجتماع، دراسة میدان�ة.. عینات من عنف الرجل ضّد المرأة: العنف العائليــ أ�حر$ نصیرة،  )2( 
  . 20 – 19. ص –، ص )2009 – 2008: (تخّصص جنائي، جامعة الجزائر، قسم علم اجتماع، السنة الجامع)ة

ــــــــ ـــــــــ)3( دار راسل للنشر، منظمة العفو : المملكة المتحدة) (�ر5ستینا حز"ون : ترجمة( أثر السالح على النساءــــ، ـــــــــــــــــ
. ، ص)Oxfam، 2005 ، أو�سفام الدول)ةIANSA ، ش��ة التحّرك الدولّ)ة �شأن األسلحة الصغیرةAmnestyالدول)ة 

11.  
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)ة إعادة إنتاجها ضمن س)اقات اجتماع)ة متجددة، وهي سلوك فالعنف ظاهرة قد)مة، تجر$ عمل     
منحرف یبدأ من المنطF الذ�ور$ الذ$ )عطي الحF للرجل في ض�} سلوك زوجته وأخته وابنته بدرجات 

  . غیر عقالن)ة، تتجاوز حدود الشرع
ب وتهجیر وقد تناولت الدراسات الحقوق)ة المبررات غیر اإلنسان)ة لضرب، وقمع وقتل أو اغتصا     

، وفضحت األس�اب الكامنة وراء تكرارها �الرصد والتحلیل ...النساء، أو إ�ادتهّن  وتطهیر األرض منهنّ 
والتصنیف أ)ضا، من النزاعات الحدود)ة، إلى الحروب اإلثن)ة والعرق)ة والطائف)ة الدین)ة، إلى الحروب 

  . على الموارد واألقال)م وغیرها
  

في التشر=عات والقوانین الخاصة 
المرأة في الد�انات  ال
طر=ر��ة: المطلب الثاني

  السماو�ة اإلبراه�م�ة
  
  
  

تنطلF دراسة األد)ان لحقوق المرأة في المنهاج)ة اإلسالم)ة، من مضامین الرسالة اإلله)ة المقّدسة،     
ني ودراسة مضامین النصوص المقّدس للد)انات السماو)ة الثالث، والحفر في م�نونات التراث الدی

والثقافي والحضارّ$، ل�حث تطّور أوضاع المرأة في المجتمعات الیهود)ة، والمس)ح)ة، واإلسالم)ة، في 
، وال )م�ن "حجب الجانب األنثو$ "من  ال �م�ن أن �عانيظّل افتراض علمّي مّؤّسس، �أّن النّص اإللهي 
اإلله)ة المقّدسة  ما لم )طل النصوص –" عمى الجندر"أن نجده )عاني على اإلطالق من مش�لة 

، ألّن الشارع الح�)م أرسل -التحر5ف، أو �ان التمییز مدعوما �سلسلة من الحقوق التعو)ض)ة للنساء
تكل)فات شرعّ)ة تخّص الرجل والمرأة على حّد سواء، تتضمن معاني المسؤول)ة، وحFّ التملك، والتصرف، 

�ما ورد في الد)انات السماو)ات الثالث تنص)ص ، ..وحر5ة التعبیر، والعدالة، والحFّ في األجر �عد العمل
و)م�ن أن نؤّ�د في هذا الس)اق أّن المس)ح عل)ه السالم في التجر"ة ). 1(صر5ح حول ق)مة المرأة ودورها 

النصران)ة والنبي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص في التجر"ة اإلسالمّ)ة، لم )سّجل علیهما أّ$ أمر �القسوة على النساء أو عدم 
  )2. (فF بهّن، أو الدعوة الصر5حة الست�عادهّن من الح)اة الس)اس)ةالر 

  

�ما أّن النّص اإللهي المقّدس مدّعم �األحادیث المسّجلة عن األنب)اء، وآرائهم الصر5حة والواضحة،     
)اء التي تع�س صورة المرأة في الكتاب المقّدس، �ألسنة هؤالء األنب)اء أنفسهم، وفي مقّدمتهم، خاتم األنب

إنما النساء "وقال  "أرسل لیتّمم م�ارم األخالق"والمرسلین، سّیدنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، الذ$ قال عن نفسه �أّنه 

                                                             

. ، ص)1991مطبوعات أخ�ار الیوم، : القاهرة( المرأة في اإلسالمدمحم سید طنطاو$، دمحم الغزالي، أحمد عمر هاشم،  -)1(
73.  

  .324. ، ص)1996، 02. الدار القوم)ة للط�اعة، g: القاهرة( مع المس�ح في األناجیل األرCعةفتحي عثمان،  -)2(
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ومن هنا فإّن أّ$ تحر5ف قد )طال الحدیث النبو$ الشر5ف حول المرأة، )م�ن تحلیله ). 1( "شقائ^ الرجال
اخت�اره في هذا الم�حث، عن طرF5 رصد الكتا�ات  و�شفه �المنظار5ن الدیني والعلمي، وهو ما سیجر$ 

ال�حث)ة التي قّدمها المف�ّرون، دون إغفال الردود المسجّلة على الكتا�ات االستشراق)ة التي تحاول استنطاق 
  . هذه الد)انات، وخصوصا الرسالة اإلسالم)ة، التي أضحت محّل اتهام �التطّرف واالنغالق، وقهر المرأة

  

المجتمع اإلسالمّي إلى تحّول جوهرّ$ في ذلك الس)اق التار5خّي الهام، الذ$ عاد إلى ف�رة لقد توّصل     
، ورفض )الزوجة/األم(و ) الزوج/األب(تقد)س المرأة، والتأكید على تمر�ز األسرة المسلمة حول األبو5ن 

وغیرهم، حیث التي حاجج دفاعا عنها أفالطون و�ارل مار�س وجون بول سارتر " شیوع)ة األسرة"ف�رة 
  . تنسب مهام اإلنجاب للنساء، ومهام التر")ة للدولة

  .. التشر=عات والتكل�فات اإلسالم�ة المتعلقة 
المرأة: الفرع األول

  بین تناسب الحقوق وتساو5 الواج
ات 

المفّ�ر تعتبر قضا)ا المرأة واحدة من التحد)ات الحضار5ة اإلنسان)ة لألمة اإلسالم)ة، فحینما �ان      
یدافع عن تعل)م المرأة ) مQasim Amin )1863 – 1908 قاسم أمینالعر"ّي اإلصالحّي النهضوّ$ 

 دمحم عبدهلخلF صورة جدیدة عن المرأة الحداث)ة، وجد في نصوص المفّ�ر اإلسالمّي اإلصالحّي 
Muhammad Abduh )1854 – 1905( وتكر5مه وفتاواه الدین)ة، إبرازا تأكید)ا لسماحة الدین اإلسالمّي م

للمرأة ، ولم تكن الدعوة إلى سفور المرأة من أولو)ات قاسم أمین، الذ$ �ان ی�حث عن سبل ز5ادة الوعي 
  )2. (لدi النساء عن طرF5 التعل)م، فبدا میله إلى تحر5ر المرأة بدعم سفورها �أّنه معارضة للحجاب

�تب في مؤلفه م، فقد )Taher El-Haddad )1899 – 1935 الطاهر الحدادأما المصلح التونسي      
، أّن اإلسالم بر$ء من "المرأة أّم اإلنسان"أّن  1930الصادر سنة " امرأتنا في الشرع�ة والمجتمع"الشهیر 

االتهامات التي تنعته �المنتقص لق)مة المرأة، و)عتبر الحّداد أّن اإلسالم هو من أعاد للمرأة اعت�ارها �عد 
 80 – 150(  Abu- Hanifah أبي حن�فةاالجتهاد سمح للمرأة في عهد  ظلم الجاهل)ة، وذ�ر الحّداد أنّ 

، �ما أّن اإلسالم لم )قل �حFّ المرأة في نصف مال الرجل من )3(أن تتولى القضاء ) م767ــ  699هــ، 
                                                             

مطا�ع را�طة العالم : م�ة الم�رمة( حّل مسألة المرأة في المنهج اإلسالمي... ^ الرجالشقائحسین شیخ عثمان،  -)1(
  .154. ، ص)1988اإلسالمي، 

: �تاب ملخصات: في" األهداف واآل)ات ـ دراسة حالة المجتمع المصر$ ـ،: حر�ات تحر5ر المرأة"ــ نجالء راتب، )2( 
جامعة عین شمس، : ، مصر)2006نوفمبر  16 – 14( مت
اینة، مؤتمر المرأة في مجتمعاتنا على ساحة أطر حضار=ة

  .57. ص

  .73. ، ص)2011دار الكتاب اللبناني، :دار الكتاب، بیروت: القاهرة( امرأتنا في الشر=عة والمجتمعــ الطاهر الحداد، )3(
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اقتسام حقوق المیراث دائما، حیث أّن األبو5ن وهما األب واألم، )قتسمان مناصفة من میراث ابنهما في 
وألبو�ه لكّل واحد منهما ": حیث قال هللا تعالى من سورة النساء،) 11(اآل�ة الوفاة، �ما ورد في حالة 

من ) 12(وهو أ)ضا نفس الح�م في میراث الكاللة �ما ورد في اآل)ة  ،"السدس مما ترك إن �ان له ولد
  .سورة النساء أ)ضا

من الح)اة العامة، حیث شارك في  أن )ستغّل الحجاب لطرد النساء الطاهر الحّداد�ما عارض     
م، وحاول أن )قّدم 1899سنة " تحر5ر المرأة"النقاش الدائر حول الجدل الناجم عن �تاب قسم أمین 

ودعمه  –ال الحجاب  –مقترحات عن �)ف)ات تعل)م المرأة وتمتعها �حقوقها، وأهمها تخل)صها من النقاب 
  .ة المرأة وم�انتها ودورهاللسفور �معنى نزع غطاء الوجه فق}، لتحسین صور 

ودافع الحداد عن المساواة بین المرأة والرجل لتحقیF العدالة بینهما، �عد أن بنى دراساته على استفتاء     
سأل ف)ه شیوخ المذهب الحنفي عثمان خوجة، أحمد بیرم، الحطاب بوشناق، وعلماء المذهب المالكي، 

،  وقد لقیت �تا�اته رواجا )1(ز5ز جع)}، بلحسن النجار دمحم الطاهر بن عاشور، دمحم عبد الع: أمثال
�بیرا، رغم أّن علماء جامع الز5تونة قد رفضوا �تاب الطاهر الحداد الذ$ وصل صداه إلى الجزائر 

  )∗. (والمغرب، خصوصا �عد تكفیر �عض علماء الز5تونة له �الشیخ دمحم صالح الن)فر
التحر5ر "عاد لتأیید ضمني ل�عض أف�اره �ما ورد في �تا�ه  رالشیخ دمحم الطاهر بن عاشو إّال أّن      

وقد اعتبر ال�احثون أّن رفاعة رافع . ، رغم محافظته على رؤ5ته المحافظة بخصوص المرأة"والتنو5ر
أهّم دعاة المشروع اإلصالحي العر"ي .. نظیرة ز5ن الدین الطهطاو$ وقاسم أمین والطاهر الحداد و 

  )2(. المدافعین عن المرأة

  :ملسو هيلع هللا ىلص النساء للنبي دمحم" ب�عة"دالالت 

                                                             

  .58. ص، المرجع نفسهــ الطاهر الحداد، )1(

ح)اته منبوذا ممنوعا من العمل، ف�ان ذلك من أس�اب مرضه حیث توفي  ــ عاش الطاهر الحّداد السنوات األخیرة من)∗(
، وقد ألهم الزع)م التونسي الحبیب بورقی�ة "نصیر المرأة"عاما، لكّنه یدعى في تونس الیوم  36ولم تتجاوز سنه  1935سنة 
  .)77. ، صساب^المرجع الأنظر، الحداد، . (ل)قت�س من أف�اره في إعداد مجلة األحوال الشخص)ة 1956سنة 

نحو نهوض المرأة في الوطن العرCي، : 2005تقر=ر التنم�ة اإلنسان�ة العر�Cة للعام وآخرون، .. ــ فرجاني، جاد، مّناع)2(
  .13ص مرجع ساب^، 
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     Fورد في السیرة النبو)ة الشر5فة ب)عة النساء للنبي ملسو هيلع هللا ىلص، وهو االعتراف النهائي �شرع)ة اإلسالم وتصدی
هللا وااللتزام �أوامر الشرع ونواه)ه، إ)مانّي قطعّي �صدق النبّي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، والتزام من المرأة الصحاب)ة بتوحید 

  :من سورة الممتحنة) 12(�ما )قول هللا عّز وجّل في اآل)ة 

  
  
  )1: (ز=نب العلواني�ما تقول ال�احثة  دالالت الب�عة النسائ�ة في اإلسالمومن أهّم   

  
  
  
  

المتكاملة بتحدید ــ أن النساء �ا)عن �أنفسهن ولم ینب عنهن أب أو زوج، ما یؤ�د على ض�} الثنائ)ة 
الذ�ر واألنثى، وهذا تصر5ح �مفهوم المساواة، فال فضل لرجل على امرأة، وال للمرأة الشر5فة الغن)ة على 

  .الفقیرة المعدمة، فال تفاخر �األنساب
Fــ الب)عة تؤ�د على االعتراف ��امل أهل)ة المرأة، حیث تستلزم الب)عة صفة التكلیف في الم�ا)ع لتحقی 

من خالل التعر5ف �مهمتهما وغا)ات ) الذ�ر واألنثى()ض�} حر�ة اإلنسان ستخالف الذ5 مفهوم اال
  .وجودهما، لما )حمالن من خصائص وصفات تؤهلهما لحمل األمانة التي �لفا فیها

ــ الب)عة �مثا�ة إعالن رسمي على وجوب تفعیل دور المرأة في األّمة ووجوب مشار�تها في شؤون األمة 
وقد قامت المرأة بدورها في تأس)س اللبنات األولى لألّمة . انون)ة واالجتماع)ة والثقاف)ة وغیرهاالس)اس)ة والق

الخیرة، فأجارت المستجیر، واستشار رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص المرأة في أمور الحرب والسلم، وأص�ح حقها في إبداء 
 . المشار�ة الفعالة في صنع القرارالرأ$ في شؤون األّمة )ست�طن مسؤول)ة تستوجب طلب العلم و 

ــ تأكید لدور المرأة في المعارضة الس)اس)ة وظهر ذلك في عهد الخلفاء الراشدین، �ما ورد في حادثة عمر 
  ).أصابت امرأة وأخطأ عمر: (بن الخطاب واعتراض امرأة من عامة النساء حول تحدید المهور، حتى قال

الحروب، حیث خرجت النساء مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص للحرب )مرضن  ــ ومن آثار الب)عة مشار�ة النساء في
  .و5داو5ن الجرحى، بل وخصص أماكن آمنة في المعس�رات

                                                             

بر د)سم/�انون األول 07(، ندوة مر�ز الحوار العرCيواشنطن، " المرأة العر")ة بین الدین والتقالید،"ــ ز5نب العلواني، )1(
  .11 - 01. ص –، ص )2011
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ــ ومن األدوار التي مارستها المرأة في ظل الب)عة طلب العلم، فهي إنسان م�لف ومسؤول یجب علیها أن 
عالمة ومتعلمة، فأقبلت النساء على تحصیل العلم  تتعلم مسؤولیتها لتؤدیها على أكمل وجه، فأص�حت

  .حتى وصل عدد النساء في تعلم القراءة والكتا�ة نصف عدد الرجال
المهاجرة من " المستضعفة"ولقد قابل شجاعة المرأة المسلمة التي تجاهر �الب)عة، حFّ المرأة المسلمة     

لجوء الس)اسي إلى حین دخول مجتمعها األصلّي ، وتمّتعها �حFّ ال)اإلسالم(دار الكفر إلى دار السالم 
  : من سورة الممتحنة) 10(اإلسالم)ة، حیث )قول هللا تعالى في  اآل)ة " اإلقل)م)ة"ضمن الس)ادة 

  
  

  
  

  

  :الموانع والمحرمات الشرع�ة على المرأة

ة، إّال أّن ضوا�} على الرغم من أّن المصادر اإلسالم)ة ال تخلو من التأكید على تكر5م اإلسالم للمرأ     
الشر5عة اإلسالم)ة والحدیث النبوّ$ الشر5ف، إضافة إلى األثر الوارد إلینا عن الصحا�ة والتا�عین، یورد لنا 

�الخالفة والقضاء،أح�اما قطع)ة أسيء فهمها أو توظ)فها،  Tتحّرم على المرأة طلب الوال�ات الكبر 
حّقها في ، أو ا في القضاء غیر مساو�ة للرجلشهادتهوتحّرم علیها معامالت مدن)ة دنیو)ة تجعل 

، إضافة إلى المظاهر الجنوس)ة اإلسالم)ة غیر المفهومة، �عدم مساواة المیراث غیر مساو للرجل أ�ضا
، وتعتبر هذه األح�ام أهّم المداخل التي )1) (العوض المالي عن القتل الخطأ(المرأة والرجل في الد)ة 

  . إلسالم �أّنه )حّ} من ق)مة المرأةیوّظفها المستشرقون التهام ا

غیر أّن من األحادیث التي رو5ت عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، أو عن ��ار صحابته، ما یوّظف في خدمة هدف      
است�عاد النساء من المجال الس)اسي حتى في مجتمعاتنا اإلسالم)ة، لكونها موروثات دین)ة تهّمش الدور 

�اب تمني موت "من ق)متها وم�انتها، في ظّل وجود أبواب اجتهاد فقهي تدعى الس)اسّي للمرأة وتنتقص 
: �ما هو حال وأد البنات في الجاهل)ة األولى التي س�قت اإلسالم، ومن بین هذه الموروثات" البنات

بوّ$ الشر5ف الذ$ هذا الحدیث الن ،"لعن للقوم الذین یوّلون أمرهم امرأة"حدیث النبي ملسو هيلع هللا ىلص، الذ$ ورد ف)ه 
�رةورد في صح)ح البخار$، رواه الصحابي 
�عد وفاة والدها،  ابنة �سرT الح�مفي شأن توّلي  أبو 

                                                             

  . 40. ص مرجع ساب^، فصول عن المرأة،ـ العلو$، )1(
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واستخدم في فتنة التح�)م بین سیدنا علّي وسّیدنا معاو)ة، ومقاتلة ج)ش عائشة أّم المؤمنین ج)ش سّیدنا 
  . عنه علّي، �سبب عدم االنتقام من قتلة سّیدنا عثمان رضي هللا

شرطا لتولي المرأة منصب القضاء، ففي الوقت الذ$ " الذ�ورة"وقد اختلف الفقهاء تجاه اعت�ار      
أّن الذ�ورة  ابن حزم الظاهر5ّ الذ�ورة شرg جواز وصحة، اعتبر المالك�ة والشافع�ة والحنابلة  اعتبرت ف)ه

ّن الذ�ورة شرg جواز ال صحة أ اإلمام أبو حن�فة النعمانل)س شرg جواز ل)ست شرg صحة، واعتبر 
  ). 1(لتولي منصب القضاء 

 

 

غیر أّن استوزار المرأة، ال یجد أّ$ مانع صر5ح في الفقه اإلسالمي، رغم المیل إلى تحر5م توّلي     
  )   2". (وزارة التنفیذ"، وجواز توّلیها "وزارة التفو)ض"النساء رئاسة الوزراء 

  .. قوامة الرجل وعّفة المرأة

الف�ر اإلسالمّي " تمنهج"، أّن النماذج المعاصرة التي مّي غّصوبعتبر ال�احثة النسو)ة اللبنان)ة ت    
سوء إدراك ": المعاد$ للمرأة، وتحّوله في ما �عد إلى تشر5عات وس)اس)ات، تؤّ�د في حّد ذاتها على حالة

   ). 3(" قوامة الرجال على النساء"لمضامین مفهوم 

  :في �تا�ه العز5ز )قول هللا عّز وجلّ     

  

                                                             

  .74-  73. ص –، ص مرجع ساب^ــ طارق عبد العز5ز،  )1( 

  .275. ، ص)1997م�ت�ة الرشد، : الر5اض( الحقوق الس�اس�ة للمرأة في اإلسالمــ مجید دمحم أبو حجیر،  )2( 

، )1991، 07. دار الساقي، �حوث اجتماع)ة، ع: لندن( صرة في دراسة األسرةاالتجاهات المعامّي غّصوب،  -)3( 
  .61. ص
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فالقوامة وهي األساس الذ$ تقوم على أساسه األسرة اإلسالم)ة والمجتمع اإلسالمي، ال تعني األبو)ة    
ال�طر5ر�)ة أو تكر5س العبود)ة �ما یزعم مهاجمو الرسالة اإلسالم)ة، �ما یرi المف�ر اإلسالمي المصر$ 

م )حّرم المشار�ة الس)اس)ة للمرأة، و)أمر �عدم أهلیتها أّنه ل)س هنالك دلیل على أّن اإلسال سل�م العوا
للعمل العام، فحرمان المرأة من الوال)ة ال )عني منعها من النشاg الس)اسي، ما )عني أّن اقتصار الحقوق 
الس)اس)ة على الرجال دون النساء أمر ال )قّره اإلسالم، الحر5ص على المساواة بین الرجل والمرأة في 

  )1. (وق الس)اس)ةالتمتع �الحق

، ألن "التناسب ال المساواة"فالمساواة بین الرجل والمرأة في الحقوق ثابتة في القرآن لكن بخصوص)ة      
إنصاف المرأة في اإلسالم یراعي وضعیتها، وهو الذ$ سعى إلى تصح)ح السلو�)ات التي �انت تهینها، 

رF5 ملطخ �العار والشذوذ واالنحرافات، و�ذلك �ان ففالسفة الیونان لم ینصفوا المرأة، حیث أن تار5خ اإلغ
الرومان في العهد الوثني، واستمروا �ل رغم التحول في العهد البیزنطي إلى التدین، حیث أّن العهد 

، والتناسب في اإلسالم )عني إعطاء الرجل الحقوق "Feudalism"الكنسي أذّل المرأة �سبب نظام اإلقطاع 
الرجل ال تعني ض)اع ) قوامة(لتي أن)طت �ه، ألّن واج�اته أثقل وأكبر، وق)مومة التي تناسب المسؤول)ات ا

  )2). (�ما أن طاعة الشعب للح�ومة ال تعني اإلذالل والرضوخ للح�ام(المساواة أو منع حقوق المرأة 

  ":النسو5ّ اإلسالميّ "خصوص�ة تناسب المظهر والجوهر 

�أساس لالستقرار المجمتعي، وٕاح)اء " ختالg بین الجنسینتحر5م اال"ظهر ت)ار راد)�الي یدعو إلى      
تنتقص دور "واستخدامها في محاولة الدفاع عن التقالید الموروثة التي  المفاه�م المهجورةالعدید من 

�ما عادت قض)ة الحجاب �قض)ة محور5ة لطرح التوفیF بین األصالة والمعاصرة، وظهرت ". المرأة
التي تطرحها األف�ار الغر")ة، التهام المرأة المسلمة المتحّج�ة " حر5ة الجسد"بدل " ستار الجسد"مفاه)م 

ترسل إشارات بخروجها من عالم الحداثة، أو أّنها تختار حداثة من نوع خاص، هرو
ا ومعاداة : �أّنها
  )3. (للحداثة الغر�Cة العلمان�ة

                                                             

، )2001المر�ز القومي المصر$ لحقوق اإلنسان، : القاهرة( المرأة والعمل العام من منظور إسالميـــ سل)م العوا،  )1( 
  .31 – 30. ص  -ص 

  .36. ، ص)ت. دار الشروق، د: القاهرة( ة والوافدةقضا�ا المرأة بین التقالید الراكدــ دمحم الغزالي،  )2( 

مؤتمر المرأة في مجتمعاتنا : �تاب ملخصات: في" الدخول إلى الحداثة أو الخروج منها؟: حجاب المرأة"ــ أحمد زاید، )3(

  .31. جامعة عین شمس، ص: ، مصر)2006نوفمبر  16 – 14( على ساحة أطر حضار=ة مت
اینة،
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ح)ة، و�ان موجودا في عدد من �ان الحجاب الذ$ فرضه اإلسالم مفروضا في الیهود)ة والمس)      
حیث )قول هللا تعالى . األقوام الوثن)ة من قبله، غیر أّن اإلسالم أراد من شرعه قداسة وحرمة جسد المرأة

  :، من سورة النور)31(اآل)ة في �تا�ه العز5ز، في 

  
  :، سورة األحزاب)59(اآل)ة و)قول أ)ضا في   

  
5د أن تر"} بین جوهر المرأة ومظهرها، فالحجاب في نّص ففي شرع الحجاب اإلسالمّي معادلة تر     

بین الجنسین، وحرمة حFّ التواجد " مفهوم عدم االختالg"جسدها، و" حرمة"اآل)ة یر"} بین سلوك المرأة، و
في الفضاء الخاص أو العام على حّد " المحارم"مع العامة، �استثناء من یجوز للمرأة التواجد معهم من 

حدود "وتدعى هذه المحاذیر، . محاسن الجسد، إّال عن الزوج" إخفاء"إضافة إلى . عيّ سواء، �مبّرر شر 
التي ترسم خطوطا فاصلة في العالقة بین الجنسین، دون تفصیل في الحقوق المترّت�ة عن هذا " الشرع

أة في الحزم الشرعّي ح)ال مظهر المرأة، غیر أّن ورود الجزاء في آخر اآل)ة، ف)ه ر"} بین م�افأة المر 
الح)اة اآلخرة، على هاته االلتزامات، التي وعد بها الشراع الح�)م المرأة، إذا ما �انت النّ)ة من إخفاء 

، الحفا� على عّفتها وصون شرفها، إذ )عتبر �عض الفقهاء أّن هذا "شخصیتها"مظهرها وٕابراز جوهرها 
 عّز وجّل، إذ )قابل �ّل التزام شرعّي من التقابل في الفروض والجزاءات والعطاءات، حوارا بین المرأة وهللا

  . قبل النساء، حقوق ضئیلة في الدن)ا، وحقوق ال متناه)ة في الكرم في اآلخرة

  :  م�انة المرأة ودورها، في الفقه السنيّ 

المنهج المر�ز$ لإلسالم العت�اره أولو)ة في �افة المجاالت، ال )سمح بوقوع أ$  الرف^ 
المرأة)عتبر   
اإلنفاق على  أش�ال العنف ضد المرأة، أو ظلمها ومنع تطبیF أّ)ة حقوق شرع)ة علیها، �ما أنّ ش�ل من 

في األحادیث النبو)ة  فاطمة المرن�سيوقد فّصلت ال�احثة المغر")ة ). 1(األنثى واجب شرعّي على األب 
                                                             

  .15. ، ص)ت. دار �تب عر")ة، د: القاهرة( نفقة المرأة وقض�ة المساواةان، ــ صالح الدین سلط)1(
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ة دخول امرأة النار التي یّدعي المستشرقون أّنها تنقص من ق)مة المرأة، �الحدیث النبو$ الذ$ یرو$ قّص 
... ، والحدیث الذ$ یتوّعد �اللعن �ّل قوم اعتزموا تول)ة أمرهم امرأة �منحها الح�م"قّطة"�سبب ح�س هرة 

وغیرها من األحادیث النبو)ة التي )ساء فهمها، و)ساء استخدامها في اتهام اإلسالم �ممارسة ال�طر5ر�)ة 
یث والنصوص الدین)ة المشابهة لها رواجا اكبر من الحدیث ،  وتلقى تلك األحاد)1(والتمییز ضّد المرأة 

حیث أّن الحدیث األخیر )سّد أبواب الفتنة  ،)2" (إنما النساء شقائ^ الرجال": الذ$ )قول ف)ه النبي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
رحمه  متولي شعراو5 أما �النس�ة للحقوق اإلرث)ة للمرأة في اإلسالم حسب تفسیر الشیخ . �ش�ل قطعيّ 

بل إعطاء الرجل هللا،  فللمرأة نصف نصیب الرجل، ل)س �معنى تقلیل حصتها عن حصته في اإلرث، 
تقاس عل)ه حقوق  "مق�اس –المرأة "ل)س من منطلF المحا�اة له، بل من منطلF أّن  ضعف إرث المرأة،

  )3(. الرجل اإلرث)ة، وهي مرتكزة على األنثى، تمنح الرجل ضعف نصیبها العادل الكافي

أما ف)ما یتعّلF بإسهام المرأة المسلمة في الحروب والنزاعات المهّددة للمجتمع اإلسالمّي، فالمرأة في     
على األقّل في الصورة النمط)ة الموّثقة في مضامین  ،لم تكن من أهل القتالالتراث الدینّي اإلسالمي 

  .داواة الجرحىالتراث التار5خّي، و�انت تناg بها مهام السقا)ة واإلطعام وم

لكّن االجتهادات المعاصرة أص�حت تحّث المرأة المسلمة في الدول اإلسالم)ة المحتّلة د)ارها، على       
المقاومة اإلسالم�ة حماس المشار�ة الفعل)ة في االحتراب في حاالت محّددة، �ما ورد في أدب)ات حر�ة 

حتالل الصهیونّي مثل الرجل، عندما )طأ في فلسطین المحتلة، حیث تتضمن دعوة لمقاومة المرأة اال
دون إذن سّیده، لكّن شیخ المقاومة " العبد"العدو أرض المسلمین، و"دون أخذ إذن زوجها، �ما )قاوم الرّق 

، ألّنهّن ضرور5ّات في "خّ} الدفاع الثاني"أطلF على نساء المقاومة اسم  أحمد �اسیناإلسالم)ة الراحل 
المقاومة على تحّمل الحصار واإل�عاد، �ما أّن انخراطهّن الفعلّي في الجهاد إیواء المطاردین، ومساعدة 

ف)ه خطر انه)ارها أمام التعذیب، و�شف أسرار المقاومة، نتیجة ضعفها النفسي والجسدّ$، رغم قوتها 
لكن ذلك ال )منع من توج)ه نقد لحر�ة المقاومة الفلسطین)ة حماس في أّنها تسمح بدور ). 4(الروح)ة 

                                                             

. دار الحصاد للنشر، g: دمشF) (عبد الهاد$ ع�اس: ترجمة( النبي والنساء... الحر=م الس�اسيــ فاطمة المرن)سي،  )1( 
  .86. ، ص)1993، 02

، )2004دار ابن حزم، : بیروت( اعي، لغو5 عن المرأةمعجم ثقافي، اجتم: دولة النساءــ عبد الرحمان البرقوقي،  )2( 
  .34 -  33. ص -ص 

  .98. ، ص)ت.دار الندوة، د: اإلس�ندر5ة( المرأة والرجل وخصوم اإلسالمــ دمحم متولي شعراو$،  )3( 

 –س)اسي موقف حر�ة المقاومة اإلسالم)ة حماس من دور المرأة العس�رّ$ وال"ــ خالد دمحم صافي، أ)من طالل یوسف، )4(
  .81 – 38. ص -، ص )2007ینایر ( 01: ، فلسطین، العددمجلة جامعة األقصى" ،-دراسة مفاه)م)ة
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س�رّ$ للمرأة دون دور ق)اد$ س)اسي لها داخل الحر�ة، أو ترش)حها لق)ادة الح�ومة أو منصب وز5رة أو ع
 iنائ�ة في البرلمان، و�أّن ق)ادة الحر�ة من اإلمامات الكبر .  

یرi المستشرقون أّن في اعت�ار اإلسالم خاتم الد)انات السماو)ة، واعترافه للیهود)ة والمس)ح)ة      
یتهمون اإلسالم 
انتقاصه لق�مة ومن أهّم المستشرقین الذین . اعتراف ضمنّي بخطیئة حواء �صدقیتهما،

م، الذ$ )Edward William Lane )1801 – 1867  ادوارد ول�ام لین، المستشرق االنجلیز$ المرأة
المسلمة  ناقش العدید من القضا)ا التي اعتبرها تحّیزات جنوس)ة تدین اإلسالم، منها قض)ة شهادة المرأة

  )1. (في القضاء، و)عتبرها مثاال على دّنو مر�ز المرأة القانوني واالجتماعي

 :أنموذجا" محي الدین بن عرCي"فكر ... المرأة في الف�ر الصوفي

األسس النظر5ة م، )1164 – 1240( M.Ibn-Arabi محي الدین بن عرCيصوف)ة شیخ الوضع     
، تتمثل في تصورات معرف)ة مرت�طة �الف�ر اإلسالمّي "ر=ة للصوف�ةالفلسفة األكب": والعلم)ة لما یدعى بـ

، تحاول أن تخلF س)اقا متفردا لتصورات )2(األشمل عند ابن عر"ي " مشروع التحّرر"من وهي جزء 
، الذ$ )صل �الفرد إلى النجاة، سواء �ان رجال أو "الزاهد الورع"السلوك والخ)ال والوجود في اإلسالم 

یرi ابن عر"ي أّن هنالك اختالفا بین الرجل والمرأة، بل إّنه )قّر �أّن غ)اب االختالف بین  امرأة، حیث ال
الجنسین على المستوi الرمز$ في الف�ر الصوفي، )قابله اإلقرار �مبدأ التكافؤ والتماثل بین طرفي 

�فضل محي الدین  "لنفسصورة ا"احتفت 
األنثى و)عتبر النّقاد أّن الصوف)ة قد ). المرأة والرجل(اإلنسان)ة 
  ) 4. (، مؤسس التجر"ة العرفان)ة الصوف)ة)3(ابن عر"ي 

                                                             

دار الوفاء، : القاهرة) (سید رئ)س أحمد الندو$ : ترجمة( المرأة بین شر=عة اإلسالم والحضارة الغر�Cةــ وحید الدین خان، )1(
  .148. ، ص)1994دار الصحوة، : المنصورة

القاهرة، المشروع ) (ترجمة حسام نایل(درس مقارن بین ابن عرCي و در=دا : التصوف و التف��كآلموند،   ــ إ)ان)2(
  .19. ، ص)1740،2011. القومي للترجمة، ع

، 07 -  06: جامعة �غداد، �ل)ة اإلعالم، العدد مجلة ال
احث اإلعالمي،" األنثى رمزا صوف)ا،"ــ لؤ$ شهاب محمود، )3( 
  .240 – 227. ص –، ص )2009ل أیلو  –حز5ران (

، 16: ، المجلدمجلة قضا�ا إسالم�ة معاصرة" التجر"ة الدین)ة والتجر"ة العرفان)ة وفهمها عند ابن عر"ي،"ــ قاسم �اكائي، )4(
  .238 – 201. ص -، ص )2012خر5ف (، 52 – 51: العدد
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، إذ تشّ�ل األنوثة أحد "�ّل إنسان )حمل امرأة بداخله: ")حّقF ابن عر"ي في صدق)ة المثل القائل    
أو ، و5ذ�رها ضمنا )1(األر�ان المحور5ة في ف�ر بن عر"ي، حیث تحضره األنثى في تفسیر مقام العرفان 

، والنقص )القوامة الذ�ر5ة(صراحة في س)اق حدیثه عن مقامات الصوف)ة، ف�عد مناقشته لمسألة الق)مومة 
األنثو$ الناجم عن الطب)عة الجنس)ة الضع)فة، تحدث بن عر"ي عن الذ�ورة واألنوثة، وفّصل في تحدید 

  :العالقة بینهما، ف)ما یلي

ي حّد ذاته عن االنفتاح والتقاطب واالنجذاب ضمن وحدة ــ أّن حضور الذ�ورة واألنوثة )عّبر ف     
  .، لكّل من الجنسین)ذات التعبیر الرمز$ البنیو$ (تع�سها قطب)ة الوجود 

ــ أّن إخفاء معاني الذ�ورة واألنوثة هي لتحصین الحقائF ال إلخفائها،ألّن التكتم المعرفي عن السلطة     
�ه على أنها احتقار للمرأة، ألّن هللا عّز وجّل أقّر �ضعفها الذ�ور5ة )فّسرها �ش�ل مختلف، عما تطرح 

  .وأوجب على الرجل حمایتها وصون عاطفتها وجمالها و�رامتها ودینها

ــ أّن الذ�ورة واألنوثة جهتان إنسانیتان متقابلتان، لكّل منهما خلفیته وأ�عاده، الدالة على االختالف     
  .التصنیف األول، على خصائص ذات و�ینونة �ّل جنسالجنسي والبیولوجي أوال، وانع�اسات 

     iونفي )الرئاسة، والقضاء(ـ أّن إقصاء جم)ع المذاهب الفقه)ة اإلسالم)ة المرأة من اإلمامات الكبر ،
التأهیل الس)اسي عنها یجّردها من مسؤول)ات ثقیلة، حّملها الشارع الح�)م للرجل، ألّن األنوثة دالة على 

، أما )مضافة(وع، وأّن الذ�ورة دالة معّبرة عن الفاعل)ة والث�ات، حیث أّن األنوثة إم�ان)ة االنفعال والتن
  .  حتم)ة وأولو)ة مقّدسة) ضرورة(الذ�ورة فهي 

وإلبن عر"ي تصور نظر$ هام حول منع المرأة من اإلمامة العظمى، في اعت�ار أّن حف£ األنثى هو     
ي، التي تعتبر عضوا هاما ف)ه، و5رi بن عر"ي أّن طرF5 محافظة على عمF الرجل ومطبخه الس)اس

العرفان في الصوف)ة الذ$ یوجب على المر5دین االلتزام �المنهج الروحاني الذ$ بنقلهم من منازل الصبر 
إن�ار �عد " تأنیث الطرF5 الصوفي"والفقر واالن�سار والذلة والمشاهدة، إلى محطة هامة )سمیها بن عر"ي 

، حیث )عتبر التأنیث طر5قا وسب)ال للكشف والمشاهدة، حیث )قود الرفF )2(ل)م الصوف)ة في التعاالذات 
�األنثى إلى تأنیث التحّقF الذ�ور$ الصوفي، ألّن الذ�ر عندما یبلغ مقام التأنیث یدرك معاناة النساء 
                                                             

)1( ،Fيمجلة التراث الع" مفهوم المرأة في ف�ر ابن عر"ي،"ــ حسین الصدیCرF80:  اتحاد الكتاب العرب، العدد: ، دمش ،
  . 54 – 46. ص - ، ص)ت. د(

، )2008، تموز 002. دار الفرقد، g: دمشF) (إبراه)م استنبولي: ترجمة( تعال�م المتصوفینــ حضرة عنایت خان، )2(
  .85. ص
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)شعر بها  الجسد)ة والنفس)ة �سبب الحمل واإلنجاب واإلرضاع واالستشفاء واآلالم التي ال )م�ن أن
  )   1. (الرجل، آنذاك )قوم الرجال �الرفF �النساء �عد بلوغ مقام العارفین

  :شر=عتي، الخمیني، خامنئي نموذجا: لمرأة في فكر الفقهاء المسلمین الش�عةا

م، أس�اب تراجع )Fereydoun Hoveyda )1964 – 2006 فر=دون هو=داشّخص المف�ر اإلیرانّي      
و دوغمائ)ة " الراد)�ال)ة والتطّرف"انتصار التزّمت : حضارة اإلسالم)ة، وحّددها فيأوضاع المرأة في ال

الف�ر الدینّي، الذ$ تحول إلى قاعدة ثابتة وقانون شرعي، عمل على شّل نصف المجتمع ومنعه من 
ممارسة أّ$ نشاg مفید، ما ألحF ضررا أكیدا �العالم اإلسالمّي، وتحّدث عن تحّول الحجاب إلى رمز 

  ) 2. (العلمانیون " یرفضه"اإلسالمیون و" )فرضه"

       iالنف)ما یر
، أّن التنّ�ر لمسؤول)ة المسام تجاه المرأة في جم)ع مراحل آ�ة هللا عبد األمیر ق
، إذ أّن )تدفهّن أح)اء(البنات " تئد"ح)اتها، هروب من االلتزام اإللهي بإ�طال عادات الجاهل)ة التي �انت 

اإلسالم محفوظة من الوالدة والطفولة، إلى الزواج، ثم األمومة عند الكبر، وتعود للبنات حقوق المرأة في 
حقوق منذ الوالدة، وهي االعتراف وعدم التنّ�ر لنسبهّن إلى أول)ائهّن، وتوفیر حFّ األمومة والرعا)ة الكاملة 

، وهي )3(ّم على المسلم لهّن، انتهاء �حف£ حقوق الزوجة التي نّص عل)ه الشارع الح�)م، إلى حFّ األ
حقوق تتمر�ز على األنثى انطالقا من قاعدة الرفF والتكر5م، وفیها إن�ارا صر5ح لممارسات ال�طر5ر�)ة 

  . الجاهل)ة قبل ظهور اإلسالم، وتحّث على تخص)ص البنات �التفّقد

النموذج أّن  م،)A. Shari'ati )1942  - 1977علي شر=عتي یرi المف�ر اإلسالمي اإلیراني      
، والنموذج ال�طر5ر�ي والسلطوّ$ الغر"ي الوافد والمستورد، "المهین للمرأة"ال�طر5ر�ي الذ�ورّ$ الموروث 

والمهین للمرأة أ)ضا، �الهما عدّو لإلنسان)ة، ألّن عهود س)ادة األب وعهود الرّق �الهما ظلم المرأة، 
 عل)ه وسّلم، وزوجة الصحابي الجلیل و)عتبر شر5عتي شخص)ة السیدة فاطمة ابنة النبي دمحم صلى هللا

                                                             

  .127. ، ص)2008دار الساقي، : بیروت(األنوثة في فكر إبن عرCي ــ نزهة براضة،  )1( 

بترا : دمشF) (حسن قب)سي: ترجمة( العالم اإلسالمّي ومعضلة الفوات التار=خيّ : اإلسالم معّطالــ فر5دون هو5دا،  )2( 
  .56. ، ص)2008للنشر والتوز5ع، 

  . 11. ، ص)ت. د(، بیروت، مجلة الغدیر" نظرة إسالم)ة إلى المرأة،"ــ آ)ة هللا عبد األمیر ق�الن،  )3( 
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علّي رضي هللا عنه، قدوة وأسوة یجب تدر5سها وتلقین ق)مها للناشئة، ألّنها استخدمت المسجد في 
  )  1.(اإلستراتیج)ة النسو)ة للمجابهة االجتماع)ة، إل)صال صوت المرأة، دون فتنة أو صراع مع الرجل

آ�ة هللا ، المرشد 1979د الثورة اإلسالم)ة اإلیران)ة سنة �ما ورد في النصوص المسجلة عن قائ     
م، أّنه دعا الش�اب إلى المشار�ة في المجال )Ayatullah Khomeini  )1900 – 1989الخمیني

، وأّال ی�قین ")�ّن س)اس)ات"الس)اسي ضّد قوi االستك�ار العالمي، قائال أّن على النساء في إیران أن 
ة �مصیر المجتمع، وأعطى مثاال �انتخاب رئ)س الجمهور5ة داع)ا المرأة �معزل عن القضا)ا المتصل

 F5للمشار�ة اخت)ار رئ)س الدولة اإلیران)ة، �ما أّنه دعا اإلیران)ات إلى المشار�ة في صنع القرار عن طر
أو رئاسة  غیر أّن الخمیني لم )قّر �حFّ ترشح المرأة لمنصب الرئاسة، معتبرا أّنه ال وال)ة). 2(إبداء الرأ$ 

للمرأة، الختصاص األهل)ة للرجال بهذا الترشح لرئاسة ال�الد اإلسالم)ة، فللرجال على النساء درجة، وهللا 
  )3. (منح الرجل الق)مومة التي تعط)ه الحFّ في تولي اإلمامة الكبرi �الرئاسة والقضاء

الشر5عة اإلسالم)ة من  وال توجد خالفات فقهة بین مراجع علماء المذهب الش)عي بخصوص موقف     
المرأة، ف�النس�ة للفق)ه مرتضى المطّهر$ فقد بّین مقاصد اعتماد الشر5عة اإلسالم)ة في الدولة اإلیران)ة في 

في إیران، واالستغالل االقتصاد$ للمرأة، إضافة إلى نقده المنظور " التشادور"�حثه لمسألة الحجاب 
، ولّخص "ط�قة سفلى"والنساء " ط�قة عل)ا")عتبر الرجال  الط�قي المار�سي للصراع بین الجنسین، الذ$

إّن إخراج التمتع الجنسّي من : "مطّهر$ خالصة ف�ره �مقارنة المرأة المسلمة �المرأة الغر")ة، حین قال
�ما یوافقه  ،)4" (المح�§ الزوجي، إلى المح�§ االجتماعي، تضعف قوة العمل والنشا¥ في المجتمع

حین قال أّن العر$ في الغرب قد قضى على �ّل ق)مة للمرأة، ألّنه یه�} بها إلى  غالم علي حداد عادل،

                                                             

  .12. ، ص)2007دار األمیر للثقافة والعلوم، : بیروت( مسؤول�ة المرأةعلي شر5عتي،  -)1(

مؤسسة : بیروت( األ
عاد الروح�ة، االجتماع�ة، الترCو�ة والعاطف�ة للمرأة: المرأة نصف الدن�اعلي الخامنئي، ـ  )2( 
  .20. ، ص)2012التار5خ العر"ي للنشر، 

م�تب المرجع الدیني آ)ة هللا : دار الوالء، دمشF: بیروت(  لمرأةثالثون سؤاال وشبهة حول اأیوب الحائر$، ــ  )3( 
  .228. ، ص)ت. العظمى اإلمام الخمیني، د

آیندة : طهران) (جعفر صادق الخلیلي: ترجمة) (عبد الكر5م الزهیر$ : تحقیF( مسألة الحجابــ مرتضى المطهر$،  )4( 
g ،85. ، ص)2009، 02. درخشان شر5عت.  
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وهو ما یؤّ�د إلى حّد ما وجود تسی)س لمسألة موقف الدولة اإلیران)ة من المرأة، في ). 1(مستوi ال�ضاعة 
  .الرّد على الهجومات الغر")ة

رغم من تأكیده االلتزام التام �التوافF مفتي الش)عة في لبنان، وعلى ال دمحم حسین فضل هللالكن     
اإلمامّي الش)عّي حول قضا)ا المرأة، إّال أّنه لم یخفي اجتهاده في فتواه التي نّصت على السماح �مناقشة 
حق)قة ونتائج الدور الس)اسّي للمرأة، إضافة إلى موقفه الثور$ من مسألة العنف ضّد المرأة ووجوب دفاع 

خارج الحدود (م بتكییف اجتهاده ضّد الرجع)ة الدین)ة التي تسمح �ضرب المرأة المرأة عن نفسها، حیث قا
، حین أفتى بجواز رّد المرأة العنف أو االعتداء )الشرع)ة التي حّددت حاالت استثنائ)ة في ضرب الزوجة

غیر الشرعّي من زوجها، وهي الفتوi التي وصفت �الشجاعة ألّنها راعت ال�عد اإلنساني في مناهضة 
، وتّم تثمینها لما حققته من �سب معنوّ$ للمرأة، وقد وصفها السید حسین فضل هللا )2(العنف ضّد المرأة 

 Fأّن المرأة المسلمة یجب أن تسب iأّنها تدخل في �اب الجهاد الدولّي اإلسالمّي ضّد العنف، حیث یر�
ك�ار الذ�ورّ$ غیر العقالني، غیرها من نساء العالم، في االنتفاضة ضّد االستضعاف، واله)منة واالست

  . الذ$ یب)ح اهانتها أو قتلها

والحق)قة أّن مشار�ة المرأة اإلیران)ة في االنتخا�ات فعالة وفر5دة، رغم أّنها في ظّل نظام      
ففي إیران هنالك . ، تح�مه نزعة محافظة ومتشددة حسب نظر5ة وال)ة الفق)ه)3(إكلور5سّي دینّي /ثیوقراطيّ 

، وهناك وعي �أّن صورة المرأة السلب)ة، منتشرة "الكوتا"س)ة التمییز االیجابي نظام الحصص تطبیF لس)ا
في اإلعالم والكتب التعل)م)ة والدراسات وال�حوث، لكنها تعتبر طب)ع)ة �سبب انقسام المجتمع إلى قسم 

ح)ة من داخل لكن و�الرغم مما ورد في السابF، توجد أصوات إصال). 4(محاف£ وقسم )طالب �اإلصالح 
�ضرورة أن تحتّل المرأة اإلیران)ة جم)ع  فائزة رفسنجانيإیران تناد$ بتغییر واقع المرأة، حیث نادت 

�أن  فاطمة رفسنجانيالمناصب المم�نة أمامها في الدولة، ومنها رئاسة الجمهور5ة، وطالبت شق)قتها 

                                                             

دار الهاد$ للط�اعة، : بیروت) (عبد الرحمان العلو$ : ترجمة( ثقافة العر5 أو عر5 الثقافةحداد عادل، ــ غالم علي  )1( 
  .45. ، ص)2001

المر�ز الثقافي اإلسالمي، : بیروت) (دمحم الموسو$ : إعداد وتنسیF( مناهضة العنف ضد المرأةــ دمحم حسین فضل هللا، )2(
g .03 ،2013( 103 – 27. ص –، ص.  

، 06: ، اإلمارات العر")ة المتحدة، المجلدفصل�ة إیران والعرب" المشار�ة الس)اس)ة للمرأة اإلیران)ة،"عزة جالل هاشم، ــ )3(
  .136، ص )2008سبتمبر /أیلول( 22 – 21: العدد

 07 – 06: د، العد02: ، المجلدفصل�ة إیران والعرب" نحو تعز5ز المشار�ة للمرأة اإلیران)ة،"ــ دمحم حسین حافض)ان،  )4( 
  .211 -  201. ص –، ص)�2003انون األول (
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ّ$ لتنفیذ القوانین المتعلقة �المرأة في )ص�ح نصف عدد نواب البرلمان اإلیرانّي من النساء، �إصالح إدار 
  ) 1. (البرلمان وعبره

التي  شیر=ن ع
اد5وال تنفصل هذه المطالب رغم طا�عها المحاف£، عن مواقف القانون)ة اإلیران)ة      
، ألّنها تصّدت للنظام اإلسالمّي في إیران حول العدید من القضا)ا، 2003منحت جائزة نو"ل للسالم سنة 

الحجاب اإلیراني "ومسألة فرض ارتداء التشادر . ض)ة المرأة، العدالة، والد)مقراط)ة في إیرانق: أهمها
  .من قبل الشرطة النسائ)ة المنتشرة في الشوارع اإلیران)ة، واعت�ارها ضّد حر5ة المرأة" األسود

فروع، ال وعلى الرغم من االختالفات بین منظور المرأة في الفرق والمذاهب اإلسالم)ة، في ال    
األصول، )ظّل تفّرد الف�ر اإلسالمّي �النزعة التراحم)ة، وسیلة للرّد على الف�ر الغر"ّي التنافسّي بین 

  :الجنسین، �ما یوّضحه المخّططان التال)ان
  

  المرأة في النموذج اإلسالمّي ): 01(المخط§ رقم 

  
  

 
                                                             

مر�ز رام هللا لدراسات : ، فلسطینمجلة تسامح" نحو استعادة الصوت األنثوّ$،: المرأة والدین"ــ دن)ا األمل إسماعیل، )1(
  .100.، ص)2010آذار /مارس(، 08: ، السنة28: ، العددRchrsحقوق اإلنسان 
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  المرأة في النموذج الصراعّي الغرCيّ ): 02(المخط§ رقم 

  

  المخططات من تكییف وتطو=ر الطالب، 
عد اإلطالع على المراجع الخاصة 
الظاهرة الم
حوثة: جعالمر 

مختلف تمام االختالف " التراحميّ "یتأّكد في دراسة المخططین األول والثاني، أّن النموذج اإلسالمّي     
م، فالتجر"ة اإلسالم)ة  17 عن النموذج الغر"ّي، الذ$ أش�ع �التجارب التناو"ّ)ة اإلیدیولوج)ة منذ القرن 

تقوم على خصوص)ة ق)م الرفF والمنهج التراحمي، الذ$ یجعل المرأة، مق)اسا تقاس على أساسه مصالح 
أما النموذج ). نصف عقل، نصف شهادة، نصف میراث(الرجل، ول)س �ما تورد الدراسات الشرق)ة �أنها 

)ة، و"ین االنحالل القائم على الف�ر اللیبرالي أو الغر"ي، فهو نموذج صراعّي واضح بین العلمان)ة والمس)ح
  . الشیوع)ة من جهة ورفض الرشادة الجنسان)ة والالأسرة في الجهة المقابلة، تحت مسّم)ات الحداثة وغیرها

تحاول �عض الدراسات النقدّ)ة االستشراق)ة نقد الرسالة اإلسالم)ة �فصل أوضاع المسلمین عن حالهم     
)ة، التي �ان فیها العرب )عانون من طغ)ان انتهاك حقوق المرأة، لوصفهم �أّنهم أكثر األولى في الجاهل

و)عاني المسلمون الذین )ع)شون في الغرب، في المقابل، من تضییF . الد)انات احتقارا واست�عادا للنساء
التي  �بیر، لمنعهم من ممارسة شعائرهم الدین)ة، بل وحتى ل�اس ما )فرض علیهم من أنواع الل�اس

في تناقض واضح بین ق)م الحر5ة والد)مقراط)ة، . تفرضها الشر5عة، �ارتداء الحجاب �النس�ة للنساء مثال
  .ومحاوالت التضییF على حقوق المسلمات �حجج العلمان)ة وحما)ة الق)م الحداث)ة
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  التشر=عات الدین�ة الیهود�ة والمس�ح�ة  المتعلقة 
قضا�ا المرأة: الفرع الثاني

أّن نصی�ا وافرا من الدون)ة واالستبداد قد لحF �المرأة في المجتمع  فاضل األنصار5 ول ال�احث )ق    
�ما ورد في التراث الدینّي التوراتّي ـ، على اعت�ار أّن المرأة ملعونة منذ سیدنا آدم، ألّن حواء  –الیهود$ 

المرأة في حمل والوالدة، أ$ أّن هي المسؤولة عن طرده من الجنة، لذلك )عاقبها هللا �الوجع واأللم وال
�ما أّن األنب)اء �انوا یدعون الیهود إلى ). 1(الیهود)ة  هي المسؤولة عن الخطیئة األولى في ال�شر5ة 
" ال تسجد لهّن، وال تعبد لهّن، أنا الرّب إلهك: "التوقف عن ع�ادة اإللهة المؤنثة �ما ورد في تعال)م التوراة

الدور األساس في د)مومة عقدة اضطهاد المرأة الیهود)ة، التي حوصرت �عّدة  ، ف�ان لتلك االعتقادات)2(
في قصص األنب)اء والیهود، إذ حفلت النصوص التورات)ة " الجنوس)ة غیر الراشدة"روا)ات بّینت 

  )3. (�المصطلحات والرموز والتعابیر الجنس)ة الم�شوفة

لة التحّرر العامة إلى العفة الجنس)ة، والتحول لكّن هذه النصوص �انت تتدّرج �الجنوس)ة من مرح     
من اإل�احة الخارج)ة إلى المب)حات الداخل)ة الراشدة داخل المؤسسة الزوج)ة األسر5ة، �ما ذ�ر التحجّج 

  )4. (برموز العودة إلى العفة في الد)انة الیهود)ة

قع بین الزوجین ألتفه أما الطالق عند للیهود فهو حFّ للرجل مالك العصمة، لكّن الطالق )     
األس�اب، �ما ال یجوز للرجل استرجاع زوجته، ألنها تصیر رجسا )مقته الرب، في حین أّن الطالق عند 

                                                             

م�ت�ة وه�ة، : القاهرة( نساء األنب�اء وم�انة المرأة في الیهود�ة والمس�ح�ة واإلسالم تعّددــ أحمد عبد الوهاب، )1(
  .187. ، ص)1989

، مجلة الف�ر الس�اسي" بین التوظیف الس)اسي والمهام الجیتیو)ة،... الد)انة الیهود)ة والمرأة"ــ فاضل األنصار$،  )2( 
F03.، ص)ت. د: (دمش.  

صاح�ة اللح)ة، سفرا �امال من أسفار التلمود، فعشتار ال�غّي التي ترمز للتحّرر الجنسّي شغلت اآللهة المؤنثة ــ )3( 
ال رجال وال أنثى، بل أنثى ذات لح)ة من الجنس (والتبّجح، آلهة الوثن)ة المذ�ورة في الیهود)ة، �انت من الجنس الثالث 

دار )عرب : دمشF( من اإللهة األّم إلى اإلله األب: الجنس في التوراه وسائر العهد القد�م، شفیF مقار: أنظر). (الثالث
دار : دمشF( )األلوهة وأصل الدین واألسطورة(لغز عشتار ، فراس السواح: أنظر(أو ) .190. ، ص)1998للدراسات، 

g ،194. ، ص)2002، 08. عالء الدین.(  

  .16. ص، المرجع الساب^ــ فاضل األنصار$، )4(
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المس)ح)ة محّرم، �ما أّن موقف المس)ح)ة متشّدد تجاه المرأة، التي تعتبرها أصل الشرور، ألّنها أخرجت 
  )1.. (ادة الرجل علیها وتح�مه في مصیرهاآدم من الجنة، لذلك )عاقبها هللا بوجع الحمل، وس)

القوامة في الیهود)ة تعني أّن المرأة خلقت مساعدة ومعینة ومؤنسة للرجل الذ$ )ملك استحقاق الق)ادة،     
أما عند المس)ح)ة فتعي أّن الرجل سّید مطاع والمرأة مقادة ومط)عة، وهو ما )عني أّن التراث الدینّي 

ن تحیزات جنوس)ة وتسل)ما وموافقة على السلو�ات ال�طر5ر�)ة، وهو ال ین�ر المس)حي والیهودّ$ یتضمّ 
  )2. (اللغة المعاد)ة أو التحقیر5ة للمرأة في االنجیل والتلمود

ترت�} نظرة الد)انة الیهود)ة للمرأة �صورة حواء التي أخرجت آدم من الجنة، ونسب شقاء اإلنسان)ة    
رتكاب الخطیئة �ما ورد في اإلصحاح الثالث من سفر التكو5ن، حیث للمرأة ألّن حواء هي التي �ادرت �ا

توصف في التراث الدینّي الیهود$ �النجسة، �ما یتمر�ز التراث الیهوّ$ على الرجل في اعتماد �لّي على 
المحصورة في " شعب هللا المختار"التصنیف البیولوجي، ما )قوم التشر5ع الیهودّ$ الذ�ورّ$ على صورة 

جل، �ما أّن الزواج في التراث الیهودّ$ صفقة لشراء المرأة المملو�ة من أبیها إلى زوجها، �ما ال صورة الر 
)شترg رضا المرأة عند تزو5جها، وال تملك المرأة األولو)ة في المیراث، وهو ما )ع�س الصورة المسیئة 

  )3. (للمرأة وأوضاعها االقتصاد)ة واالجتماع)ة المتدن)ة في المجتمع الیهود$ّ 

أما في التراث النصارني، تعتبر الد)انة المس)ح)ة أّن المرأة مسؤولة عن ظالل الرجل، منذ الخطیئة      
تعتبر و ". ش)طان الرجل"األولى لحواء، التي ترّتب على أساسها شقاء ال�شر5ة، حیث توصف المرأة �أنها 

) األب واإلبن والروح القدس(في اإلنجیل ال�احثة المصر5ة نوال السعداو$ أّن التحّول إلى الثالوث المقّدس 
في المس)ح)ة وراء حجاب، حصر األلوه)ة في الذ�ورة، ولم " األنثى"عمل على توار$ اسم اآللهة األم 

  )4. ()عترف �أّ)ة م�انة إله)ة لألنثى

                                                             

 - ، ص )ت. دار القلم، د: الكو5ت( م�انة المرأة في الیهود�ة والمس�ح�ة واإلسالم تأمالت حولعز5ة علي طه،  -)1(
  .25 – 18. ص

. ص -، ص )1984دار الوفاء، : المنصورة( المرأة في الیهود�ة والمس�ح�ة واإلسالمــ ز�ي علي السّید أبو غضة، )2(
184 – 153.  

  .62 -  61. ص –، ص مرجع ساب^ضامر ولید عبد الرحمان، ــ )3(

  .28. ص مرجع ساب^،  امرأة والدین واألخالق،ــ نوال السعداو$، ه�ة عبد الرؤوف عّزت، )4(
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 �ما ترi المس)ح)ة في العزو")ة والتبتل عناصر تعین على الع�ادة وتساعد على التقّرب من الربّ     
والتفّرغ للع�ادة، وعلى الرغم من أّن فترة المس)ح عل)ه السالم �انت محایدة تجاه المرأة، إّال أّن مرحلة 

  ).1(القد)س بولس، �ان لها موقف مناو½ للمرأة، على الرغم من تبجیل المس)ح)ة لشخص)ة مر5م العذراء 

 Germine Tillion جیرمین تیلیون أما الحجاب �النس�ة للمس)ح)ة، فقد أوردت المستشرقة الفرنس)ة     

أّن الضجیج تار=خ النساء في مجتمعات المتوس§، : الحر=م وأبناء العم: في مؤلفها ،(1907-2008)
�ان )عّم المجتمعات المس)ح)ة المتوسط)ة إذا ما حضرت امرأة إلى الكن)سة دون غطاء رأس، لكّن ذلك لم 

القانون الروماني �انت األم المقهورة قر�5ة من ابنها  )�ن مؤشرا على قهر الكن)سة وحدها للمرأة، فحسب
الذ$ )عتبرها �األخت ال��ر؟، أما األم في القانون الجرماني فهي �عیدة إلى حّد ما �سبب تواجد األب 

ألّنها ال تقبل في عضو)ة البرلمان " ّأّم ذ�ور5ة"أّن المرأة الكن)سة القدس  تیلیون وحضوره، وقد رصدت 
ان سوi القساسوة الرجال، حیث لم )�ن مم�ننا أن نجد نساء �اهنات یرأسن دور ع�ادة الكنسي للفات)�

فالكن)سة الكاثول)�)ة في فرنسا �انت تعتبر األم قاصرة أمام زوجها، ولها تجاهه م�انة الطفل أمام ). 2(
، یلیون تاألب، وال )حFّ لها أن تحضى �حساب بن�ي أو زواج سفر دون إذن الزوج، وقد ورد في �تاب 

.  أّن الهرم)ة العائل)ة الذ�ور5ة ال تزال موجود في العدید من الدول األورو")ة، خصوصا في جنوب فرنسا
�ما �ان الوضع القانوني للمرأة في روما القد)مة هو فرض وضع المح�وم)ة الكاملة للرجل، ف�انت 

بّوة علیها، و�انت األعراف خاضعة لسلطة أبیها وأخیها ثم سلطة زوجها، الذ$ �ان یتمتع �سلطات األ
  )3).(فاقد$ العقل(تعتبر المرأة فاقدة األهل)ة، و)ساو5ها هذا التصنیف مع المعتوهین 

م، بدأت الحداثة تتمّثل في 19لكن، �عد التفوق الغر"ي الكبیر نتیجة نجاح الثورة الصناع)ة في القرن     
تّم الر"} بین ق)م الغرب وق)م الحداثة، في  الغرب لتؤّثر على المغلو"ین في �ق)ة مناطF العالم، حین

محاولة تنم)} المجتمعات، وهو ما جعل قض)ة الحجاب تتحول إلى مسألة تقّدم وتخّلف غر�5ة؟، ف�النس�ة 
 هدT شعراو5 األول �ما لقبته  "عدّو المرأة"م، )Tawfik Al-Hakim )1898 – 1987توفی^ الح��م  :لـ

خلع "راجعه عن رفض السفور في مصر، معتبرا أّن السفور في مصر، على الرغم من ت 1953سنة 
ظاهرة حداث)ة تدعم خروج المرأة إلى الفضاء العام، لكّن الح�)م استخدم المنهج التنبؤّ$ " الحجاب

لالفتراض �أّن السفور سیتحول إلى ظاهرة طب)ع)ة في المجتمعات، حتى )ص�ح سلو�ا تقلید)ا، إذ ستجر$ 
                                                             

  .65. ، صنفسهالمرجع ــ  )1(

عّز الدین الخّطابي، إدر5س : ترجمة( تار=خ النساء في مجتمعات المتوس§: الحر=م وأبناء العمــ جیرمین تیلیون،  )2( 
  .164. ، ص)2000دار الساقي، : یروتب)  (�ثیر

دار : القاهرة) (ظفر اإلسالم خان: ترجمة( المرأة بین شر=عة اإلسالم والحضارة الغر�Cةــ سّید رئ)س أحمد الندو$، )3( 
  .53. ، ص)1994الصحوة للنشر، 
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ث)ة �عد انسحاب المرأة من الفضاء العام، تدعو إلى عودة المرأة إلى الم�وث في مطالب نسو)ة ما �عد حدا
، تكسر الجمود الذ$ س)�ّرسه "ثان)ة"البیت، والعودة إلى ارتداء الحجاب، �اعت�ارها سلو�ات حداث)ة 

ددا، السفور لعّدة قرون قادمة، و5تن�أ الح�)م �ّأّن الحجاب س)ص�ح حداث)ا في المجتمعات اإلسالم)ة مج
  )  1. (�رمز للهو)ة اإلسالم)ة، رغم موجة التغر5ب الطو5لة

و)م�ن تلخ)ص تساؤالت هذا العرض ال�حثّي، من خالل إعادة طرح نفس التساؤل الذ$ طرحه المف�ر     
ما مدi مالءمة الق)م للمجتمعات : حول الصدام داخل الحضارات واألد)ان دییتر سنغاس: والفیلسوف
هي مستو)ات استجا�ة هذه الق)م لمقتض)ات الحداثة في الجهة المقابلة؟، وتعني في ، وما )2(الحدیثة؟ 

" نصف األمة/النساء"هذه الدراسة، القدرة على تطو5ر االجتهاد لفسح مجال لكي تثبت المرأة ذاتها، وتدعم 
مجتمعات حیث تّتهم نساء ال. تطور المجتمعات وٕاقالع اقتصاد)اتها وتحدیث نظمها الس)اس)ة والثقاف)ة

النام)ة �أّنهّن لسن على نفس مستوi التف�یر الحداثي الذ$ توّصلت إل)ه المرأة في المجتمعات المتقّدمة، 
  ؟.الغرب أكثر عقالنّ)ة من الشرق  وأّن النزعة الصراع)ة في

  الجندر /مقارCة النوع االجتماعي:  الم
حث الثاني
   في المنظور  االقتصاد5ّ التنمو5 

أة نصف المجتمع ونصف الطاقة ال�شر5ة القادرة على العمل، خصوصا إذا ما تّم إحسان المر تعتبر       
اخت)ار أنواع العمل المالئم لها، ت�عا لكفاءتها وقدراتها، وقد نجحت أفضل التجارب االقتصاد)ة في العالم 

  ).3( من االستفادة من العمالة النسائ)ة في تشیید نهضتها الصناع)ة والتكنولوج)ة والحداث)ة

وتغییب النساء، واالفتقار " ظاهرة عمى الجندر"ستحاول الدراسة في هذا الم�حث، أن تفّسر أس�اب      
، في القوانین والتشر5عات والس)اسات The Gender Needs" احت�اجات النوع االجتماعي"لتفص)الت و

لسلوك المرأة المعاصرة، " اتانيالظاهر /الفینومینولوجي "اإلنمائ)ة للمجتمعات المحلّ)ة، وأس�اب التناقض 
حتى في ظّل إدماج مقار"ة النوع االجتماعي، مثل مفارقة تفّوق الروح المقاوالت)ة لدi المرأة الر5ف)ة، مقابل 

ونعني بذلك ظاهرة خروج المرأة الر5ف)ة إلى العمل مقابل م�وث (تدنیها لدi نظیرتها الحضر5ة المتمّدنة 
                                                             

  .18. ، ص)ت. مطا�ع أخ�ار الیوم، د: القاهرة( توفی^ الح��م" عدو المرأة"نساء في ح�اة  ــ  دمحم السید شوشة، )1( 

دار : اإلس�ندر5ة) (شوقي جالل: ترجمة( التفاهم 
شأن الصراعات الثقاف�ة: الصدام داخل الحضارات ــ  دییتر سنغاس،)2( 
  .104. ، ص)2008العین للنشر، دار الكتب للوثائF القوم)ة، 

دان)ة من وجهة نظر أساتذة دراسة می: المحّددات االجتماع)ة لمهنة المرأة"ــ ابتسام هاد$ �اظم، �واكب صالح البیرماني، )3(
 .129 - 85. ص –، ص )2012( 34: العدد مجلة ال
حوث الترCو�ة والنفس�ة،" جامعة �غداد مجمع الجادر5ة،
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الغر�5ة في نفس الوقت، التي ستجعل هذه /وغیرها من الظواهر الطب)ع)ة... )1) (المرأة المدن)ة في البیت
  .الدراسة فرصة لمناقشة المفارقات ال�حث)ة التي تعتبر في حّد ذاتها فروضا علم)ة تأس)س)ة

ستحاول هذه الدراسة أن ت�حث في هذا الفصل ظاهرة تجاهل تقالید التخط)} لمتغیر النوع     
�أن النساء شر�اء للرجال في ص)اغة البرامج والخط} والس)اسات، حتى )�ون  االجتماعي، التي تقرّ 

تقدیر احت)اجات النوع سب�ا في إزالة الفوارق النوع)ة بین الجنسین، وتحقیF المساواة في الحصول على 
 الفرص االقتصاد)ة والتمو5ل)ة والس)طرة على الموارد، حیث أّن النساء ما تزلن تش�لن غالب)ة الفقراء

   .واألمیین في العالم، �ما أّن مساهمتهّن قلیلة جدا في االقتصاد مقارنة �مساهمة الرجال

  

  

  الجندر من المنظور اللیبرالي /مقارCة النوع االجتماعي: المطلب األول
  

  

  

مؤّشرات ، إلى ...لقد تحّول حرمان المرأة من م�اشرة حقوقها الس)اس)ة واالقتصاد)ة واالجتماع)ة    
، تستخدم الیوم Gender Epowerment Measures and Indicatorsنوعّ�ة /أممّ�ة جندر=ة ومقای�س

�آل)ات عمل)ة لق)اس مستو)ات تم�ین المرأة، و�شف العیوب التي تعتور بناء األنظمة االنتخاب)ة 
نوع، ، غیر المصّممة على إدماج مقار"ة ال...والتمثیل)ة، والقوانین والتشر5عات، والبرامج والس)اس)ات

ومراعاة معاییر تعم)م المنظور الجنسانّي، وما ینتج عنها من فرص غیر متساو)ة للجنسین، حیث لم )عد 
مقبوال استمرار االعتماد على المؤشرات التم�ین)ة التقلید)ة، غیر القابلة لالخت�ار والق)اس من قبل النساء 

  )2. (قار"ة النوع االجتماعيالذ$ أّكد هدفّ)ة مأسسة م – �1995عد مؤتمر بیجین  –أنفسهّن 

/ WAD مدخل المرأة والتنم�ةهناك مدخالن رئ)سی)ان لدراسة موقع المرأة في التنم)ة، األول یدعى     

Women and Devlopment مدخل المرأة في التنم�ة، والثاني یدعى WID/Women in 

Devlopment3 ، و)فترض المدخل األول(wad)  التنم)ة، غیر أّن اندماجها أّن المرأة مندمجة فعال في
فیرi أّن  (wid)أما المدخل الثاني . ألّنه في غیر مصلحتها، ول)س عادال تجاه إنصافها" غیر متساو"

المرأة غائ�ة تماما عن تف�یر المخططین المختصین في ص)اغة البرامج التنمو)ة، وهي م�عدة تماما في 
�ما یوجد مدخل ثالث یدمج متغیر . ا االقتصاد$ المم�نالواقع المیداني، مما أّثر �أوجه سلب)ة على دوره

                                                             

  .21. ، ص)1981عز الدین للط�اعة، مؤسسة : بیروت( تطور المرأة عبر التار=خ ،�اسمة �)ال -)1(

(2)- Suraya Monro, Gender Politics… Citizenship, Activism and Sexual Diversity 
(London: Pluto Press, 2005), p.184. 

  .274. ، صمرجع ساب^ــ مارتن غر5فیثس، تیر$ أو�الهان، )3(
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، )عتبر أّن للمرأة م�انة اجتماع)ة GAD/Gender and Devlopmentالنوع یدعى المرأة والجندر 
واقتصاد)ة جّد متدن)ة مقارنة مع الرجل، وهو ما )قتضي إعمال مقار"ة النوع االجتماعي للمطال�ة العلن)ة 

المشار5ع، ودعم حFّ المرأة في الس)طرة على الموارد والحصول على الفرص  بز5ادة استفادة النساء من
التنمو)ة، ف�عدما �انت األ�عاد غیر الجنوس)ة غیر منع�سة في عمل)ة صنع الس)اس)ات، تحولت الالمساواة 

F الجنوس)ة إلى أهم العق�ات أمام التنم)ة، وظهرت استراتیج)ات جدیدة لتطو5ر البرامج التنمو)ة عن طر5
دمج الجندر في برامج التنم)ة، وتفاصیلها الدق)قة، من جندرة الف�ر االقتصاد$، جندرة الفعل االقتصاد$، 

  )1. (وغیرها من القطاعات االقتصاد)ة الهامة..  إلى جندرة المیزان)ات،

ن �عد �ما تأّثرت الدراسات اإلنمائ)ة �ما سّجله المجتمع الدولي من تحّول في مفاه)م حقوق اإلنسا     
نها)ة الحرب البرادة، إذ لم تعد الحقوق قابلة للتجزئة في الجیل الثالث من مناظیر حقوق اإلنسان، فأص�ح 

  )2. (غ)اب صناعة الس)اسة الشاملة على أساس الحقوق المنظور الجدید الذ$ یر"} التنم)ة �الحقوق 
  

  ر تحّرر المرأة العاملة ومشار�تها في عمل�ة صنع القرا: الفرع األول

على الرغم من أّن المرأة �ائن اجتماعي إنسانّي وجد مع وجود الرجل، غیر ّأّنها عانت على مّر      
التار5خ من فهم خاطئ لصفاتها وخصائصها مقارنة �الرجل، و�انت الفروق الجنوس)ة تمیل إلى وصم 

ات النسو)ة على هذا التمییز المرأة �السلب)ة نتیجة طغ)ان التنم)} الجنوسّي المجتمعّي للعمل، وترّد الحر�
�سبیل لتم�ین المرأة من تطب)ع  ،Feminization of Work Force )3" (تأنیث القوi العاملة: "�المطال�ة بـ

�ارل مار�س، وتعو)ض سنوات اإلفقار التار5خّي للنساء، منذ ما )سم)ه "العمل المأجور"حصولها على  
ولو تطّلب ذلك فسح المجال قطاع . ة الماتر5ر�)ة الخاصة�الهز5مة التار5خ)ة الكبرi للملك)ة األموم)ّ 

الخاص، حتى تتم�ن المرأة والمجتمع �أكمله، من الحصول على الخدمات �اعت�ارهم مستهلكین، ومن ثّم 

                                                             

: UNIFEMالیون)فام : نیو5ورك( حقی
ة مرجع�ة... الكاشف في الجندر والتنم�ةه)فاء أبو غزالة، شیر5ن ش�ر$،  -)1(
  .08 - 07 – 06. ، ص ص)2006، 4.رأة، عمان، gصندوق األمم المتحدة اإلنمائي للم

أفكار في ظل ثورات الشعوب نصوص حول حقوق المرأة والعدالة االقتصاد�ة واالجتماع�ة في المنطقة ـــــــ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــ -)2(
  .24ص ،)2012، سبتمبر ANNDش��ة المنظمات العر")ة غیر الح�وم)ة للتنم)ة : بیروت( العر�Cة

الش��ة العر")ة لأل�حاث : بیروت) (آس)ا دسوقي: ترجمة( المفاه�م األساس�ة: العولمةــ أنبیل موني، بیتسي ا)فانز، )3(
  .85. ، ص)2009والنشر، 
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فسح المجال أمام النساء لولج مجال المشروعات الخاصة، أو ما أص�ح )صطلح على تسمیته �م�ادرات 
  )1. (للنساءتشج�ع الروح المقاوالت�ة 

سنحاول أن ندرس تحّرر المرأة من المنظور اللیبرالي وارتكازه على المذهب النفعي الذ$ وضع أسسه     
، وأس�اب اتهام المار�س)ة للنزعة الفردان)ة )2(م )Jeremy Bentham  )1748 – 1823جیر=مي بنتام 

صورة الزوجة واألّم، وأّدت إلى تساهل اللیبرال)ة والرأسمال)ة، �أّنها عملت على تدمیر األسرة واهتزاز 
السلطة والمجتمع، مع ظواهر مفّ��ة للوحدة المجتمع)ة، ومضّرة �حقوق المرأة، واتهام المار�س)ة للنزعة 
الدین)ة ال)مین)ة المحافظة، �أّنها توّفر حما)ة زائدة عن اللزوم للمرأة، تشّ�ل قیدا لها، وسل�ا لقوتها 

  ). حر5ّتها(واستقاللها 
لكّن الرأسمالیین الذین �سبوا الرهان على النزعتین الماد)ة والفردان)ة، لفتوا االهتمام إلى سلب المرأة     

لمساعدتها على الخروج من البیت، فقد تطورت الخدمات وظهرت " المنزل)ة"�عضا من أدوارها البیت)ة 
ي، التدفئة، التبر5د، المطاعم الغسیل، �ّي المال�س، غسل األوان: اآلالت الصناع)ة التي تؤّد$ وظائف

، ف�لما �ثرت هذه المؤسسات النظام)ة تراجع االعتماد الكلّي ..السر5عة، المدارس، دور الع�ادة، المقاهي
على المرأة في البیت، حیث أّن أّ$ فرد، وخصوصا الرجل، بإم�انه أن )شّغل أّ)ا من اآلالت المنزل)ة 

استغلت الحر�ات النسو)ة المعاصرة هذا التطور التكنولوجي  وقد. المتوفرة لد)ه دون استدعاء المرأة

االنتماء للمطال�ة �حFّ المرأة في الظهور في الشارع، وجعل تواجدها مألوفا في المجتمع لتعز5ز الشعور 

  )3. (أنوك د5 �ونیننغ�ما )قول الكوزموCولیتاني للمرأة، 
  

  :عمل المرأة في المنظور الرأسماليأ ــ 

أسس الف�ر الرأسمالّي، �انت المجتمعات الغر")ة تعرف تحّوال تار5خ)ا نحو  أدم سمیثضع عندما و     
األنماg الصناع)ة والتجار5ة التي احتكرها الرجل وغّیبت فیها المرأة �ش�ل ملحو�، على الرغم من تشج)ع 

)شة، وتطور تعل)م فرض التقّدم الصناعي وارتفاع �لفة المع �ما، )4(سمیث على الحر5ة االقتصاد)ة للفرد 
                                                             

 دلیل الموارد في النوع االجتماعي والمسار الرئ�سّي إلدارة الم�اهوآخرون، .. ــ سارة أحمد، خدیجة المّلولي، )1( 
)UNDP :امج األمم المتحدة اإلنمائي، برنGWA :54. ، ص)ت. تحالف النوع االجتماعي والم)اه، د.   

المنظمة العر")ة للترجمة، توز5ع مر�ز دراسات : بیروت) (سعاد شاهرلي حرار: ترجمة( النفـعــ�ةــ جون ستیوارت میل، )2(
  .23. ، ص)2012تموز /الوحدة العر")ة، یولیو

  .185. ، صاب^مرجع سد$ �و5ننغ، ــ  )3( 

(4)- Steve Smith (Edt.), Phil Cerney, Michael Cox, Classical Theory in International 
Relations (New York: Cambridge University Press, 2006), p. 123.   
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، وغیرها من ...وحاجة الدول الصناع)ة للید العاملة 19المرأة، إضافة إلى الظاهرة االستعمار5ة منذ القرن 
لكن، على الرغم من ذلك، ال تزال المؤسسات . العوامل التي دفعت �المرأة إلى الخروج من البیت

�اg توقیت التحاقهّن وخروجهّن من العمل، االقتصاد)ة، ترفض تعیین النساء المتزوجات، �سبب عدم انض
حول التوقیت المناسب ألطفالهّن وظروفهّن المنزل)ة، وطلبهّن المستمّر  - بیولوج)ة –وإلثارتهّن مش�الت 

لعطالت األمومة، وهي مسائل تظهر خصوص)ة المرأة العاملة، وتت�ع طب)عة خلقتها البیولوج)ة ومهامها 
  ) 1. (البیت)ة التقلید)ة

ونتیجة للخل} المستمّر بین ق)م الد)مقراط)ة والرأسمال)ة، لم یتمّ�ن منّظروا الرأسمال)ة من الفصل بین      
النزعة النفع)ة واضطهاد المرأة، على الرغم من االعتراف �اعتماد الد)مقراط)ة �إطار س)اسّي مجتمعّي، 

جات الس)اس)ة واالجتماع)ة للنوع حیث یتم التر�یز على أنظمة االقتصاد المفتوح التي ال تراعي االحت)ا
االجتماع)ة، واقتصارها على ال�عد االقتصادّ$ في ظّل النزعة البراغمات)ة النفع)ة المس)طرة على الف�ر 

، وال تعمل "عمى الجندر"وتتعرض نظر5ات الرأسمال)ة لنقد نسوّ$ الذع، �أّنها تعاني من ). 2(الرأسمالي 
اقتصاد�ات التمییز ورأس المال ال
شر5 مّر ضّد النساء، �نظر5ة على مراجعة أو تصح)ح التمییز المست

، المتهمة �ممارسة التمییز النوعّي الجندرّ$، حیث تنظر إلى المجتمع �أفراده رجاال ونساء نظرة ضّد المرأة
غیر متجانسة، ألّنها تعاني من ه)منة التحّیز الذ�ورّ$، �ما أّن رأس المال ال�شرّ$ )میل إلى تشغیل 

جال �سبب عامل الكفاءة واالستمرار في العمل، مقابل تشغیل المرأة، التي تعتبر أقّل �فاءة ألّنها أكثر الر 
عرضة لالنقطاع عن العمل، �سبب انشغاالت بیت الزوج)ة واألسرة واإلنجاب ورعا)ة األبناء، مما ال 

ف�ر الرأسمالّي الذ$ )ضمن لصاحب العمل تعو)ض الخسائر االقتصاد)ة، وهو ما یؤّ�د التناقض في ال
یزعم رعا)ة صحة األم �ق)مة لتعز5ز حر5ة الفرد، مقابل التمییز الذ$ ال )م�ن أن تن�ره الرأسمال)ة في 
م�ادرة االستغناء عن الید العاملة النسو)ة لصالح الرجل، ثم االعتماد على اآلالت التكنولوج)ة فائقة الذ�اء 

یها، وما )م�ن أن یتولد عن هذه التحّوالت من عنف اجتماعّي، واالستغناء عن الید العاملة ال�شر5ة �صنف
  )3. (وٕان �انت النساء الفئة األكثر تضّررا من العنف المبني على أساس النوع االجتماعي

                                                             

،  416: عرب، العدداتحاد الكتاب ال: دمشF ،مجلة الموقف األدبي" المرأة في األدب الفرنسي،"ــ عبد الجلیل غزالة، )1(
  .09. ، ص)2005(، 35: المجلد

سلسلة : الكو5ت) (صدقي حطاب: ترجمة( الرأسمال�ة العالم�ة وموت الد�مقراط�ة: الس�طرة الصامتةــ نور5نا هیرتس، )2(
  .95. ، ص)2007ش�اg /، فبرایر336: عالم المعرفة، العدد

(3)- Jennifer R. Wies, Hillary J. Haldane (Edts), Anthropology at The Front Lines of 
Gender-Based Violence (Nashville: Vanderbilt University Press, 2011), p. 20.   
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ال تن�ر الدراسات الغر")ة الممارسات التمییز5ة ضّد المرأة في قطاع العمل، إذ �ان میل أصحاب     
ین الرجال ومیل الز"ائن إلى استشارة الرجال أثناء التسوق، یدفع صاحب األعمال إلى اخت)ار الموظف

العمل إلى منح أجور أقّل للنساء لخفض فاتورة األجور، مقابل دفع حوافز إضاف)ة عن األجور المرتفعة 
  )1.(للرجال

ة وتنتشر هذه الممارسات في القطاع الخاص أكثر من القطاع العام، على الرغم من إدراك ق)م     
). 2(المشروعات االستثمار5ة في تم�ین النساء من فرص وظائف وأعمال إضاف)ة تساعد على تم�ین المرأة

وقد �شفت دراسة هامة دور األسرة في االقتصاد الوطنّي، من حیث اعت�ارها م)�انیزما تنظ)مّ)ا، )ساهم 
نس�ة النمو االقتصاد$،  في تعدیل نس�ة االستهالك إلى اإلنتاج، ودور النساء إلى الرجال في تعدیل

  )3. (والدخل القومي والدخل الفرد$ أ)ضا

�ما أّن استغالل الدور البدیل للمرأة في األعمال، و)عني االستعانة �الفئات القابلة لالستغالل     
�المهاجر5ن، لممارسة ضغوg وابتزاز ضّدهم في شروg العمل، دون مقاومة من هذه الفئة، التي تحسب 

، تضطّر المهاجر إلى العودة إلى الوطن، وتدفع المرأة للعودة إلى البیت، �سبب االغتراب �عمالة رخ)صة
و�لما ازداد شعور النساء �التمییز واالغتراب في مناخ . وعدم الشعور �االنتماء لهذه الوظائف االستغالل)ة

وانع�س ذلك �الضرر  العمل وفي األجور، وازداد التذّمر في أوساg العامالت، وانخفض اإلنتاج الوطني،
   .على اإلنتاج والنمّو واالقتصاد الوطني

�ما تس)طر األف�ار المغلوطة عن عمل المرأة على مواقف الرأ$ العام، �سبب ه)منة االقتناع �أّن     
عمل المرأة ل)س لغرض إث�ات وجودها، بل لحاجة ماد)ة مؤقتة، وظروف اجتماع)ة قاهرة تجبرها على 

                                                             

. ، ص)2011دار الشروق، : القاهرة) (رفعت السید علي: ترجمة( مقدمة قصیرة عن الرأسمال�ةــ جا)مس فولتشر، )1(
15. 

دراسة حالة  –دور القطاع الخاص في التنم)ة االقتصاد)ة �الدول النام)ة "یب، ــ موال$ لخضر عبد الرزاق، بونوة شع)2(
 -  2009( 07: �ل)ة العلوم االقتصاد)ة، جامعة قاصد$ مر"اح ورقلة، العدد: الجزائر مجلة ال
احث،" ،-الجزائر 
  .151 – 137. ص –، ص )2010

(3)- S. Charusheela, "Gender and the stability of consumption: a feminist contribution to 
post-Keynesian economics,  " Cambridge Journal of Economics, N. 34, (2010),  pp. 
1145–1156 
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ساعات العمل في العالم تشغلها ) ثلثي( 2/3: من تأكید اإلحصاءات الرسمّ)ة أنّ العمل، على الرغم 
  ) 1.(من مجموع الدخل العالمي) �المائة 10(نساء، لكّنهّن یتقاضین في مقابلها 

من ممتلكات العالم، و5بلغ معّدل النساء األعضاء في البرلمان حول ) �المائة 01(تملك النساء نس�ة      
 75(، �ما أّن "وز5رات"فق} من الوزراء في العالم هّن نساء ) �المائة 08(، )�المائة 17(العالم نس�ة 

  )  2". (هّن نساء"ملیون أّمّي،  876من األّمیین، ال�الغ عددهم ) �المائة

  تم�ین المرأة في القطاع الخاص ونفاذها إلى التمو�الت: الفرع الثاني

النساء "م، أّن )1844 – 1900( Frederich Nietzsche تشهفر=دیر=ك نی)قول الفیلسوف األلماني     
، فمن أجل دعم استقالل المرأة المادّ$، )3( ،"إذا دعمن قض�ة، جعلن أنفسهّن مناضالت من أجلها

دراسات نسو)ة حول امتالك النساء واستكمال تحّررها االجتماعي عن ال�طر5ر�)ة السلطوّ)ة القهر5ة، تحاج 
، منها على سبیل المثال ظهور التعاون)ات النسو)ة التي تأثرت )4(ال االقتصادّ$ أف�ار ع�قر5ة في المج

�التطب)قات االقتصادّ$ للف�ر االشتراكّي التنظ)مي، واستفادتها من التمو)الت البن�)ة لتأس)س مشروعات 
   )5. (صغیرة أو متوسطة تشّجع الروح المقاوالت)ة للنساء

                                                             

عودة المرأة إلى البیت بنصف أجر، لتوفیر العمل للرجل  1977، سنة "مجلس الشعب"في مصر اقترح البرلمان  ــ)1(
من ) �المائة 52(طالة، وصدر االقتراح في ش�ل استطالع للرأ$، حضي �موافقة المصرّ$ نتیجة ارتفاع مستو)ات ال�

بین الواقع المتاح والمستقبل ... المرأة والتنم�ةفتحي سالمة، : أنظر(من األزواج في مصر ) �المائة 45(النساء، و 

  )..117. ، ص)2001الهیئة المصر5ة العامة للكتاب، : القاهرة( المأمول

دلیل تدر=بي حول النوع االجتماعي والتغّیر االجتماعي وآخرون، .. غ)الر، سانیي غولسر، ر5ب)�ا بیرلــ لور5نا أ )2(

)UNDP ،الیون)س�و ،FAO14. ، ص)2011الم�تب اإلقل)مي لمنطقة غرب آس)ا، : ، عمان.  

إفر5ق)ا الشرق، : لدار الب)ضاءا) (دمحم الناجي: ترجمة( �تاب العقول الحّرة: إنسان مفر¥ في إنسانیتهــ فر5در5ك نیتشه، )3(
  .185. ، ص)2002

 Catherine TEIGER, " «Les Femmes aussi Ont un Cerveau!»; Le Travail des Femmes en ــ(4)
Ergonomie: Réflexions sur quelques Paradoxes," Travailler, N° 15, (2006/1), p. 71-130. 
≤http://www.cairn.info/article.php?ID_REVUE=TRAV&ID_NUMPUBLIE=TRAV_015&ID_
ARTICLE=TRAV_015_0071≥ 
 ,Houda LAROUSSI, "FEMME ET MICRO-CRÉDIT EN TUNISIE, LE MICRO-CRÉDIT ــ(5)
OUTIL DE VALORISATION DE LA FEMME, AU SEIN DE LA FAMILLE?," REVUE TIERS 
MONDE, N° 199,  (JUILLET/SEPTEMBRE 2009), p. 501-516.  
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�حثا حول هذه المهن التي توصف �أنها تحت)ة وتترّ�ز في " النسائ)ة المهن: ")فرض ظهور ما )سمى بـ    
قطاعات هامش)ة �الفالحة وخدمة المنازل وتنظیف الفنادق والمؤسسات العموم)ة، إضافة إلى المهن 

، غیر أّن نشاg النساء في المؤسسات )1(الوض)عة التي تشغلها النساء في االقتصاد غیر الرسمي 
 iففي فرنسا على .  أعطى �عدا مختلفا لالستقالل)ة الماد)ة والمعنو)ة والتضامن النسو$ّ  المقاوالت)ة الصغر

، Private-Sector Employee سبیل المثال اعتمد الف�ر االقتصاد$ الفرنسّي على القطاع الخاص

المجتمع المدني، المزارعون، أصحاب المشار5ع المصغرة في السواحل ال�حر5ة، وغیرهم من الفاعلین 
  )2. (الجتماعیین، للمساهمة في تشغیل النساء، وحصولهّن على الحFّ في العملا

تعتبر مشار5ع المزارع الفالح)ة ذات اإلنتاج الموّجه لخدمة الطلب الحضرّ$، ومشار5ع صید األسماك      
 في المناطF الساحل)ة، المحالت التجار5ة، الصناعات الصغیرة في مجال التطر5ز والنسیج والصناعات
الحرف)ة والتقلید)ة، المطاعم الصغیرة ومحالت المأكوالت ال�حر5ة في المناطF الساحل)ة، إنتاج الخشب في 

وغیرها، تعتبر من ... المدن الغابّ)ة، شر�ات إعادة تدو5ر الموارد الطب)ع)ة، شر�ات إعادة إنتاج الغذاء
، وتمّ�ن المرأة من )3(جنسین حولها المشار5ع قابلة للتأنیث، و"إم�انها أن تسّد فجوة التفاوت بین ال

الحصول على الموارد والسلع والخدمات، وحّل مش�لة نقص انتفاع النساء من التمو)الت، وتم�ین النساء 
من المساهمة في صنع القرار االقتصادّ$ على المستوi الفردّ$، والحصول على فرصة االستفادة من 

  )4. (في األسعار، واإلطالع على تحوالت العرض والطلبالمشار�ة في تقر5ر مصیر األسواق، والتأثیر 

                                                                                                                                                                                              

≤http://www.cairn.info/revue-revue-tiers-monde-2009-3-page-501.htm≥ 
، مذ�رة ماجستیر دراسة میدان�ة لعّینة من النساء المقاوالت: المرأة المقاولة وتحد�ات النس^ االجتماعيــ عدنان رق)ة، )1(

ل)ة العلوم اإلنسان)ة واالجتماع)ة، الموسم في علم االجتماع، تخّصص تنظ)م وعمل، جامعة الجزائر، قسم علم االجتماع، �
  .51. ، ص)2008 – 2007: ( الجامعي

 Carole BONNET, Sophie BUFFETEAU, Pascal GODEFROY, "Effects of Pension ــ(2)
Reforms on Gender Inequality in France," Population, Institut National d’Etudes 
Démographiques, (2006/1), 61e année, p. 41-70. 
≤http://www.cairn.info/article.php?ID_REVUE=POPE&ID_NUMPUBLIE=POPE_601&ID_

ARTICLE=POPE_601_0041≥  

 برنامج منظمة األذ�ة والزراعة لتحقی^ المساواة بین الجنسین في الزراعة والتنم�ة الر=ف�ة: سّد الفجوةــ ـــــــــــــــــــــــــ،  )3( 
  .12. ، ص)FAO ،2002منظمة األغذ)ة والزراعة لألمم المتحدة  :روما(

 02: ، العدد44: المجلد مجلة التمو=ل والتنم�ة،" نقص انتفاع النساء من رأس المال،"ــ د)فید دوالر، شانج جن و$، )4(
  . 33 – 30. ص –، صندوق النقد الدولي، ص )2007یونیو (
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�ما تؤّ�د األمم المتحدة وهیئاتها المتخصصة والمنظمات غیر الح�وم)ة التي تر"طها عالقات شراكة      
بها، على مسؤول)ة القطاع الخاص في إدراج احت)اجات النوع االجتماعي، حیث أّن للشر�ات الخاصة 

ام حقوق المرأة، في أعمالها اإلنتاج)ة والتجار5ة، وعدم السماح لها �التسّبب في مسؤول)ة جس)مة ح)ال احتر 
  )1. (الضرر، ما یلزم  هذه الشر�ات بتجّنب انتهاك حقوق اإلنسان

  :مفارقة استفادة المرأة الر=ف�ة وتراجع المرأة الحضر=ة

ل)ة ماد)ة ونشاg أوسع من تمارس المرأة الر5ف)ة نشاطات اقتصاد)ة هامة جعلتها تحصل على استقال    
عمل المرأة الحضر5ة في المدن الكبرi، �فضل مشار5عها الصغرi في مجال الزراعة وتر")ة المواشي 

  )2.(والحیوانات وٕانتاج اللحوم واألل�ان، والصناعات التقلید)ة من صناعة الحصیر والسجاد والنسیج وغیرها

، بل إلى قدرات الذ�ر والمؤنث، )ذ�ر أو أنثى(ألعمال ال تشیر الجنسان)ة إلى نوع الجنس في قطاع ا    
وهي ال تعني قیودا على اختصاص أعمال أّ$ منهما، لكّن النساء الر5ف)ات اللواتي )شّ�لن غالب)ة فقراء 

مستو)ات التعل)م وارتفاع مستو)ات األمّ)ة، �ما أّن األسر الر5ف)ة هي من الشرائح العالم، تعانین من تدّني 
ناة من نقص معدالت التغذ)ة، وز5ادة وف)ات األطفال، وانتشار فیروس نقص المناعة األكثر معا

، ما یلقي على النساء الر5ف)ات مسؤول)ة جس)مة تجاه الحفا� على األسرة، وتنشئة األطفال، "...اإلیدز"
  )3. (وزراعة المحاصیل

إلى إحداث تحّول في األدوار �ما یؤّد$ اتسام الزراعة ذات الطا�ع التجار$ المه)من للرجال،       
الجنسان)ة لصالح الرجال دون النساء، �سبب تحو5ل الرجال الحدائF التقلید)ة للنساء إلى مشروعات 

  . تجار5ة مخصصة للطلب الحضر$ أو ما )م�ن تسمیته �أسواق اإلنتاج الر5في

                                                             

ــــــــــــ، )1( منشورات األمم المتحدة، : نیو5ورك وجینیف( دلیل تفسیر5 : ول�ة الشر�ات عن احترام حقوق اإلنسانمسؤ ــ ـــــــــــــــ
  .17. ، ص)2011

، مجلة �ل�ة التراث الجامعة" دور المرأة الر5ف)ة في التنم)ة الزراع)ة العر")ة،"ــ عدنان حسین الجادر$، مزاحم ماهر علي، )2(
  .81 - 64. ص –، ص )ت. د(، 09: العراق، العدد

دلیل لتعم�م قض�ة تحقی^ المساواة بین الجنسین في : المساواة بین الجنسین في الزراعة والتنم�ة الر=ف�ةـــــــــ، ـــــــــــــــ ـــــ )3( 
 - 01. ص –، ص )FAO ،2009منظمة األغذ)ة والزراعة لألمم المتحدة : روما( اإلطار االستراتیجي الجدید للمنظمة

16.  
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لر5ف)ة في المحاصیل الغذائ)ة �ما تؤّد$ ظاهرة هجرة الرجال من األر5اف طل�ا للعمل من أع�اء المرأة ا    
، �ما أّن وفاة الزوج تؤّد$ إلى سحب الملك)ة لألسرة بل الزوجة، �ما تعاني )1(إلى جانب تر")ة األطفال 

النساء الر5ف)ات من التمییز في الحصول على الموارد االقتصاد)ة وخدمات اإلرشاد واإلمداد �البذور �ما 
ّد$ إلى تفاقم انعدام األمن الغذائي، وظهور أمراض سوء التغذ)ة، أّن انعدام المساواة بین الجنسین، یؤ 

وتأّثر الثروة الحیوان)ة حیث یدیر الرجال یدیرون مشار5ع الحیوانات الكبیرة �الجاموس وال�قر، ف)ما تمیل 
5ف)ة وال تزال المرأة الر  .النساء إلى المشار5ع الصغیرة للدجاج والماش)ة، ما )عني أّن مداخیل المرأة أقلّ 

تعاني من نقص التمو5ل ونقص نفاذها إلى مصادر تمو)الت إنشاء المشروعات الصغیرة، غیر أّن المرأة 
الر5ف)ة تظّل أكثر قدرة على الحر�ة، وأكثر مشار�ة للرجل في التواجد في الفضاء العام، من المرأة 

ي تحتاج إلى إم�انات مال)ة المدن)ة، التي تحاصرها تعقیدات الح)اة الحضر5ة، وأنظمتها المتشا��ة الت
... النقل، التمو5ل، القوانین الداعمة، التسه)الت اإلدار5ة، اإلم�انات العقار5ة: �بیرة لتجاوز مش�الت

  . وغیرها

 النوع االجتماعّي من/مقارCة الجندر: المطلب الثاني
  المنظور االشتراكّي لالقتصاد الموّجه 

 
  
  
  
  
  

ل)ة المار�س)ة االهتمام إلى التقاطعات المعرف)ة بین النظر5ة المار�س)ة لفتت الحر�ة النسو)ة الراد)�ا    
والنظر5ة النسو)ة، دون اعتراف �أّنها �انت جزء مر�ز5ا في الف�رة المار�س)ة عن الثورة، حیث لم یترك 

أّ)ة  مار�س أو انجلز أّ)ة مقّدمات تؤّ�د التضارب بین إطار$ التحلیل المار�سّي والنسوّ$، ما )فّند وجود
الجندر في التحلیل المار�سي الس)اسي أو /توص)ة صر5حة �است�عاد النساء، أو حجب النوع االجتماعي

حول  I. Hutchful ایبوT هوتشفولاالقتصادّ$ أو االجتماعي، و�تب ال�احث الس)اسي األفر5قّي 
  ) 2. (ذ�ور5ةالتطابF المفهوماتي والنظرّ$ بین الصراع الط�قي والنضال النسو$ ضّد اله)منة ال

عن إم�ان)ة تطو5ر تحلیل حول النوع االجتماعي، ین�ع من " إخفاق التحلیل المار�سيّ :"فما سّمي بـ     
التجّنب الف�رّ$ المستمّر لعلماء المار�س)ة والف�ر االشتراكّي لمتغّیر النوع و�أّن مقار"ة الجندر ستلّوث ــ 

  . الشاملة عن الصراع الط�قيّ �المنظور البیئي للمصطلح ــ الف�رة المار�س)ة 
  

                                                             

ــــــــ، ــــــــــــــــ  )1(   – 2010(حالة األغذ�ة والزراعة : سّد الفجوة بین الجنسین من أجل التنم�ة.. المرأة في قطاع الزراعةـ
  .16. ، ص)FAO ،2009منظمة األغذ)ة والزراعة لألمم المتحدة : روما( )2011

 مجلة إفر=ق�ا،، )عّزة خلیل: ترجمة" (جتماعي،االستجا�ات المار�س)ة تجاه تحّد$ تحلیل النوع اال"ــ ایبوi هوتشفول، )2(
  .107 – 79. ص –، ص )2000مارس (، 02: ، المجلد02: اإلفر5ق)ة، العددمر�ز ال�حزث العر")ة : القاهرة
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 تحّرر المرأة العاملة من ظاهرة اله�منة الط
ق�ة: الفرع األول

)حّذر المار�سیون من أّن عدم دفاع الرجال عن مصالح النساء �اعت�ارها جزء من النضال الط�قّي،      
ى انشغالهّن عن دعم سیدفع النساء إلى التر�یز على مناهضة التمییز ضّد النوع االجتماعي، و5ؤّد$ إل

نضال البرولیتار5ا ضّد االستغالل الط�قّي، والع�س صح)ح في المقابل، حیث ستتجاهل النساء قضا)ا 
و)م�ن في هذا الس)اق أن نعید طرح إش�ال)ة الدور الس)اسّي للمرأة في النظام الف�رّ$  .النوع االجتماعي

هل ): 1(حول صراع الط�قات  �ان�ك لومیلاكّي المار�سّي، على النحو الذ$ تساءل عبره المف�ر االشتر 
غابت المرأة فعال في هندسة التف�یر المار�سّي، و"ناء التصورات المعرف)ة ألنواع الترمیز المار�س)ة 

في الجهة المقابلة عن دور  ر=مون بودون �ما تساءل . المتنافسة، في الصراع الحتمّي بین الط�قات؟
في التعبئة للحراك االجتماعّي النسوّ$، حین تتحول الثورات إلى نتیجة االجتماعّي /التهم)ش االقتصاد$ّ 

  )2. (حتم)ة لممارسات حق�ة طو5لة من الجمود الس)اسي، المتزامن مع اإلقصاء الممنهج لآلخر؟

�ارل مار�س یّتهم      Karl Marx )1818 – 1883( م �أّنه )عاني من أثر العمى الجنسانّي تجاه
ماعي، إلخفاقه في اعت�ار الخدمات المنزل)ة واإلنجاب)ة أدوارا طب)ع)ة ال تز5د من أع�اء متغّیر النوع االجت

ینظر �ارل مار�س لقض)ة المرأة ضمن أطر وس)اقات ف�ر5ة المرأة، بل تؤّد$ إلى االستغالل الط�قّي، إذ 
من تقیید نفسه  أرحب، و)عتبر مار�س أّن اعتماده على التأو5ل االقتصادّ$ للتار5خ یجعله أكثر تحّررا

، و5نظر إلى العمل )4" (التحر5ر االشتراكي للط�قات: "، في سبیل تحقیF هدف)3" (الجزئّ)ة"�قض)ة المرأة 
المنزلي على أّنه جزء من ص)اغة إعادة إنتاج القوi العاملة إلعادة إنتاج رأس المال، و5راها نتیجة لعمل)ة 

لعمل المنزلي إلى جزء من القوة العاملة و)م�ن أن )ص�ح إنتاج)ة، حیث أّن العامل األجیر یتحّول �فضل ا
جزء فاعال من البرولیتار5ا، فحسب التحلیل المار�سي للعمل النسوّ$ داخل المنزل، ینظر إلى العمل 

  )  5. (المنزلّي �أّنه عمل حق)قّي یؤّد$ إلى إنتاج الق)مة، رغم أّنه عمل غیر مأجور

                                                             

 09.ص –، ص )2004دار الكتاب الجدید، : بیروت) (جورجیت الحّداد: ترجمة( الط
قات االجتماع�ةــ )ان)ك لومیل، )1(
– 71.  

  .93.، ص)1999المؤسسة الجامع)ة للدراسات، : بیروت) (منصور القاضي: ترجمة( موضع الفوضىمون بودون، ــ ر5)2(

  .106.، ص مرجع ساب^ــ بیتر بیرك، )3(

المنظمة العر")ة : بیروت) (حیدر حاج إسماعیل: ترجمة( الرأسمال�ة واالشتراك�ة والد�مقراط�ةــ جوزف شمبیتر، )4(
  .89. ، ص)2011آذار /اسات الوحدة العر")ة، مارسللترجمة، توز5ع مر�ز در 

  .39. ، صمرجع ساب^ــ ضامر ولید عبد الرحمان، )5( 
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م، دراسة )Friedrich Engels )1820 -1895 فر=دیر=ك انجلزني قّدم المف�ر االشتراكي األلما     
، و5رi إنجلز أّن التشغیل المرتكز على النساء في )1(واف)ة للدور االقتصادّ$ للحر�ات االجتماع)ة 

المصانع في التجر"ة الرأسمال)ة هو بهدف المحافظة على القوi الذ�ور5ة المحار"ة في الج)ش، أو ما 
، حیث یؤّد$ عدم االهتمام بتجنید للنساء، إلى "تحت الطلب/لكتائب الذ�ور5ة المنّظمةا"أطللF عل)ه اسم 

جعل الوظائف الهامة في المصانع متاحة أكثر للمرأة، فتعتمد التجر"ة اإلنتاج)ة �ش�ل أكبر على النساء، 
ید الذ�ور على دون أن تكون لهّن الس)طرة المطلقة على مراكز صنع القرار، لذلك )ستمر تراكم القوة في 

  )2. (الرغم من تواجد المرأة

     iأّن هنالك تقس)م عمل جنسانّي تقلید$ في المجتمعات الزراع)ة والصناع)ة بین الرجال  إنجلزو5ر
، غیر أّن منح المرأة الحFّ في )3(والنساء، نمطه العام هو تمّتع الرجال �م�انة أعلى وأفضل من النساء 

بإم�ان)ة وحFّ المرأة في التحّرر من اله)منات الذ�ور5ة، وأعطى إنجلز مثاال العمل )عني حس�ه االعتراف 
، وهو المجتمع الذ$ )عطي للرجل سلطة اتخاذ القرار أكثر "ال�ستنة"على المجتمعات الزراع)ة القائمة على 

جال)ة من النساء، وهو مجتمع )عرف تراتب)ة هرار�)ة مجتمع)ة غر�5ة تجعله ذ�ور5ا وذا ح)ازة ق)اد)ة ر 
، لذلك )عتبر إنجلز أّن أصل اضطهاد النساء تار5خي لكّنه ال یرت�} ــ حس�ه ــ �أوضاع الط�قة، )4(صرفة 

، ألّن الرجل - واتفF معه مار�س في الطرح  –" الهز=مة التار=خ�ة لجنس األنثى": في ما )سّم)ه إنجلز بـ
الملك)ة، ما أحدث هبوطا تراجعا  هو الذ$ أنتج وسائل اإلنتاج والطعام وس)طر على الفائض وحقوق 

  )5". (ط�قة مستغّلة"اجتماع)ا �النساء إلى دور ثانوّ$، �اعت�ار النساء 

                                                             

 (1)- Kaj Ilmonen, Pekka Sulkunen, A Social and Economic Theory of Consumption 
(Translated by: David Kivinen) (New York: PALGRAVE MACMILLAN, 2011), p .76. 

. ، ص)2012الش��ة العر")ة لأل�حاث والنشر، : بیروت) (رشا جمال: ترجمة( علم الس�اسة)فن د$ تانسي، ست ــ)2(
156. 

مفّجر الثورة البلشف)ة في موس�و، ومؤّسس االتحاد م، )1870 – 1924( V. Leninفالد�میر لینین )عتبر  ـ)3( 
التعّسف الس)اسّي والطغ)ان االقتصادّ$ الرأسمالّي السوف)اتي السابF، أّن لدi إنجلز شعور فطرّ$ بوجود عالقة بین 

دار �تب عر")ة، : القاهرة( ح�اته وآثاره.. فر=دیر=ك انجلزفالد)میر لینین، : أنظر( .االنتهازّ$، وهو ما یوّضح خلف)ة مواقفه
  )..10. ، ص)ت. مر�ز الدراسات االشتراك)ة، د

: المر�ز القومي للترجمة، العدد: القاهرة) (هند خلیل �لفت: جمةتر ( انجلس وأصل المجتمع ال
شر5 ــ �ر5س هارمن،  )4( 
  .100 – 99. ص - ، ص )2012، 2015

  .المرجع نفسهــ )5(



 

153 

و)فّند إنجلز أن تكون المرأة تتعّرض الضطهاد منهجّي، ألّن النساء أساس)ات في اإلنتاج خصوصا     
ّي روا�} تعاون)ة وغیر تنافس)ة، في المجتمعات الزراع)ة، وتقوم بین النساء والرجال في المجتمع الصناع

�ما تحّدث عن إم�ان)ة مقاومة للنساء للقرارات الرجال)ة، . لكّنه لم ینفي تعّرض النساء لله)منة ال�طر5ر�)ة
حیث تكون الق)ادة بید النساء المسّنات في المجتمعات " العشائر المشتر�ة"ولفت االنت�اه لما )سم)ه 

  .موم)ة ال تمنح أ)ة سلطة للرجل لكنها توصف �أّنها أسرة طب)ع)ةالزراع)ة، معتبرا أّن األسرة األ

م، أّنه ال )م�ن تصّور لنوع بدون )Rosa Luxemburg )1871 – 1919 روزا لو�سمبورغتعتبر     
الط�قة، ألّن النساء لسن أقّل تمث)ال من الرجال في الط�قة، وهّن أ)ضا جزء من الط�قة المستغّلة، وهّن في 

الط�قة البرجواز5ة، نسوة انتهاز5ات ومستغالت، ولسن �الضرورة تحّرر5ات، لذلك تعتبر روزا  المقابل، في
لو�سمبورغ أّن تحر5ر النوع االجتماعي هو آخر مراحل التحر5ر االشتراكي الخاصة، حیث تشترك مع 

فرنسّي وقد سبF المف�ر االشتراكّي ال. منظور انجلز في وضع حّل خاص �المرأة من داخل وضع الط�قة
م، روزا لو�سمبورج في طرحه حول المرأة، حیث اعتبر )C. Fourier )1772 – 1837 شارل فور=�ه

وضع المرأة وق)اسا لدرجة تقّدم المجتمع، واستفاد �ارل مار�س من طرحه في تفسیر ف�رة انع�اس تطور 
  )1. (المجتمع االشتراكّي على الرجل والمرأة

مرأة �اف لتأمین تحررها، غیر أّنها نقدت ف�رتها �طرح مش�لة عمل تعتبر لو�سمبورغ أّن عمل ال     
،  إذ اعتبرت أّنها ل)ست مش�لة "، التي ال )شّ�ل تأمینا لتحّرر المرأة"غیر مدفوع األجر"المرأة المنزلي 

�قة ، معتبرة أّن النوع والط"الطل)عة الثور5ة"معّطلة، إذ ال )م�ن فصل نضال النساء عن نضال البرولیتار5ا 
 iما )عود الفضل لروزا لكسمبورغ . في ثورة البرولیتار5ا" حّد أخیر"ال یتراك�ان، وأّن النوع ال )عتبر سو�

في اقتراح فروض اشتراك)ة تأس)س)ة مثل افتراضها أّن نساء البرولیتار5ا یتحّملن عبء االقتراع الذ�ور$، 
أو المقاطعة، وأّن معاداة النساء للخدمة إذا ل تشار�ن في االقتراع �صورة م�اشرة، �سبب الالم�االة 
  ". البرولیتار5ا: "العس�ر5ة، )حمل �عدا ال )م�ن توض)حه بلغة انتمائهن الط�قّي لـ

�ما تحدثت لو�سمبورغ عن مفارقة اقتراع الرجال الب)ض والسود في أمیر�ا، رغم تطبیF نظام الفصل      
ب)ضاء من الط�قة الوسطى، من التصو5ت، شأنها شأن ، في الوقت الذ$ تمنع ف)ه المرأة ال)2(العنصر$ 

،م )عني أّن الجندر مع)ار أساسّي )19إلى التعدیل القانوني للقرن (المرأة السوداء األقل درجة اجتماع)ة، 
  . للتمییز من داخل االنتهاز5ة والط�ق)ة والعرق)ة الرأسمال)ة

                                                             

  .23. ص مرجع ساب^،ــ )منى طر5ف الخولي، )1(

  .150. ، صمرجع ساب^ــ أحمد عمرو، )2(
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"ة االشتراك)ة، حیث تقترب في نقدها للتجر"ة وتعتبر روزا لو�سمبورغ من الناقدات العلم)ات للتجر      
التي انتقدت " اللو�سمبورج)ة"االشتراك)ة حیث تقترب في نقدها من تروتس�ي، حتى أص�ح ت)ارها یدعى 

  )1. (بوضوح عبود)ة االشتراك)ة التي تفرض االنض�اg على العمال من خالل سلطة الحزب االشتراكي

  في الف�ر المار�سّي المعاصرتحّرر المرأة العاملة : الفرع الثاني

 روزا لو�سمبورجفي مقابلة  –في هذا الس)اق  ألكسندرا �ولنتا5لقد تّم اخت)ار المناضلة االشتراك)ة      
�حالة من الحاالت االشتراك)ة للنضال النسوّ$، في النصف األول للقرن العشر5ن الماضي، �ما اختیر  - 

لف)ة الجدیدة، لمناقشات أجو�ة التحلیل المار�سّي عن متغیر من ال�احثین المعاصر5ن في األ �ر=س هارمن
النوع االجتماعي، �ما س)عطي التحلیل االشتراكي لدور المرأة، �عدا تار5خ)ا مناقشا للمفاه)م الحداث)ة للمرأة، 
�طر5قة غیر م�اشرة، حیث أفادت الس)اقات التي عاشتها �ولنتا$ وهارمن في التعرف على نضاالت المرأة 

تجر"ة الحر�ات النسو)ة في روس)ا وفي بر5طان)ا وفي ألمان)ا أ)ضا، وهو ما سیجر$ تقد)مه في هذا  في
  .  الم�حث �التفصیل

  : منظور المف�رة السوف�ات�ة ألكسندرا �ولونتا5 ــ 1

 – Alexandra Kollanty )1872 ألكسندرا دومونتوفیتش �ولنتا5تعتبر المف�رة االشتراك)ة      
أبرز نساء الحر�ة الشیوع)ة، وأّول إمرأة في العالم تشغل منصب وز5رة، �ان لها دور هام م، من )1952

 Fو�انت من أهّم ق)ادیي الدولة )2(في ق)ادة الحزب الشیوعي الحاكم في االتحاد السوف)اتي الساب ،
، ومثلت السوف)ات)ة �عد الثور البلشف)ة إلى جانب لینین، حیث خدمت في السلك الدبلوماسي لر"ع قرن 

�الدها في األمم)ة االشتراك)ة، وهي مناضلة ومعارضة شیوع)ة قد)مة، )متد نضالها إلى نها)ة العهد 
، و�انت 1898الق)صرّ$ في موس�و، حیث انضمت لحزب العمال االشتراكي الد)مقراطي الروسي سنة 

وجهت إلى ألمان)ا أین الجئة س)اس)ة في ألمان)ا �انفصالها مع المجموعة البلشف)ة عن حزب العمال، وت
لفت انت�اهها مطالب الحر�ة النسو)ة البرجواز5ة والتي �انت تطالب �المساواة الكاملة بین الرجال والنساء، 

                                                             

المر�ز القومي : القاهرة) (خلیل �لفت: ترجمة( وجهة نظر مار�س�ة –نشأتها ومغزاها : مدرسة فران�فورتــ قیل سلیتر، )1(
g ،112 – 111. ص -، ص )2004، 02. للترجمة.  

  
، مر�ز الدراسات Kotobarabiaدار نشر �تب عر")ة : القاهرة( تحر=ر المرأة العاملة، ــ ألكسندرا �ولنتا$ )2( 

  .06. .، ص)ت. االشتراك)ة، د
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، الذ$ أّكد الر"} المعرفي لدi �ولونتا$ بین حقوق "األسس االجتماعي لمسألة المرأة"فأصدرت �تاب 
  )1. (للعمال المرأة وحقوق المرأة العاملة، والحقوق الط�ق)ة

ناد$ النساء العمالت لدراسة قضا)ا المرأة العاملة، واتخذت من النضال  1906أّسست �ولنتا$ سنة     
الحز"ي المتخصص في الدفاع عن النساء العامالت، و�حثت خصوص)ة أش�ال القهر واالستغالل، و�ان 

امرأة عاملة أمّ)ة،  30تم�نت  1908ة ها الناد$ أّول نواة للحر�ة االشتراك)ة النسائ)ة في روس)ا، وفي سن
في تنظ)م أول عید  1911من المشار�ة في مؤتمر النساء األول لعموم روس)ا، وشار�ت �ولنتا$ سنة 

، �ما ساهمت في تنظ)م احتجاجات ر"ات البیوت في فرنسا على 1911مارس  08عالمي للمرأة یوم 
  .دت في موس�و بإسقاg الح�ومةألّنها نا 1917غالء المع)شة، لكنها دخلت للسجن سنة 

للشؤون االجتماع)ة في أّول ح�ومة بلشف)ة �عد الثورة برئاسة ) وز5رة(لكّنها عّینت مفوضة الشعب     
  )2: (و�ان من أولى قراراتها 1918لینین، في مارس سنة 

  . ــ إلغاء التعل)م الدیني للفت)ات، وٕاحالتهّن على المدارس الدین)ة   

قانون للضمان الصحي واالجتماعي المجاني، الشمل لجم)ع س�ان روس)ا، وأنشأت ــ وضعت أول    
  .1918الم�تب المر�ز$ لرعا)ة األمومة والطفولة سنة 

  .ــ ألغت س)طرة الكن)سة على الزواج، وحققت المساواة الكاملة في الحقوق بین الرجال والنساء   

  .  لدولةــ أعلنت مّجان)ة اإلجهاض وٕا�احته، على حساب ا   

�غرض فرض االنض�اg العس�ر$ على الط�قة العاملة معتبرة أّنه " عس�رة العمل"ــ حاججت ضّد ف�رة    
  .س)قتل الحراك االحتجاجّي للعمال

ومن الواضح أّن الخلف)ة المار�س)ة لكولنتا$ هي سبب هذه التوجهات الف�ر5ة، لكن مع التأكید على     
هو السماح للنسو)ة االشتراك)ة �التأس)س من خالل جهود �ولنتا$ للنضال أّن اخت)ار لیني على �ولنتا$، 

  . العمالي النسو$ 

                                                             

(1)- Caitlin Vest, "Alexandra Kollontai and the “Women Question :“  Women and Social 
Revolution, (1905-1917)," International Socialism:  

≤http://www.lagrange.edu/resources/pdf/citations/2011/11_vest_history.pdf≥ 

  .18. ص ،المرجع الساب^، ــ �ولنتا$)2(
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  )1: (ومن أهّم أفكار �ولنتا5 حول عمل المرأة    

ــ مطالبتها بد)مومة حما)ة الدولة للمرأة أثناء الحروب والنزاعات، واستمرار5ة الرعا)ة االجتماع)ة    
مومة والطفولة وعموم الفت)ات والنساء، وحجتها تكمن في م�افأة المرأة والخدمات الغذائ)ة والصح)ة لأل

العاملة والفّالحة ألنها شار�ت في الثورة على قدم المساواة مع الرجل، ضّد أنظمة الملك)ة الفرد)ة وس)طرة 
  .الط�قة البرجواز5ة

لعبود)ة القرون، �أنواعها  تحت تأثیر سلو�)ات مترّس�ة" مراكز ثانو)ة"ــ موقفها ضّد احتالل المرأة    
المختلفة، على الرغم من النمو التسارع للعمالة النسو)ة في العالم، حیث ترi �ولونتا$ أّنها تضّر 

  .�مصالح الط�قة العمال)ة

ــ ترi �ولونتا$ أّن المساواة الكاملة التي حّققتها الثورة البلشف)ة في الحقوق الس)اس)ة والمواطن)ة بین   
، �ما "العمل المتساو$ لألجر المتساو$ : "ة، قد حّققت حقوق العامالت من خالل إقرار مبدالرجل والمرأ 

  . أّنها حّررت المرأة من القیود ال�طر�5)ة لألسرة

من أولى تمثالت الثورة ضّد ال�طر5ر�)ة في الثورة البلشف)ة، حیث " تأنیث الوظائف"ــ ترi �ولونتا$ أّن  
أمیر السّر فق}، إلتاحة : "، واستبدلت بـ"أمین السّر الرجل"مصطلح  ألغي من النظام الداخلي للحزب

  .فرصة لمشار�ة المرأة، ومنافستها على هذا المنصب الق)ادّ$ في الحزب

ــ طالبت �ولونتا$ �استقطاب الفت)ات والنساء للعمل الحز"ي والنقابي منغلF العضو)ة �نقا�ة مهنة  
على تجر"ة الحر�ة الجمعو)ة النسو)ة واعتماد أمینة سّر من النساء وهي مهنة نسو)ة �حتة، وأثنت " الغزل"

  .في التجارب الجمعو)ة النسو)ة منغلقة العضو)ة، وأهمیتها في تدر5ب النساء على العمل الس)اسّي الق)اد$ّ 

، ونضالها لد)مومة األسرة، �عد أّن تّم )العائلة(ــ أثنت �ولونتا$ على محافظة الشیوع)ة على األسرة  
تسهیل الطالق �وسیلة لتسهیل تحّرر المرأة من عنف الزوج العنیف أو السّ�یر، الذ$ یهینها و)ضر"ها 
و)متهن �رامتها، واعتبرت أّن الرأسمال)ة دّمرت األسرة التقلید)ة التي �ار�ها رجال الدین، حیث استغنى 

للرأسمال)ة أص�حت أع�اؤها �بیرة  العمال عن األسرة، ولم )عد العمل المنزلي ضرور5ا، ألّن األسرة �النس�ة
  ..). النظافة البیت)ة، العنا)ة �األطفال، الطبخ، الغسیل، الخ)اطة، (وغیر منتجة �سبب د)مومة مهام 

، على أهم)ة �1921ما رافعت �ولونتا$ في المؤتمر الثالث لألمم)ة الشیوع)ة في موس�و سنة     
الحFّ الكامل في التصو5ت والترشح لالنتخا�ات، لتحر5ر  إشراك المرأة في ق)ادة الحزب الشیوعي، ومنحها

لكّن انتقال �ولونتا$ . المرأة العاملة من القیود ال�طر5ر�)ة التي فرضتها المهام الثقیلة للطب)عة على المرأة
                                                             

  .31. ص ،نفسهالمرجع ــ )1(
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إلى السلك الخارجي قّلص دورها في الس)اسة الداخل)ة ونضال الحر�ة العمال)ة، لكنها �عملها في السلك 
ماسي، أنقذت نفسها من االعتقال الذ$ تعرّض له عشرات الق)ادات ال�الشفة منتصف ثالثین)ات الدبلو 

  )1. (القرن الماضي، على ید قوات الد�تاتور جوزف ستالین

  :منظور المف�ر االنجلیز5 �ر=س هارمن  لقض�ة المرأة ـ 2

�ر=س هارمن)عتبر المف�ر االشتراكي االنجلیز$     Chris Harman   )1942 - 2009(أّن هنالك م ،
نظر5ات خاطئة عن اضطهاد المرأة، تعاني من س)طرة االستخدام المفرg لتهمة النزعة ال�طر5ر�)ة للرجل، 
ومسؤولیتها الكاملة عن اضطهاد المرأة، حین تحاول الدمج بین إخضاع النساء والصراع بین الط�قات، 

لصراع الط�قي، ألّنه )ستحیل لرجال جم)ع الط�قات في الوقت الذ$ یدیر ف)ه مفهوم اضطهاد المرأة ظهره ل
  ) 2.(أن یتآمروا ضّد نساء جم)ع الط�قات؟

یرi هارمن أّن اضطهاد المرأة ناتج �الفعل عن التقس)م البیولوجي بین الجنسین، حیث أّن الذ�ور5ة     
ة جوانب للرجل متأّصلة في نفس)ة الرجل، واألنوثة طاغ)ة على نفس)ة المرأة، المضطهدة أ)ضا من عدّ 

ح)الها مسؤول)ة غیر م�اشرة عن قهر المرأة، �االستبداد والصراع الط�قي وتزو5ر االنتخا�ات وغالء 
، و5رi هارمن أّن استغالل النساء في المصانع )حمل رمز5ة المعاییر )3.. (المع)شة وتخف)ض األجور

ة، لكن تّم إ�عادها عن األدوار األخرi، المزدوجة، حیث اختیر دور المرأة في اإلنتاج في الزراعة والصناع
  . خاصة تلك التي تم�نها من الوصول إلى الفائض الذ$ ینتقل إلى رصید الرجل �الطب)عة

�ما درس هارمن ال�طر5ر�)ة في األسر، وثّمن تنبؤات �ارل مار�س �أّن الرأسمال)ة تمیل إلى التقلیل     
ر الرعا)ة االجتماع)ة للمجتمع، واعتبر هارمن أّن المرأة من شأن األسرة، �سبب تهّر"ها عن مسؤول)ة توفی

العاملة متحّررة عن " األرملة"تتعرّض لعبود)ات متعددة داخل المنزل وخارجه، لكنه اعتبر أّن المرأة 
الس)طرة ال�طر5ر�)ة، واعتبر أّن اضطهاد المرأة مبنّي على األساس المادّ$، حیث تح�م ت�ع)ة المرأة للرجل 

                                                             

 (1) - ----, "Alexandra Kollontai," Itinéraires de Citoyenneté: 

≤http://itinerairesdecitoyennete.org/journees/8_mars/portrait/alexandra%20kollontai.pdf≥ 

، حزب العمال االشتراكي Kotobarabiaدار �تب عر")ة : القاهرة(ة الثور= تحر=ر المرأة واالشتراك�ةهارمن، ــ �ر5س )2(
 .05. ، ص)1984، 23: البر5طاني، مر�ز الدراسات االشتراك)ة، العد

  ):1984(، International Socialism" تحّرر المرأة والثورة االشتراك)ة،"�ر5س هارمان، ــ )3(

≥pdfhttp://www.isj.org.uk/docs/harman_women.≤  
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ة االنتظام الطب)عّي لألش)اء، التي تدعمها أنظمة التراث والمعتقدات والتشر5عات والقوانین الدین)ة أیدیولوج)
للمرأة، واعتبر هارمن أّن تراتب)ة المجتمعات الط�ق)ة هرم)ة منحازة ومتراكمة، حیث ال تمتلك المرأة أ)ة 

األجور، وفّرق هارمن بین �طر5ر�)ة  موارد مقابل الس)طرة الكل)ة للرجل، و5ز5د من قهرها عدم المساواة في
المنزل وطاعة الزوج، و�طر5ر�)ة وعبود)ة المصنع، حیث تز5د معاناة المرأة العاملة في ال�طر5ر�)ة البیتّ)ة 

  .�مجّرد تخّلصها المؤقت من ال�طر5ر�)ة المصنعّ)ة

     iهارمن أّن األغلب)ة تسعى لفصل الحر�ات النسو)ة، التي ال تملك سو iراع ضّد ال�طر5ر5ةالص"یر "
�شعار جّذاب الستقطاب النساء، و5تهم هارمن الكن)سة �أّنها استغلت وال تزال تستغل ضعف المرأة، 

�ما . ، وتحر5مها للطالق واإلجهاض"العائلة/الدفاع عن األسرة"وعزلة الحر�ات النسو)ة، برفعها لشعار 
" مفهوم یدیر ظهره لمفهوم الصراع الط�قي"ر�5)ة فّند األسس التنظیر5ة للحر�ات النسو)ة، واعتبر أّن ال�ط

، ألّن النضال النسوّ$ فئو$ مبتعد عن النضال الجمعّي ضّد الط�ق)ة، و)مارس اإلفراg في اتهام )1(
الرجال وٕادانتهم، وهو ال یبّر½ الق)اد)ات النسو)ات �أنهّن عند ممارساتهم السلطو)ة قد یتحّولن إلى 

ى المتر5ر�)ة السلطو)ة، لكّن هارمن حّمل المسؤول)ة لسلطة الدولة في دعمها ال�طر5ر�)ة الذ�ور5ة، أو حت
و)عتبر هارمن أّن الحر�ات النسو)ة حر�ة ذات قض)ة . لتراكم اله)منة الرجال)ة داخل العائلة وخارجها

، واحدة، تفتقر للقوة وتمیل إلى الالعقالن)ة، وهي في الغالب حر�ات منه�ة ومح�طة ومنطو)ة على ذاتها
... المجتمع، الط�قة، العمال، الهیئة الناخ�ة وقضا)ا البرلمان واالنتخا�ات، : منفصلة عن قضا)ا األغلب)ة

  .  وغیرها
 

 

 

 

 

 

  

                                                             

حول وجود س)طرة �طر5ر�)ة في أسرة یوجد �ه أب أرمل وأبناء ذ�ور؟؟، فهل  لیند سا5 جیرمانــ تساءل هارمن ومعه )1(
هناك ه)منة ذ�ور5ة �طر�5)ة على رجال؟، فحتى األبوة في هذا الس)اق هي دور مشروع وهي األطروحات التي سمتها 

�ما تتفF معه لیند سا$ جیرمان، التي اعتبرت أّن االتهام ". 5ر�)ةدفاعا عن ال�طر " سالي ألكسندر و
ارابرا تایلور
، هي نظر5ة ذات فهم محدود ال )م�ن أن )عتّد �ه دائما، ألّنها تظّل مفهوما مشّوش "س)طرة الذ�ر وتحیز النوع"�ال�طر�5)ة و

النظر5ة "د سا$ جیرما، لین: أنظر( .ومرفوضا، حیث أّن المستفید أكثر من قهر المرأة هو رأس المال ول)س الرجل
  :International Socialism" ال�طر5ر�)ة،

≤http://www.isj.org.uk/docs/german_patriarchy.pdf≥ 
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والمنظور الجنساني في الدراسات ال
حث�ة النوع االجتماعي إدراج مقارCة : الم
حث الثالث

  لحقلي العلوم الس�اس�ة والعالقات الدول�ة
  

النوع االجتماعي في الدراسات الس)اس)ة، نتیجة حتمّ)ة لنسF من عمل)ات /ج مقار"ة الجندر)عتبر إدرا     
التحدیث المعرفّي االجتماعّي والس)اسّي واالقتصادّ$ واألكاد)مي، الذ$ فرضته التحوالت المفاه)م)ة 

 gى الرغم من قدم ضّد ال�طر5ر�)ة الس)اس)ة، عل" الحر�ة النسو)ة التحّرر5ة"االجتماع)ة المعاصرة، وضغو
تجّنب "�حث هذه الظاهرة و�الس)�)ة المقار"ات الموضوع)ة التي عالجتها، على أساس قاعدة 

  )Avoiding Bias") .1/التحّیز

�ما " غیر شاملة"و" نظر5ة مهزومة"فالتعامل مع نظر5ة الجندر على أّنها خرق مفاه)مّي مشّ�ك، و    
لّي، جعل الهجوم على الفلسفة النسو)ة، واتهامها �محدود)ة الرؤ)ة ورد في النقد المار�سّي أو النقد الرأسما

التفاعل�ة ، )فید في إث�ات هذه الفلسفة لع�س هذه االدعاءات، نتیجة النزعة "خرافة اإلطار المرجعيّ "و
حیث ال ین�ر ، )2(یورحان هابرماس ، �ما )سّمیها The Women’s Interactionnisme الحتم�ة للمرأة

أهم)ة دراسات الجندر في تكو5ن المعرفة في مجال العلوم االجتماع)ة، ومنها دراسات  وشإمر5 الكات
العلوم الس)اس)ة، �ما تقّدمه المنظورات النسو)ة من فروض تأس)س)ة مفیدة، أّكدت أّن حجب الجانب 

  ).3( قد تسّببت في قصور التفسیر والتحلیل الس)اسي المعاصر ،"ال جندرة الدماغ"األنثوّ$ للمعرفة 

�أّن حرمان الط�قات العاملة من حFّ التصو5ت، هو  1861سنة  جون ستیوارت میلوقد حاجج      
الذ$ جعل الح�ومة ال تتحّدث عن مصالحهم في اجتماعاتها الوزار5ة، قبل أن تتطور النزعة النقاب)ة 

غیر /غیر منظورة"انات والس)اس)ة للعمال، فما �ال النساء اللواتي تعاملت معهّن السلطة �استمرار، ��)

  )4.(؟"Invisible Entity مرئ�ة

                                                             

دار بترا : دمشF) (لیلى الطو5ل: ةترجم( طرائ^ ال
حث في العوم االجتماع�ةــ شافا فران�فورت ناشم)از، دافید ناشم)از، )1(
  .263. ، ص)2004أغسطس /للنشر، آب

منشورات : فاف ، الجزائربیروت منشورات ض) (ترجمة دمحم جدید$( هابرماس والسوسیولوج�اــ ست)فان هابر، )2(
  .100، ص )2012دار االمان، : ، الر"اgاالختالف

المر�ز القومي : القاهرة) (نجیب الحصاد$: ترجمة( العلم الصراع من أجل روح: �ون ضّد بوCرــ ستیف فولر،  )3( 
  .59. ، ص)2012، 2034: للترجمة، المشروع القومي للترجمة، العدد

الجمع)ة المصر5ة لنشر المعرفة والثقافة العالم)ة، : القاهرة) (أحمد أمین الجمل: ترجمة( عن الد�مقراط�ةــ رو"رت دال، )4(
  .83. ، ص)2000
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تكتسي �مظهر و"ن)ة داخل)ة وخارج)ة مختلفة االتجاه، ف�قدر ما " الدور الس�اسّي النسو5ّ "فظاهرة     
تعطي االنط�اع �أّنها سهلة التفسیر من الخارج، فهي على قدر �بیر من التعقید حین تعالج من الداخل، 

). 1(رهانات السلطو)ة في المجتمع، وتداخل أ�عادها المعرف)ة وتعّدد متغیراتها ال�حث)ة نتیجة ارت�اطها �ال
�آثاره التقلید)ة، إلى توطید أسس هرار�)ة تراتب)ة اجتماع)ة، " الفوارق الجنسان)ة/تمایز الجندر"حیث امتّد 

العزلة ": اتي یوصفن بـمبن)ة على الس)طرة الذ�ور5ة التنافس)ة والعدوان)ة، وه)منتها على النساء اللو 
  )Francis Fukuyama) .2فرنس�س فو�و�اما ، �ما )قول "األنثو�ة، للمرأة المنبوذة والمست
عدة

  

  

  

  إدراج مقارCة النوع االجتماعي في  الدراسات الس�اس�ة: المطلب األول
  

اس)ة والعالقات النوع االجتماعي في مجال العلوم الس)/الجندر)عتبر االهتمام األكاد)مي �مقار"ة     
عدم قدرة ال�احثین على ابتكار مقار"ات أو محاوالت تنظیر5ة : الدول)ة، نتیجة لمسألتین رئ)سیتین، أوالهما

مستقلة عن التطورات المعرف)ة التي شهدتها �ق)ة المجاالت العرف)ة للعلوم االجتماع)ة األخرi، والتي تت�ع 
س)اسّ)ة أن یتجاهلوا أثرها في تطو5ر �ق)ة المجاالت أطرا وأنساق معرف)ة ال )م�ن ل�احثي العلوم ال

المعرف)ة، أما المسألة الثان)ة فتتعّلF �التحوالت الدول)ة والعالم)ة شدیدة السرعة والتعقید، التي �ان لها أثر 
واضح في تحّول المفاه)م المتعلقة �قضا)ا المرأة، خصوصا �عد ولوج الدول عصر العولمة والسماوات 

، تفصلها عّما توّصل إل)ه "س)اسة انعزال)ة"یث أص�ح من الصعب على الدول اللجوء إلى المفتوحة، ح
  . العالم تشا�ك للمصالح، التي تصنع و تشّ�ل مستق�ال مغایرا لل�شر5ة في عصرنا الحدیث

وألّن تطّور الحر5ات في الثالث من مناظیر حقوق اإلنسان �عد نها)ة الحرب ال�ادرة، قد أفضت إلى     
انع�اس " تحّرر المرأة: "اسة الفرد وحرمة �)انه، وتراجع مر�ز5ة الدولة وقداسة س)ادتها، فإّن المطال�ة بـقد

  )3. (طب)عّي لهذا التحّول، وتأّثر تلقائّي �الس)اق الدولّي الجدید، وتحّوالته الحتم)ة

                                                             

لمعرف)ة المنضو)ة تحت اسم العلوم االجتماع)ة واإلنسان)ة، ل)ست على مستوi واحد في النظر إلیها، بل هي فالفروع ا -)1(
، و�ّل ما یتعّلF بها من أ�عاد ثقاف)ة س)اس)ة أو تنمو)ة، سوسیولوج)ة أو أ)�ولوج)ة، "اإلناسة"خاضعة للتحّول بداللة ظاهرة 

مقاالت في  ،�لود ل)في شتراوس: أنظر(سان)ة المدافعة عن حقوق اإلنسان  نجمت عن علّو ق)مة الفرد، وتنامي النزعة اإلن
  ).117. ، ص)2008دار التنو5ر للط�اعة، : القاهرة) (حسن قب)سي: ترجمة( اإلناسة

إصدارات دار : القاهرة) (أحمد مستجیر: ترجمة( عواقب الثورة البیوتكنولوج�ة: نها�ة اإلنسانــ فرانس)س فو�و)اما، )2(
  .69. ، ص)2012أفر5ل  سطور،

، ) 2012دمشF، دار بدا)ات للط�اعة، ) (أسامة إسبر: ترجمة (ة الحر=ة األولى و األخیر ــ جود و �ر5ستینا مورتي، )3(
  .220. ص
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التي تهدف إلى تحقیSub-Cultures ، F) 1/ (الثقافات الفرع�ة إّن اتهام الثقافة النسو)ة �أّنها من    
" جنوس)ة الدماغ"التغییر االجتماعي �االعتماد على دعم االتجاه التطور$ واالنتشار$ للمفاه)م النسو)ة 

، ال )عفیها من النقد، واتهامها �استغالل س)اقات النزعة التحّرر5ة لإلنسان)ة في القرن العشر5ن الماضي )2(
أّن التنظیر النسوّ$ ال ینفي التناقضات التي تحدث في الدول  ، �ما)3(ومحاولة استغاللها أو ر�و"ها 

   )∗. (الغر")ة المتقّدمة، مصدر الفلسفة النسو)ة النقدّ)ة

  إدراج مقارCة النوع االجتماعي في  دراسات العلوم الس�اس�ة: الفرع األول
  

ّي دقیF، �عد أن تناولته في حقل العلوم الس)اس)ة �مجال �حث" النوع االجتماعي"ظهرت مقار"ة الجندر     
الدراسات االجتماع)ة واإلنسان)ة �ال�حث والدراسة األكاد)م)ة في إطار شامل خالل عقود سا�قة، وتّم 
تضمین هذه المقار"ة ال�حوث الس)اس)ة المعاصرة بهدف إعادة تف�)ك الظواهر وٕاعادة تحلیلها مع مراعاة 

انطالقا من عم  الدراسات التي هّمشت فئة النساء احت)اجات النوع، وعن طرF5 إعادة النظر في حصیلة
  .قامت الدراسات ال�حثّ)ة �عزله �طر5قة متحّیزة" فاعال س)اسّ)ا"االعتراف بدورهّن �اعت�ارهّن 

ففي جم)ع األمم والحضارات التي مّرت �أوقات بناء أو أزمات أو نزاعات س)اس)ة، أو غیرها من      
تمیل إلى تفضیل الرجال  أبن�ة الفرصة الس�اس�ةي الخطیرة، �انت وضع)ات االنتقال والتحول الس)اس

، نتیجة افتراض تكر5س الس)طرة الذ�ور5ة طوال عّدة قرون من الممارسات والس)اسات )4(على النساء 

                                                             

دار المعرفة : اإلس�ندر5ة( دراسات انترCولوج�ةــ عبده محجوب، حیدر إبراه)م، مجد$ حمیدة، دمحم ع�اس إبراه)م، )1( 
  .100 – 99. ص –، ص )ت.الجامع)ة، د

 -نظر=ات : المرجع في علم النفس الف�سیولوجيــ مصطفى حسین �اهي، حسین أحمد حشمت، نبیل السید حسن، )2( 

  .119. ، ص)2002القاهرة، م�ت�ة االنجلو المصر5ة، (  تطب�قات –تحل�الت 

المر�ز القومي للترجمة، المشروع القومي : رةالقاه) (سامي خش�ة: ترجمة( علم اجتماع القوم�ة ــ  د)فید ماك �رون، )3( 
  .229. ، ص)2007للترجمة، 

فرضت الرعا)ة األبو)ة للح�ومة على الشعب االنجلیزّ$، �عد أن فرض مارغر=ت تاتشر  فرئ)سة الوزراء االنجلیز5ةــ  )∗( 
حّولت الق)ادة النسو)ة للح�ومة إلى المناخ الس)اسي وحر�ة السوق الحّرة على الح�ومة التاتشر5ة، التر�یز على الفرد)ة، وت

  .على المح�ومین" استبداد �طر5ر�ّي مؤّنث"

  .74. ص مرجع ساب^، ، نحو دراسة النوع في العلوم الس�اس�ةمیرفت حاتم،  -)4( 
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التي خدمت مصالح الرجال دون النساء، خصوصا وأّن فترات الحر5ة التي تتاح لألغلب)ة ��املها تتصف 
  .)ة، ثم إحالة المواطن على اإلهمال والتهم)ش �عد انتهائها�القصر والمحدود

أص�حت مقار"ة النوع االجتماعي تستخدم في حقل علم الس)اسة �ش�ل فّعال، �عد أن طفت عّدة      
قضا)ا وانشغاالت نسو)ة على السطح، لم یتطّرق لها المجال ال�حثّي من قبل، لتص�ح مقار"ة النوع 

اول إعادة فهم بن)ة الظواهر الس)اس)ة واألسس التي قامت علیها األطر النظر5ة االجتماعي طرحا جدیدا )ح
  .والمفاه)م)ة التي رصدت لشرحها وتفسیرها

 Linda Zerrilli لیندا ز=ر=لليو Souzane Caroleسوزان �ارول لقد توصلت ال�احثتان النسو5تان     
س)اس)ة، )عود إلى نضال الحر�ة النسو)ة إلى أّن الفضل في إدماج مقار"ة النوع في مجال العلوم ال

 مور=س دوفرج�هاألمر�5)ة، التي أعادت طرح أف�ار النوع �عد توقف �تا�ات عالم الس)اسة الفرنسّي 
Maurice De-verger  حیث لم تظهر إّال �عد مأسسة اختصاص الدراسات النسو)ة في 1955سنة ،
"  خط§ الجنوسة المعرف�ة: "بـطور ما )سمى ، في مساقات دراس)ة تع�س ت)1(الجامعات األمر�5)ة 
Genders Schemas .میل�سا هاینز ما تصطلح على تسمیته ال�احثة  من أجل بلوغMellissa Hainez 

حیث خرجت القضا)ا الجنسان)ة من دائرة الخجل المطلبّي، ولم . )Brain Gender) "2/جنوسة الدماغ": بـ
، �عد تضمینها أجندات هیئات المجتمع المدني )3) (فهوما مقّدسامحّرما معرفّ)ا أو م" (Taboo/تابو"تعد 

العالم)ة واإلقل)م)ة الدول)ة والمحل)ة، التي أص�ح �عضها یتبّنى منظورات راد)�ال)ة ومفاه)م متطّرفة، تعمل 
  )4". (االستغناء النسائي عن الرجال"على تصعید الصراع ضّد الرجل عن طرF5 التهدید �احتمال)ة 

     iعاني من القصور ، أّن الف�ر النسوّ$ "النسو)ات المعرف)ة"و" منّظّر$ ال�طر5ر�)ة"مناهضو أف�ار یر�
وعدم البناء التنظیر$ الشامل، ألّنه )قوم على تعم)م استنتاجات وأف�ار لم تحّقF التثّبت النظرّ$  المعرفيّ 

                                                             

النوع نحو دراسة ، )محررا(میرفت حاتم : في" العلوم الس)اس)ة، مالتحد)ات النسو)ة أما"سوزان �ارول، لیندا ز5ر5للي،  -)1( 

دار إل)اس العصر5ة للط�اعة، مؤسسة المرأة والذاكرة، سلسلة ترجمات : القاهرة) (شهرت العالم: ترجمة( في العلوم الس�اس�ة
  .53.، ص)2010، 01. نسو)ة، ع

، )2008، یولیو 353: سلسلة عالم المعرفة، العدد: الكو5ت) (لیلى الموسو$ : ترجمة( جنوسة الدماغمیل)سا هاینز،   -)2(
  .08. ص

دار الطل)عة للط�اعة، را�طة العقالنیین العرب، : بیروت( سوسیولوج�ا الجنسان�ة العر�Cةعبد الصمد الدّ)المي،  -)3( 
  .07 -  06. ص - ، ص )2009

  .195. ، ص)2007دار الحوار للنشر، : الالذق)ة) (عدنان حسن: ترجمة( الجنسان�ةجوزف بر5ستو،   -)4(
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تي تؤرق األغلب)ة المجتمع)ة والتصدیF المعرفّي النهائّي، خصوصا وأّن خطابها منفصل عن القضا)ا ال
فرض نفسها 
اعت
ارها الطرح الراهن واألهّم، دون أن تحّق^ ، وتحاول )∗(والط�ق)ة العمال)ة والنقاب)ة 

غیر منتجة �حتم)ة "�ما أّن اعتمادها المفرg على اتهام الرجل �ممارسة �طر5ر�)ة مقصودة . اإلجماع
ّي وانفصالّي )حاول استثمار محّصالت اإلدانة المتطّرفة ، )حّول ف�رها إلى نهج صراع"تار5خّ)ة منطقّ)ة

للذ�ورة، ما یدّل على تهّر"ها عن واجب مقاومة األس�اب الحق)ق)ة الضطهاد النساء، بوصفهّن جزء من 
الفئة المحرومة من "، أو "الشعب المستعمر"أو " الط�قة العمال)ة المقهورة"أو " المجتمع المه)من عل)ه"

، و)�ّرس عجزها عن مواجهة تأبید الذ�ور=ةیدعم  تمّرد انطوائيّ عن اتهامها �ممارسة ، ناه)ك "الحقوق 
  .بتواطؤ �طر5ر�ّي غیر عقالنّي من قبل السلطة ،"غیر مرئي"الذ$ حّولها إلى �ائن  "التأث�م"

 نتیجة أول)ة الستعارات األنظمة التسلط)ة التي ترi أّن النساء )صلحن" تأنیث االستبداد"فظاهرة    
، و5تجّلى )1(�غطاء للنظام الس)اسي، الذ$ یزعم انتهاجه الصر5ح لق)م الد)مقراط)ة وحما)ة حقوق اإلنسان 

إدعاء تم�ین المرأة في مقابل قهر األغلب)ة وس)ادة االنسداد الس)اسي، یتجّلى في جور التشر5عات وهي 
لنساء على الرغم من إدعاء تم�ینهّن من أهّم تقن)ات االستبداد التي تضمن دوام اله)منة ال�طر5ر�)ة على ا

، ف)عمل على إشراك المرأة ومأسسة تواجدها الس)اسّي لضمان حر�)ة التواصل العام، ومراق�ة الحراك )2(
  )3. (المجتمعّي المناهض للسلطو)ة الفرد)ة

  

 ، على اعت�ار تحّول الحر�ات النسوّ)ة إلى حر�اتخلیل أحمد خلیلیوافF ال�احث العر"ي         
والتجّمعات النسو)ة، التي حّولت الحر�ة النسو)ة  Mobilisationاحتجاج)ة تحّرض على الحراك التعبوّ$ 

                                                             

، بوصفهّن فئة محدودة من المجتمع المقهور "تحّرر النساء"أّنه ال فائدة ترجى من طرح قض)ة ــ )قوم هذا الرأّ$ على )∗(
الدولتان)ة الكبرi، وممارساتها القمع)ة واالستبداد)ة، إذ سیؤّد$ االنفصال الس)اسّي " ال�است)الت"جمعّ)ا داخل السجون 
لسلب)ة واالنعزال واالنشغال �الجداالت الهامش)ة عن ، التي ستعاني من ا"منظمة المرأة المنفصلة"النسوّ$  إلى ظهور 

مطالب األغلب)ة، في الوقت الذ$ تدیر ف)ه حر�ة الجماهیر المطال�ة �الحر5ات الد)مقراط)ة، ظهرها، للمطالب النسو)ة 
  .  الفئو)ة االنفصال)ة الض)قة؟؟

) جورج سعد: ترجمة( �اس�ة الكبرT المؤسسات الس�اس�ة والقانون الدستور5 لألنظمة السفرج)ه، ــ مور5س دو )1( 
  .51. ، ص)1992، "مجد"المؤسسة الجامع)ة للدراسات : بیروت(

الش��ة العر")ة لأل�حاث : بیروت( دراسة مقاصد�ة في فقه التحّرر من التغّلب: تف��ك االستبدادــ دمحم العبد الكر5م، )2(
  .38. ، ص)2013والنشر، 

. ، ص)2008دار الفارابي، : بیروت) (خلیل أحمد خلیل: ترجمة( صل االجتماعيسوسیولوج�ا التواــ فیلیب ر5تور، )3(
97.  
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، الذ$ Contrainteالقسر / إلى جماعات ضاغطة، وجماعات ثقاف)ة محّر�ة وموّجهة للق)م، ضّد اإلكراه
  )1. (إمیل دور�ا�متحّدث عنه عالم االجتماع 

من مظاهر المشار�ة الس)اس)ة للمرأة �غرض توصیل الخطاب الفئو$  وتعتبر المظاهرات النسو)ة    
النسو$ للسلطة، حیث تعتمد الحر�ات االحتجاج)ة النسو)ة على المظاهرات االحتجاج)ة، �اعت�ارها أنجع 

  .وسائل رفع مستو)ات النضال النسوّ$ إلى مستو)ات المشار�ة الس)اس)ة الشرع)ة

تمّیز الحراك االجتماعي عن التمرد ": ، المظاهرات �أّنهافیلیب بروو)عّرف السوسیولوجي الفرنسي     
العص�اني، حیث أّن التجمهر على الطر=^ العام، هو طر=قة �ستخدمها المواطنون لإلدالء 
مواقفهم 
تجاه س�اسات الح�ومة، للضغ§ عل السلطة من اجل اعتماد س�اسات وقوانین بدیلة تعترف 
حقوق 

�التي نجح من  مظاهرات محّر�ةنماذج المظاهرات إلى   Pierre Favre �ار فافرب�ما مّیز . "اإلنسان
خاللها أنصار البیئة وأنصار الحر�ة النسو)ة، في تغییر التشر5عات الخاصة �اإلجهاض وحما)ة البیئة، 

  )2. (�المظاهرات العمال)ة والنقاب)ة الكالس)�)ةالروتین�ة والمظاهرات 

حتجاجات إحدi الطرق السر5عة المتاحة إلمالء المطالب الجماع)ة وٕاحداث وتعتبر المظاهرات واال    
، �ما أّنها تراهن على استخدام التغط)ة اإلعالم)ة بوصفها من الوسائل األكثر تفض)ال �النس�ة )3(التعبئة 

 للحر�ات النسو)ة لتسوF5 أف�ارها للرأ$ العام، وتنظ)م تلك المطالب في برامج وأجندات س)اس)ة )م�ن
  .  األم/تطو5رها لتص�ح برامج س)اس)ة ألحزاب البیئة المدافعة عن الطب)عة

لقد جاء توس)ع نطاق حF االقتراع ل)شمل النساء متأخرا نسب)ا، فالد)مقراط)ة التي )�ون فیها تمثیل     
ابّي غیر أّن التمییز اإلیج). 4(النساء هامش)ا، ل)ست د)مقراط)ة حق)ق)ة وتتضمن خلال ال )م�ن إن�اره 

لصالح النساء هو عمل)ة هادفة تسعى لتصح)ح أوضاع النساء، �منحهّن فرصا أفضل، تكفل تعو)ضهّن 

                                                             

  .94. ، صمرجع ساب^ــ خلیل أحمد خلیل، )1(

 ،-دراسة مقارنة  – 2004من االستقالل إلى ... المشار�ة الس�اس�ة للمرأة في الجزائر وتونس ــ سهام بن رحو، )2(
  .37. ، صمرجع ساب^

المر�ز القومي للترجمة، المشروع القومي للترجمة، : القاهرة( )2004 – 1768(لحر�ات االجتماع�ة ا ــ  تشارلز تلي،)3(
  .100 -  99. ص -، ص )2005، 975: العدد

برنامج األمم : UNDP( دلیل الممارسة الجیدة.. البرلمان والد�مقراط�ة في القرن الحاد5 والعشر=نــ د)فید بنثام، )4(
  .23 – 22. ص –، ص )2006حاد البرلماني الدولي، اإلتالمتحدة اإلنمائي، 
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عّما فاتهّن من حقوق، وتمنحهّن امت)ازا نوع)ا نظیر آثار التار5خ الطو5ل من الس)اسات الذ�ور5ة، التي 
  )1. (ع)ة ال�طر5ر�)ة الموروثة�رّست اإلقصاء واالست�عاد ضّد المرأة، وفرضته العادات والتقالید المجتم

الكوتا، التي تعتبر " الحصص النسو)ة"تمیل األنظمة الس)اس)ة الد)مقراط)ة الحدیثة إلى اعتماد س)اسة     
، فنظام الكوتا )2(أنسب الطرق لرفع نسب تمثیل المرأة، وز5ادة مشار�تها الس)اس)ة �طر5قة منصفة 

Qoutaلز5ادة حصص المرأة، لمساعدتها على تجاوز الصعو�ات  ، هو نظام خاص یب)ح التدخل اإلیجابي
  .التي تعوق مشار�تها الس)اس)ة مقارنة �أقرانها الرجال

وتمیل نظم التمثیل النسبّي في الغالب إلى اإلسهام في رفع مستو)ات تمثیل المرأة، وانتخاب أعداد      
النساء في قوائمها االنتخاب)ة، لتنتج  أكبر من النساء، وتحفیز األحزاب الس)اس)ة على ترش)ح المز5د من

وتنطلF القناعة . توازنا بین الجنسین، یز5د من حظو� هذه األحزاب للفوز �عدد أكبر من المقاعد التمثیل)ة
، من واج�ات النظام الس)اسّي ح)ال احت)اجات )3(اإلیجابّي " غیر الد)مقراطي"من اعتماد هذا التمییز 

النساء عن مجاراة النصر المستد)م للرجال في المجال الس)اسّي، )قتضي النساء، واالعتراف �أّن عجز 
اعتماد حلول إرضائ)ة إنقاذ)ة عاجلة، لضمان التمثیل الضرورّ$ لنساء المجتمع، المغّی�ات والمست�عدات 

، وقد أّكدت هذه اآلل)ة جدواها العمل)ة في "عدم مراعاة احت)اجات النوع اإلجتماعي"طوال سنوات من 
  )4. (ل النساء اللواتي لم تتم�ّن من الوصول �اآلل)ات الد)مقراط)ة  االعت)اد)ةتمثی
 Parity Women'sغیر أّن تطّور المطالب النسو)ة �المناصفة البرلمان)ة بین الجنسین    

Representation in Parliament ، فإذا �ان ، "عدالة التمثیل الد)مقراطي للجماهیر")حلینا إلى جدل
فإّن المفهوم )�ون قد انتقل من المساواة بین ، "عدالة تمثیل الجنسین في البرلمان")عني " ناصفةمطلب الم"

، یتّم تفعیلها اعترافا بداللة عدالة التقس)م "ق)مة"إلى العدالة بین الجنسین �اعت�اره " �اعت�اره حّقا"الجنسین 
)قة على أساس النوع االجتماعّي، الس�ان، وهو ما یتطّلب إحصائ)ات ومعلومات دق/الد)مغرافي للشعب

                                                             

ـــــ ــــــــ)1( مر�ز نظرة للدراسات النسو)ة، : القاهرة( الدلیل اإلرشاد5 إلدماج النوع االجتماعي في العمل�ة االنتخاب�ةــــــــ،  ـــــــ
  . 09. ، ص)2010نوفمبر 

الخ�ارات المناس
ة ... النظم االنتخاب�ة ونظام الكوتا: اةالتصم�م من أجل المساو ست)ال الرسرود، ر5تا تافرون،  -)2( 
 International Institut forالمؤسسة الدول)ة للد)مقراط)ة واالنتخا�ات (، )عماد یوسف: تعر5ب( والخ�ارات غیر المناس
ة

Democracy and Electoral Assistance IDEA ،2007(11. ، ص.  

مجلة " یجابي لصالح المرأة في االتفاق)ات الدول)ة وقوانین العمل والتشر5عات الوطن)ة،التمییز اال"ــ إلهام عثمان دمحم، )3(
  .337 -  319. ص –، ص )�2010انون األول (، 12: ، السنة31: ، العددالعدل

: دد، الع10: المجلدمجلة النهضة،  "تخص)ص مقاعد للمرأة في المجالس الن)اب)ة المنتخ�ة،"ــ أشرف عبد هللا )اسین، )4( 
  .30. ، ص)2009ینایر ( 01



 

166 

وقد شهدت أكثر تمّثالت إدماج المنظور  .تفقّد صورة دق)قة عن تر�ی�ة المجتمع و"نیته االجتماع)ة
، حیث أّدi التطور التكنولوجي، إلى تصم)م الح�ومة االجتماعّي في ح)اة المجتمعات المعاصرة

   )1. (ماعي لتسهیل نفاذ النساء إلى المعلوماتااللكترون)ة على برامج مراع)ة الحت)اجات النوع االجت
  

�ما أّن اآلل)ات اإلجرائ)ة للتم�ین الس)اسي یجب أن تؤّد$ إلى عمل)ة تغییر ه)اكل القوة الس)اس)ة     
واالقتصاد)ة واالجتماع)ة، مع توافر ثقة المجموعات النسو)ة بذاتها وقدراتها وٕام�اناتها، واستعدادها النفسي 

ل الذ$ )حّقF الفرص المتكافئة لكال الجنسین، وتؤّد$ في النها)ة إلى رفع مستوi وعي الخت)ار البدی
  ) 2. (واستعداد للمرأة والرجل إلحداث التغییر في المجتمع

  

  إدراج مقارCة النوع في دراسات العالقات الدول�ة: الفرع الثاني
  

الجندر في /تغیر النوع االجتماعيظهرت النظر5ة النسو)ة في العالقات الدول)ة �عد إدماج م        
أ�حاث السالم والدراسات اإلنمائ)ة التي انتشرت في ثمانین)ات القرن الماضي، وهي تعود في اهتماماتها 

، والدور الس)اسي التي 19ال�حث)ة إلى انع�اسات ظهور الحر�ة النسو)ة في دول أور"ا الغر")ة في القرن 
". المساواة ین الجنسین: "نت مطالبها متمر�زة حول المطال�ة بـحاولت أن تلع�ه تلك الحر�ات، التي �ا

، الذ$ )3) (مؤتمر النساء العالمي األول(م 1892و�انت أول انتفاضة للنساء في مؤتمر �ار5س سنة 
طالبت ف)ه الحر�ات النسو)ة بجم)ع الحقوق الس)اس)ة واالقتصاد)ة واالجتماع)ة التي حرمت منها المرأة 

 ّFفي التعلم والعمل، والحصول على  الغر")ة، �الح Fّفي الترشح واالنتخاب والدخول إلى البرلمان، الح
وغیرها، فنتج عن المؤتمر حصول المرأة في بر5طان)ا ... الفرص االقتصاد)ة واالجتماع)ة الق)اد)ة

  . 1920و 1918والوال)ات المتحدة األمر�5)ة على حقوقها الس)اس)ة سنة 

على إثر انتقاد ، The Feminist Theory in IR)ة في العالقات الدول)ة ظهرت النظر5ة النسو     
المختلف على أساس "االتجاهات التفسیر5ة للمدرسة الواقع)ة، فظهر استخدام متغیر دور الفاعل 

                                                             

: الح�ومة االلكترون�ة المراع�ة للمنظور الجنساني وآخرون،.. ، راؤول زامبرانوحجاب، ناد)ة )محررا(أنیتا �اناتینغال  -)1(
النوع "برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وث)قة تمهید)ة حول القضا)ا الجنسان)ة : نیو5ورك( استكشاف القدرة على التحّول

  .13 -  12. ص - ، ص )2008، 04: والح�ومة الد)مقراط)ة، العدد" Gender –جتماعي اال

 مجلة دراسات إستراتیج�ة،" التحد)ات واآلل)ات،... من العمل الس)اسي : تم�ین المرأة الجزائر5ة"هم، در ــ فاطمة بو )2( 
  .119 – 93. ص –، ص 11: العدد

  .337. ص ،مرجع ساب^ــ عبد الناصر جندلي، )3(
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�متغیر جدید في العالقات الدول)ة، و�انت فرصة إلبراز صوت المرأة النقدّ$،  "Genderالنوع /الجنس
 The Liberalوتبلورت عن ت)ار الحر�ة النسو)ة الغر")ة النسو)ة اللیبرال)ة . ات الدول)ةفي مجال العالق

Feminism  والنسو)ة االشتراك)ة المار�س)ةThe Marxist Feminism  حیث تدافع األولى عن الحر5ة
ضاع  المرأة المطلقة للفرد، وترi الثان)ة أّن اضطهاد النساء متأّصل في االستغالل)ة الرأسمال)ة، وأّن أو 

وقد صّنف ال�احث الجزائر$ عبد . ، وتحر5ر النساء مرت�} بإزاحة الرأسمال)ة)∗(مرت�طة �الصراع الط�قّي 
 Feminist Empiricism النسو�ة التجر=ب�ة: الناصر جندلي ثالثة ت)ارات نسو)ة في العالقات الدول)ة

ومن  Feminist Stand-Point النسو�ةوجهة النظر ر5ب)�ا النك ولوردس بنیر5ا، واتجاه : ومن روادها
-Feminist Post ما 
عد الحداث�ة�ارول بیترمان و�ر5ستین د$ ست)فانو، وت)ار النسو)ة : رواده

Modernism جین �اتك ألشتاین: ومن رواده   .  
  

  :أمن المرأة في النزاعات الدول�ة

ة للحروب والنزاعات الدول)ة، مقابل حالة لطالما عرف التار5خ اإلنسانّي ظاهرة إهمال األ�عاد الجنسان)     
أخرi من الالتوافF المعرفّي في الحوارات المعرف)ة التي قامت بین المدرستین الواقع)ة والمثال)ة حول 
النزاعات واستخدام القوة في العالقات الدول)ة، وهي الدراسات التي تّم تطو5رها في س)اق الدراسات 

دراسات "فقد تطور مفهوم أمن المرأة وخصوصا في ). 1(یبرال)ة الجدیدة المعاصرة للواقع)ة الجدیدة والل
، )2(، �عد التحول الهام الذ$ عرفه مفهوم أمن الدولة وعالقته �األمن اإلنساني "السالم والنزاعات الدول)ة

حیث أص�ح إصالح القطاع األمنّي )قتضي مراعاة المنظور الجنسانّي �غیره من القطاعات، حتى یتّم 

                                                             

م�شیل د5 ــ خلصت دراسة �حث)ة تحاول استخدام االستراتیج)ات الفضائ)ة لرصد الحر�ة الحضر5ة للس�ان، حیث اقترح )∗(
أّن  1984للس�ان، وخلصت هذه الدراسة التي أنجزت سنة " الممارسات الح)ات)ة الیوم)ة"في مقترحه ال�حثّي متا�عة  سورتو

القاهرّ$ یؤ�ّد صر، له دور مر�ز$، وأّن التمفصل الط�قّي في الفضاء المدیني الحضور العلني للمرأة في القاهرة عاصمة م
مساواة مجتمع)ة، �ما رصدت الدراسة أّن ظاهرة الحجاب النسو$ ظاهرة بوضوح في هذه الحر�ة، وهي الأّن هنالك حالة 

أنوك د$ : أنظر. طور الذاتي لس�انهاه المدینة العر")ة اإلسالم)ة المشرق)ة، وتعتبر مظهرا من مظاهر الترق)ة والتذتمیز ه
  ).245. صمرجع سابF،  ،الط
قة والجندر والفضاء العام في القاهرة الكوزموCولیتان�ة: أحالم عولم�ة�و5ننغ، 

 (1)-  J. Anne Tickner, Gendering  world Politics: Issues and Approaches in The Post-
Cold War (New York: Columbia University Press, 2001), p. 38. 

معهد إبراه)م أبو لغد للدراسات الدول)ة، : فلسطین( النزاعات المسلحة وأمن المرأةــ علي الجر"او$، عاصم خلیل، )2(
  .30. ، ص)2008جامعة بیرز5ت، 
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، حیث صّنف تقر5ر التنم)ة اإلنسان)ة )1(تعامل مع النساء وفF الشروg المطلو�ة للتعامل مع النساء ال
، التي تعتبر أول فئة تتأثر �حالة انعدام "الفئات الضع)فة الهشة"المرأة العر")ة من  2009العر"ي للعام 

، حیث )3(i النفسّي للمرأة ، بل وحتى المستو )2(األمن وتدهور االستقرار الس)اسي واألمني للمجتمع 
تعتبر هشاشة الفئات النسو)ة، السبب الرئ)س في �ونها أكثر استهدافا واألكثر تهم)شا في مفاوضات 
السالم التي یتم إبرامها، على الرغم من أّنها تستخدم �ورقة للضغ} في معظم األح)ان إل)قاف الحب أو 

  . عقد الهدنة

زاید للنساء في القطاع العس�رّ$، خصوصافي النماذج التي تعتمد الح£ ال�احثون االستخدام المت     
نظام التجنید الطوعّي، نتیجة االحت)اجات العس�ر5ة المتزایدة للقوة ال�شر5ة، حتى وصلت في الج)ش 

: وظهرت على هذا الصعید مش�لتان رئ)سیتان). 4(�المائة  25األمر�5ي على سبیل المثال، إلى نس�ة 
مع المجّندات، واالنتهاكات المحتملة ضّدهّن �سبب االحت)اج الجنسّي في العمل اللغة المستخدمة 

  . العس�ر$ّ 

  ):5(�ما تهتّم عالقات الجندر زمن األزمات والنزاعات المسلحة بـ      

قانون "ــ قض)ة ارت�اg المواطنة �مسألة التمییز ضّد المرأة وأثرها على قضا)ا المساواة وتتجّسد في    
  .، و�)ف)ات تجسید حقوق األبناء من جانب األم، وضمان حقوقهم"الجنس)ة

ــ رفع الدولة تحفظاتها عن اتفاق)ة إلغاء جم)ع أش�ال التمییز ضّد المرأة، )عني تنز5ه القوانین عن    
العنف المنزلي (التمییز ضّد النساء، قبل أن یتّم استحداث قوانین عمل)ة تحمي المرأة من العنف خاصة 

  ).ن العملوفي أماك

                                                             

م
ادرة اإلصالح  م
ادرة األمنوقراط�ات العر�Cة" تحّد$ ثقافي وس)اسي،: النوع االجتماعي في قطاع األمن"ــ نهى ��ر، )1(
  . 06 – 01. ص –، ص )2011سبتمبر /أیلول(إصالح القطاع األمنّي : �ار5س العرCي،

تحد�ات أمن : 2009تقر=ر التنم�ة اإلنسان�ة العرCي للعام وآخرون، .. جاك األسود، رحّ)م  ش�ر$، �شرi سالمـ -)2(
  .79.، ص)2009اإلنمائي،  برنامج األمم المتحدة: UNDP: بیروت( اإلنسان في البلدان العر�Cة

 66: العدد: ، �غدادمجلة �ل�ة التر�Cة األساس�ة" المش�الت النفس)ة الناتجة عن العنف ضّد المرأة،"ر5موند أشع)ا، ــ )3( 
  .557 – 535. ص - ، ص )2010(

  .45. ، ص)2008دار أسامة للط�اعة والنشر، : عّمان( علم االجتماع العس�ر5ّ ــ فؤاد اآلغا،  )4( 

برنامج األمم المتحدة : بیروت( حقوق المرأة.. سلسلة الدراسات الخلف�ة: الخطة الوطن�ة لحقوق اإلنسانــــــ، ــــــــــــــــــ ــــــ)5( 
  .20 – 18. ص –، ص )2008نوفمبر /ياإلنمائي، مجلس النواب اللبناني، لجنة حقوق اإلنسان الن)اب)ة، تشر5ن الثان
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ــ )قتضي محو األم)ة وتعل)م المرأة، یتطّلب برنامجا مواز5ا طو5ل األمد من أل تعر5ف النساء �حقوقهّن    
في ظّل الدستور، إضافة إلى تعدیل صورة المرأة في المناهج التر"و)ة، ووسائل اإلعالم التي تعید إنتاج 

  .األدوار التقلید)ة للنساء

ن تقاس عن طرF5 مؤّشر التم�ین الذ$ )ق)س المستو)ات التي تحتلها النساء في ــ المساواة بین الجنسی   
  .مواقع صنع القرار، في مجالي الس)اسة واالقتصاد

ــ تساهم الشراكة مع المجتمع المدني من التجمعات النسائ)ة األهل)ة، في تغییر وضع)ة المرأة وتعدیل    
  )1 .(التشار�ّي للمرأةم�انتها في المجتمع، من خالل توظیف اإلصغاء 

�ما أّن للمنظمات األهل)ة المحل)ة والدول)ة دورا هاما في حما)ة المرأة من آثار النزاعات المسلحة،      
، خصوصا �عد )2(وٕاطالق م�ادرات لتعل)م السالم وتم�ین المرأة ورعا)ة الحوار وتوثیF جرائم الحرب 

بدورها، �ما یترتب على الشر�ات من القطاع  1993اعتراف المؤتمر العالمّي لحقوق اإلنسان سنة 
حقوق اإلنسان عموما وحقوق المرأة خاصة، ) حقوق العمال(الخاص المحلي والدولي، التزامات تجاه 

وغیرها ... حیث تعنى المرأة �الحر5ات النقاب)ة، المفاوضة والمساومة الجماع)ة، العمل السرّ$ اإلج�ار$ 
)3 .(  

اسات التي ت�حث العالقة بین النساء واإلمراض الصحي الناجم عن سوء �ما ظهر نوع من الدر     
الحما)ة األمن)ة للنساء، مثل تأثیر نقص الرقا�ة على إنتاج الت�غ، وتأثیر الت�غ وصناعة السجائر على 

ملیون امرأة مدّخنة )عاني أثر من ثلثهم من األمراض  10صحة النساء واألطفال، خصوصا وأّن أكثر من 
  )4. (، وتتحمل مسؤولیتهم الشر�ات العالم)ة المصنعة للسجائرالصح)ة

                                                             

دلیل .. الق�ادة، المفاه�م، المهارات والخبرات: التوّصل إلى الخ�اراتا)سنبورج، هالة فاز5ر$،  ــ مهناز أفخمي، آن )1( 
. ، ص)2002منشورات التضامن النسائي للتعّلم من أجل الحقوق، التنم)ة والسالم، : عّمان( تعل�م النساء على الق�ادة

192.  

: برلین) (یوسف حجا$: ترجمة( لتجاذ
ات واإلم�انات والتحّد�اتا: المجتمع المدني ومعالجة النزاعات ،ــ مارتینا ف)شر)2(
  .19. ، ص)2009لإلدارة البّناءة للنزاعات،  Berghofمر�ز �حوث برغهوف 

. الیونس�و، اإل)س)س�و، g) (عالء شلبي، نزهة ج)سوس ادر5سي: ترجمة( أسئلة وأجو
ة: حقوق اإلنسانــ لینا ل)فین، )3(
  .135.، ص )2009، 05

(4)-  -----, Gender and Tabacco Control: A Policy Brief (World Health Organization, 
GWH: Department of Gender, TFI:Women and Health, Tabacco Free Initiative, 2007), pp. 
02 – 08. 
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  :تعم�م مقارCة النوع االجتماعي في مجال إدارة الحدود    

     Fاالنص)اع للقوانین والمواثی F5تطور التف�یر الدولي بخصوص إصالح إدارة الحدود عن طر
هر5ب، عدم التمییز بین الجنسین، منع العنف االتجار �ال�شر، الت: والمعاییر الدول)ة واإلقل)م)ة التي تمنع

وغیرها، ... بین جماعات الجر5مة المنظمة، م�افحة غسیل األموال ومنع اإلمداد النقدّ$ �األموال األجنب)ة
�ما أّن أوقات األزمات تشهد تدفF أعداد العابر5ن والالجئین من النساء واألطفال و��ار السّن، الذین 

  ...).االحتجاز، الترحیل، االستنطاق، اإلساءات(رس الحدود من ممارسات یتعرضون إلى قمع قوات ح

  :وتوّصل إدماج مقار"ة النوع االجتماعي في إدراج الحدود إلى تطو5ر وٕاصالح المجاالت التال)ة    

ــ إعادة تطو5ر الحدود �ما یؤّد$ إلى تأهیل حرس الحدود والهجرة والجمارك وتوظیف النساء، من    
  .الثالث، وتأهیلهّن حتى تكون إجراءات االستق�ال أكثر مالءمة لألفراداألجهزة 

ــ تطو5ر المراق�ة الدق)قة لعمل)ة التفت)ش عند نقاg العبور، لوقف المتاجرة �ال�شر، وخصوصا النساء    
والفت)ات واألطفال، والعمل على عزل الضح)ة عن المهّرب، لتخل)صه من الخوف، والتعاون مع منظمات 

رأة والمنظمات غیر الح�وم)ة لتوفیر الخدمات الصح)ة واالحت)اجات للضحا)ا وعلى رأسها الفئات الم
الهّشة �األطفال والنساء و��ار السّن، والتعاون مع المجتمعات الحدود)ة وت�ادل المعلومات مع الشرطة 

  .ة �صفة مراقبالحدود)ة والمجتمع المحلّي واالستعانة �المنظمات غیر الح�وم)ة، ومنظمات المرأ 

ــ إدراج مقار"ة النوع االجتماعّي وحقوق اإلنسان في خط} إدارة الحدود وس)اسات و"رامج وزارات    
الداخل)ة، والقضاء، والسلطات المحل)ة، ومنع العنف القائم على أساس النوع، ضّد المهاجر5ن، وتقد)م 

د احتماالت تجاوب العاملین مع حوافز للعاملین �خطوة أساس)ة للقضاء على الرشوة، ووقف ازد)ا
  )1( .إجراءات إصالح الخدمة المالئمة، واست�عاد توظیف المسبوقین في جرائم عنف، سا�قا

  

  مقارCة الجندر في إصالح /إدراج المنظور الجنساني: الفرع الثالث

  ... قطاع العدالة واألمن والدفاع 
  

لنوع االجتماعي، ومراعاة تعم)م المنظور الجنساني ا/ال تكفي القناعة �أهم)ة اعتماد مقار"ة الجندر     
في الس)اسات والتشر5عات والبرامج على المستوi النظرّ$، إذا لم تكن هنالك قوانین وتشر5عات عمل)ة 
                                                             

الد)مقراط)ة على القوات  مر�ز جینیف للرقا�ة: جینیف( النوع االجتماعي وأثره في إدارة الحدودــ أنج)ال ماكا$، )1(
، معهد األمم المتحدة الدولي لل�حث والتدر5ب من أجل النهوض �المرأة، رزمة النوع INSTRAW" انسترو"المسلحة 

  .32 – 01. ص –، ص )2007، 06: االجتماعي وٕاصالح القطاع األمني، األداة
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وغیرها، .. وخط} تطب)ق)ة للتدر5ب، تجعل رجال الشرطة والعدالة واألمن والقضاء والج)ش والسجون 
ا العنف المنزلي، التعامل مع السجینات من الفت)ات والنساء، خدمة یدر�ون �)ف)ات التعامل مع قضا)

وٕاغاثة الالجئات من النساء واألسر، تنظ)م االحتجاجات والتظاهرات النسو)ة دون قمع، مراعاة الجانب 
اإلنساني للمرأة وخصوص)ات التعامل معها داخل السجون، توع)ة المرأة ومحو أمیتها، االستفادة من 

وغیرها من البرامج األساس)ة، التي تجعل رجال الشرطة والعدالة والج)ش .. و)ة داخل الج)شالخبرة النس
  .والسجون، جاهلین تماما لطرق التعامل المثلى مع مثل هذه الوضع)ات اإلنسان)ة الخطیرة

اجهة �ما تزداد الحاجة �ّل یوم إلى نشر مفاه)م النوع االجتماعي وتدر5ب المسؤولین قبل غیرهم، لمو      
هذه المظاهر وتنظ)مها والحّد من انتشارها وازد)اد رقعتها، عن طرF5 متغیر5ن رئ)سیین، وهو جندرة 
قطاعات األمن والعدالة والج)ش والسجون، عن طرF5 إدماج موظفات )قدمن إضافة نوع)ة على وضع 

المجندرة  الخط} ورسم الس)اسات وص)اغة البرامج في هذه المؤسسات من جهة، والعمل وفF الخط}
  .الجدیدة على وضع قاعدة ب)انات حدیثة إلحصائ)ات النوع االجتماعي في المجتمع وتحیینها وتقی)مها

  :إدراج مقارCة النوع االجتماعي في إصالح قطاع األمن والقطاع العس�ر5 : أوال

ت الشائعة ، حول إصالح أجهزة الشرطة، مبزة أهّم التحد)اTara Dinamتارار دینهام �تبت ال�احثة     
التي تواجه عمل الشرطي، واهّم األس�ا�ا التي تدعو إلى إصالح قطاع الشرطة، وجعله ممثال للمرأة أ)ضا، 

، ومراجعة جم)ع البرامج والخط} )1(عبر تأصیل وٕادماج مقار"ة النوع االجتماعي في عمل الشرطة 
ة لتطب)ع تجنید وتثبیت النساء في هذا واآلل)ات المرصودة لمعالجة قضا)ا العنف ضّد المرأة، والسبل الكفیل

  )2. (القطاع األمنّي الهام، لدعم الرقا�ة المدن)ة، وتعز5ز حقوق اإلنسان

دراسة تعنى بتفسیر جدوi إدراج مقار"ة النوع ، Nicola Popovicن��وال بوCوفیتش  �ما �تب ال�احث    
شار�)ة تبني مؤسسات غیر تمییز5ة تعّزز ، واعتبر أّنها عمل)ة ت)3(االجتماعي في إصالح القطاع األمني 

                                                             

مر�ز جینیف للرقا�ة الد)مقراط)ة على القوات : جینیف( إصالح أجهزة الشرطة والنوع االجتماعي تارار دینهام،ــ  )1( 
انسترو معهد األمم المتحدة الدولي لل�حث والتدر5ب من أجل النهوض �المرأة، رزمة النوع : INSTAWالمسلحة، 

  .15. ، ص)2006، 06: االجتماعي وٕاصالح القطاع األمني، األداة

دراسات الم�ادرة، : عّمان م
ادرة اإلصالح العرCي، "فّي وس)اسّي،تحّد ثقا: النوع االجتماعي في قطاع األمن"نهى ��ر، ــ )2(
  .12 – 01. ص –، ص )2011سبتمبر / أیلول(األمنوقراط)ة العر")ة، إصالح القطاع االمني 

مر�ز جینیف : جینیف( النوع االجتماعي وأثره في تقی�م إصالح القطاع األمني ومراقبته وتحلیلهــ ن)�وال بو"وفیتش، )3( 
انسترو معهد األمم المتحدة الدولي لل�حث والتدر5ب من أجل : INSTAWا�ة الد)مقراط)ة على القوات المسلحة، للرق

 .29. ، ص)11g ، .02 ،2008: النهوض �المرأة، رزمة النوع االجتماعي وٕاصالح القطاع األمني، األداة
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حقوق اإلنسان، تستدعي توفر إرادة س)اس)ة وٕاستراتیج)ة تدعم إدراج هذه المقار"ة، التي تقتضي أ)ضا 
الجنس، وتوس)ع استشارة الرجال بإضافة النساء وهیئات المجتمع /الق)ام بوضع ب)انات مصنفة حسب النوع
المهمشة، إضافة إلى استخدام مؤشرات النوع للق)اس واستشارة المدني �أنواعها، وٕاحصاء المجموعات 

  .الخبراء لتدقیF معلومات النوع في القطاع األمني

و5تأكد من تحلیل دراسة بو"وفیتش ّأّن إصالح قطاع األمن قائم على تفعیل تطبیF مقار"ة       
، التي أص�ح Démocratie Participative/Participatory Democracy" الد�مقراط�ة التشار��ة"

اعتمادها أكثر من ضرورة �عد تغّیر وظائف الدولة، وظهور فواعل جدد أص�ح من الواجب است)عابهم 
وتم�ینهم من المساهمة في تدبیر الشأن المحلّي العام، وٕاعادة ص)اغة العالقة بین الشر�اء االجتماعیین 

وتعید دمج وتشر5ك  } الدولة �المجتمععلى أساس التعاقد والتشارك والتوافF، وفF رؤ)ة جدیدة تر"
، حیث أّن هذه المقار"ة  Re-Associating Citizens to Political Sceneالمواطن في المشهد الس)اسي

التشاور5ة الم�اشرة، بهدف خلF رقا�ة د)مقراط)ة تساهم فیها النساء، لمدi مراعاة تستخدم اآلل)ات 
، وتفاد$ األخطاء األمن)ة في التعامل مع )1(وع االجتماعي القطاعین األمني والعس�رّ$ الحت)اجات الن

القضا)ا االجتماع)ة، واالستفادة من هذه االستشارات المدن)ة، في فهم تصورات المواطنین ح)ال الدور 
  .األمني الواقعي والمأمول، و�)ف)ات تطو5ر المنظومة األمن)ة نحو األفضل

دراسة تناولت نفس المسألة، وهو یرToiko Tonisson Kleppe  iتو��و تون�سون �لیبي  �ما �تب    
، تقتضي أ)ضا تطو5ر خطة عمل تنفیذ)ة من تخط)} )2(أّن إدماج مقار"ة النوع في القطاع األمني 

اإلدارة العل)ا لوضع إستراتیج)ة متجاو�ة مع احت)اجات النوع االجتماعي، عن طرF5 تأس)س فرق مختلطة 
ى النوع االجتماعي، وتفعیل االستشارة والنقاشات المفتوحة، وشرح مفاه)م من الذ�ور واإلناث للتدر5ب عل

النوع وتعر5فاتها، وتوج)ه أدوار النوع الذ�ور5ة واألنثو)ة والعالقة بینهما، وتقی)م هذه اإلستراتیج)ة في 
 . نهایتها

                                                             

: جینیف(ة الرقا
ة البرلمان�ة على قطاع األمن أهم�: الرقا
ة والتوج�هــ هانس بورن، فیبلیب فلور$، س)مون لوون، )1(
DCAF : ،29. ، ص)2010مر�ز جینیف للرقا�ة على القوات المسلحة.  

الممارسات الجیدة والدروس : النوع االجتماعي وأثره في تدر=ب عناصر قطاع األمنــ تو)�و تون)سون �لیبي، )2(

انسترو معهد األمم المتحدة الدولي : INSTAWالقوات المسلحة، مر�ز جینیف للرقا�ة الد)مقراط)ة على : جینیف(المستفادة
 .29. ، ص)2008، 11: لل�حث من أجل النهوض �المرأة، رزمة النوع االجتماعي وٕاصالح القطاع األمني، األداة
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�ر=ستسن فاالس�ك �ما رّ�زت ال�احثة    Kristin Valasek واعل المحل)ة في دراستها على مشار�ة الف
، ومساهمة المواطنین في مراجعة الخط} والبرامج واللوائح )1(للمجتمع المدني في إصالح القطاع األمني 

والس)اسات األمن)ة وتحلیلها، وٕات�اعها �آل)ات رادعة لمنع التمییز، �ما دعت فاالس)ك إلى ز5ادة عمل)ات 
تفادة من المنظور األنثو$ في قطاع األمن، توظیف النساء وخلF فرص عمل لهن في القطاع األمني لالس

  .إضافة إلى دعوتها إلى تدر5ب القضاة على مقار"ة النوع االجتماعي و�)ف)ات تطب)قها في الواقع

أما إدراج مقار"ة النوع االجتماعي في مجال الدفاع فقد رّ�ز على إصالح هذا القطاع �ما یجعله أكثر    
ب مدi ح�امة عمل)ة اتخاذ القرار في إدارته المر�ز5ة، فحتى هیئة خضوعا للرقا�ة المدن)ة، التي تراق

األمم المتحدة أص�حت تدمج النساء في قوات الحفا� على السلم واألمن الدولیین، إذ أن وجود مجندات 
من العنصر النسوّ$ في هذه القوات )ساعد على توظ)فهّن للتعّرف على أوضاع النساء، وقد شهدت دولة 

 17في المائة، إلى  04فتح المناصب القتال)ة في الج)ش أمام النساء فزادت من نس�ة  1996المجر سنة 
  )2. (في المائة، وفرضت قوانین تمنع التمییز في الترق)ة العس�ر5ة للجنسین

  :إدماج مقارCة الجندر في إصالح العدالة ونظام العقو
ات: ثان�ا

حول التخط)} إلصالح العدالة بإدماج متغیر  ،)Shelby Quast )3شیلبي �واست  �تبت ال�احثة    
النوع االجتماعي، ور�زت �واست على التشدید على أهم)ة ووجوب االنضمام لالتفاق)ات الدول)ة الخاصة 

، وتدر5ب القضاة على اآلل)ات الجدیدة التي نتجت 1995ومنهاج بیجین  �1979المرأة �اتفاق)ة السیداو 
ة الناجمة عن دراسة مقار"ة النوع االجتماعي في قطاع األمن والعدالة عن نجاح اخت�ار األف�ار المعرف)

                                                             

على مر�ز جینیف للرقا�ة الد)مقراط)ة : جینیف( إصالح القطاع األمني والنوع االجتماعيــ �ر5ستسن فاالس)ك،  )1( 
انسترو معهد األمم المتحدة الدولي لل�حث والتدر5ب من أجل النهوض �المرأة، رزمة النوع : INSTAWالقوات المسلحة، 

  .35. ، ص)2008، 11: االجتماعي وٕاصالح القطاع األمني، األداة

ـــــــــ، ـــــــــــــــ ـــــــــ)2( مر�ز جینیف للرقا�ة الد)مقراط)ة على القوات : ینیفج( النوع االجتماعي وأثره في إصالح قطاع الدفاعــــ
انسترو معهد األمم المتحدة الدولي لل�حث والتدر5ب من أجل النهوض �المرأة، رزمة النوع : INSTAWالمسلحة، 

  .02. ، ص)ت. االجتماعي وٕاصالح القطاع األمني، مذ�رة التطبیF العملي الثالثة، د

مر�ز جینیف للرقا�ة الد)مقراط)ة على : جینیف( اعي وأثره في إصالح قطاع العدالةالنوع االجتمشیلبي �واست، ــ  )3( 
انسترو معهد األمم المتحدة الدولي لل�حث والتدر5ب من أجل النهوض �المرأة، رزمة النوع : INSTAWالقوات المسلحة، 

  .35. ، ص)2008، 04: االجتماعي وٕاصالح القطاع األمني، األداة
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والسجون، وتدر5ب المستشار5ن القضائیین وممثلي اإلدعاء، والشهود وأخصائیي الصحة على إلغاء العنف 
  )1.(القائم على النوع وشج�ه و إدانته، إضافة إلى أثر إصالح قطاع العدالة في جعله ممثال وشرع)ا

دعت إلى ضرورة محو األم)ة القانون)ة وغفلة المجموعات النسو)ة الصامتة والمعزولة في  �ما     
األر5اف و"ین األقل)ات، وٕاجراء عمل)ات تقی)م لجدوi إدراج متغیر النوع وتعم)م المنظور الجنساني في 

تي للنساء، قطاع العدالة، عن طرF5 إصالح القوانین والس)اسات التي تمّس أو تقترب من الواقع الح)ا
خصوصا المحاكمة على قضا)ا الشرف التي تحّول العقو�ة �عدم إعدام قتلة النساء �سبب تهم الشرف، 
إلى جر5مة آمنة، تستسهل االعتداء وممارسة العنف ضّد المرأة، وال تردع أفراد األسرة من األوص)اء، عن 

غیر عقاني، یهّدد ح)اة المرأة و)ح} الق)ام �ممارسة أو تطو5ر نزعتهم الذ�ور5ة إلى ضرب وعنف منزلّي 
من ق)متها و�رامتها وحقوقها، �ما ورد في نصوص الشر5عة اإلسالم)ة عن النهي عن ضرب النساء ــ 
سوi عند االقتضاءات الشرع)ة وهي محددة في حاالت محدودة، التي تجعل الضرب غیر المبرح آخر 

  .الحلول التي یلجأ لها الرجل في تعز5ر المرأة

وتجدر اإلشارة إلى أّن العهود الدول)ة التي تحمي حقوق األسیرات من النساء، تشّدد على أهم)ة      
حصول المرأة على حFّ الز5ارة من ذو5ها، وحقها في تحر5ك دعوi مدن)ة ضّد هیئة السجن، أو في أ)ة 

وق اإلنسان قض)ة أخرi من داخل السجن، �ما تشّدد األمم المتحدة وهیئاتها المتخصصة في قضا)ا حق
، )2(على ضرورة التوثیF الكتابّي والمصّور للتحّرش الجنسّي أو الجسد$ واللفظي ضّد النساء في السجون 

واالنتهاكات ضّد حقوق النساء، وتوثیF تفاصیل أماكن االعتداء واالعتماد على التسجیل الصوتي 
وعدم السماح . ل داخل السجون والمصّور لشهادات شهود هذه الحوادث غیر اإلنسان)ة ضّد النساء العزّ 

بتعذیب النساء داخل السجون، والسماح للسجینات �ممارسة شعائرهّن الدین)ة مهما �ان انتماؤها 
  )3.(الدینيّ 

                                                             

ـــــــــــــــ ـــــــــــ)1( مر�ز جینیف للرقا�ة الد)مقراط)ة على القوات : جینیف( النوع االجتماعي وأثره في إصالح قطاع العدالةـــــــــ، ــ
انسترو معهد األمم المتحدة الدولي لل�حث والتدر5ب من أجل النهوض �المرأة، رزمة النوع : INSTAWالمسلحة، 

  .02. ، ص)ت. التطبیF العملي الرا�عة، د االجتماعي وٕاصالح القطاع األمني، مذ�رة

مر�ز : القاهرة( دلیل المدافعات عن حقوق اإلنسان في مصرــ أحمد راغب، ز5نب خلیل، طارق مصطفى وآخرون، )2(
  .07. ، ص)2012نظرة للدراسات النسو)ة، أفر5ل 

ــ)3( ـــ ــــ برنامج األمم المتحدة : الیون)فام( فلسطین�ات في السجون اإلسرائیل�ةالدلیل القانوني والحقوقّي لألسیرات الـــــــــــ، ـــــــــــ
للمرأة، الو�الة اإلس�ان)ة للتعاون التنمو$ الدولي، المر�ز الفلسطیني لإلرشاد، جمع)ة الدراسات النسو)ة التنمو)ة  اإلنمائي

  .40 – 33. ص –، ص )2007الفلسطین)ة، مؤسسة الضمیر لرعا)ة األسیر وحقوق اإلنسان، 
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�ما تجدر اإلشارة إلى أّن شروg عمل المرأة داخل السجن، تقتضي تدر�5ا مهن)ا خاصا، ل)ساعدها     
�ما )شترg على . ة العقو�ة، وتحو5لها غلى مواطنة صالحةعلى االندماج في المجتمع �عد انقضاء فتر 

إدارة السجن أن تراعي نظافة السجن والسجینة، وتوفیر الماء النظیف، والطعام الجید، وخدمة الصرف 
الصحي، وممارسة الر5اضة البدن)ة، وتوفیر العالج، خاصة �النس�ة للمرأة الحامل، قبل الوضع و�عد 

وقّدمت دراسة أخرi طرق ). 1(راف طبّي دورّ$، وراحة جسد)ة مستمرة الوضع، وهي تحتاج إلى إش
، )2(التعامل مع السجینات وحتم)ة إصالح نظام العقو�ات حتى تكون الس)اسات العقاب)ة غیر تمییز5ة 

وتعتمد على ب)انات رسم)ة للسجناء حسب الجنس وتحیینها ور"} هذه الب)انات �الوقائع االجتماع)ة التي 
ا و"رامج وخط} الحّد منها، وهو ما )ستدعي تنس)قا �بیرا إلنجاحها، �ما تدعو الدراسة إلى إدماج أّدت إلیه

مقار"ة النوع االجتماعي في عمل)ات الرقا�ة والتفت)ش المستمر للسجون وفسح المجال للش�اوi واإل�الغ 
طفال األحداث، عن العنف والتحّرش واتخاذ إجراءات مالئمة صارمة ضّدها، خصوصا السجناء من األ

واألمهات السجینات المرضعات، عن طرF5 خلF بیئات مشابهة لبیئة المجتمع من داخل السجن، وز5ادة 
الرعا)ة الصح)ة لهّن، وللرّضع، بواسطة مستشف)ات حدیثة، ومنع والدة الحوامل �األغالل والقیود، مهما 

 )3. (ات الحFّ في التواصل األسر$ّ �انت خطورة أو األح�ام الصادرة في حFّ السجینة، ومنح السجین

و)الح£ في هذه اإلصالحات المراع)ة للنوع، مراعاتها للشروg اإلنسان)ة في التعامل مع النساء، �ما     
یؤّد$ إلى تطو5ر الف�ر القضائي والتشر5عي واألمني والعس�رّ$، بجعله مراع)ا لتطورات واحت)اجات 

لم )�ن �اف)ا  1993أّن ال�عد الحقوقّي �عد مؤتمر فیینا سنة �ما تجدر اإلشارة إلى . ومقتض)ات العصر
وحده دون مقار"ة الجندر التي �شفت ضرورة تم�ین المرأة لكي تحمي النساء أنفسهّن من العنف المبني 
على أساس النوع ، خصوصا في حاالت الحروب والنزاعات الدول)ة المزمنة والحروب الطائف)ة الخطیرة، 

  .یر5ا ورواندا و"ورند$ والبوسنة والهرسك، مطلع تسعین)ات القرن الماضي�التي شهدتها لیب
  

                                                             

ـــ نجیب علي سیف الحمیل، )1( مجلة النوع " حقوق المرأة السجینة في التشر5ع ال)مني وأثرها في إصالحها وتأهیلیها،"ــــ

  .10. ، ص)2013 – 2012( 06: 5ب، العدددر لل�حوث والت مر�ز المرأة: ، جامعة عدناالجتماعي والتنم�ة

مر�ز جینیف للرقا�ة الد)مقراط)ة على القوات : جینیف( إصالح نظام العقو
ات ره فيالنوع االجتماعي وأثــ ــــــــــــــــــــــ، )2(
انسترو معهد األمم المتحدة الدولي لل�حث والتدر5ب من أجل النهوض �المرأة، رزمة النوع : INSTAWالمسلحة، 

  .02. ، ص)ت. االجتماعي وٕاصالح القطاع األمني، مذ�رة التطبیF العملي الخامسة، د

مر�ز جینیف للرقا�ة الد)مقراط)ة على القوات : جینیف( النوع االجتماعي وأثره في إصالح نظام العقو
اتـــــــــــ، ــــــــ ــ)3(
انسترو معهد األمم المتحدة الدولي لل�حث والتدر5ب من أجل النهوض �المرأة، رزمة النوع : INSTAWالمسلحة، 

  .29. ، ص)2008، 05: االجتماعي وٕاصالح القطاع األمني، األداة
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المرأة في األحزاب، الجمع�ات،  البرلمان، : دراسات المشار�ة الس�اس�ة للمرأة : المطلب الثاني

  .ومواقع صناعة القرار
  

واع)ة، سواء من تفید التجر"ة الس)اس)ة في تدر5ب النساء على المطال�ة �حقوقهن �طر5قة منظمة و     
داخل األحزاب أو عبر الجمع)ات أو من خالل البرلمان، فنجاح المرأة في الوصول إلى البرلمان یجعلها 
تكتسب مهارات س)اس)ة وخبرة عمل)ة في مواقع تمثیل)ة عل)ا، تت)ح للبرلمان)ات فرص دفع الح�ومة إلى 

�ما أّن مشار�تها عبر البرلمان . هود الدول)ةااللتزام بتطبیF القانون الدولي والخضوع لمراق�ة تنفیذ الع
تمّ�نها من الدفاع عن حقوق المرأة من أعلى منبر تشر5عّي في الدولة، و)عطیها فرصة لمناقشة قضا)اها، 
ودعم خط} تم�ینها من تقّلد المناصب الس)اس)ة واإلدار5ة العل)ا، واالنخراg أكثر في االجتماعات العامة 

ت المصیر5ة الرسم)ة وغیر الرسم)ة، التي �انت ح�را على الرجل، والحصول على والمشار�ة في المناقشا
عضو)ات نشطة في التنظ)مات الس)اس)ة من األحزاب والجمع)ات والنقا�ات، وتشج)عها على التصو5ت 

�ما أّن ). 1"  (السلطة التشر5ع)ة"وعدم ممارسة العزوف االنتخابي، الذ$ )ضّر �فرص وصولها للبرلمان 
�ات النسو)ة مجبرة على اعتماد طرق تنافس)ة أكثر، للوصول إلى صوت المستهلك، الناخب، صوت الحر 

  .  وغیرهم... المر5ض، المهّمشین، المست�عدین س)اس)ا، الممنوعون من التصو5ت، فاقدو الهو)ة 

لقرار، ح)ال �ما أّن توّصل المرأة إلى امتالك دور المساءلة، ضمان لمراق�ة أداء الح�ومة، وصانعي ا    
النهوض �التزامات الح�ومة، المتعلقة �المساواة بین الجنسین، والوفاء �حقوق المرأة، التي یوجبها القانون 

وقد أوردت دراسة هامة عّدة تساؤالت حول أس�اب العزوف الس)اسّي النسائّي، في محاولتها الر"} . الدولي
و)ة، العنف، االستعمار، االضطهاد، ال�طر5ر�)ة بین رواسب الموروثات التقلید)ة، تفّ�ك األسرة األمّ 

وغیرها، متسائلة عن سّر اخت)ار امرأة متعلمة وحاصلة على عمل مأجور، الم�وث في البیت .. الذ�ور5ة
بدل التصو5ت أو المشار�ة في النشاطات الحز")ة والجمعو)ة والنقاب)ة؟، إضافة إلى أس�اب �عد المرأة عن 

: ل الس)اسي، نتیجة عالقة األخیرة مع السلطة، مهما �ان نوع هذه األحزاباألحزاب واالشتغال �العم
... موال)ة أو معارضة، د)مقراط)ة علمان)ة لیبرال)ة أو )سار5ة، أو أحزاب )مین)ة ثیوقراط)ة محافظة،

م وغیرها، ف)ما إذا �انت الصراعات الحز")ة والنزعة الذ�ور5ة داخل األحزاب، تؤّد$ إلى تفضیل النساء عد

                                                             

في تم�ین المرأة األردن)ة س)اس)ة ) 2007 – 1989(دور االنتخا�ات الن)اب)ة "ــ أحمد عارف الكفارنة، رفقة خلیف سالم، )1(
  .178 - 154. ص –، ص 02: ، العدد15: سلسلة العلوم اإلنسان)ة، المجلد مجلة جامعة األقصى،" من وجهة نظرها،
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الصالح النسوّ$ "ممارسة أّ$ دور س)اسّي قد یتطلب منها التضح)ة لصالح أدوار س)اس)ة حز")ة، تخدم 
  )1".(العام

  المشار�ة الس�اس�ة للمرأة في األحزاب والبرلمان: الفرع األول

 تقوم �ّل تجر"ة برلمان)ة على تحد)ات التوفیF بین إرادة المح�ومین والرهانات السلطو)ة للنظام،    
وتتأّسس على ترجمة الحر5ات الد)مقراط)ة إلى تشر5عات دستور5ة تحضى �سلطة على الحاكم قبل 

لكن إذا �ان الدستور ال یتضّمن اآلل)ات . المح�وم، تراقبها سلطة قضائ)ة مستقلة، )حمیها الدستور
بناء المؤسساتي، ال بد المثلى للحّد من اإلرادة السلطو)ة غیر العقالن)ة للحاكم والسلطة التنفیذ)ة، فإّن ال

له أن یتأّسس مجددا على قاعدة تراتب)ة القوانین وتوض)ح العالقة بین المؤسسات، وضمان استقرار الدولة 
طرح التساؤل حول ما الذ$ ین�غي على البرلمانات الق)ام �ه لتشج)ع تحقیF لذلك، فإّن . والمجتمع

�األطر المؤسسات)ة الداخل)ة واألعراف المعمول بها ، مرت�} )المساواة في الجندر(المساواة بین الجنسین 
داخل البرلمانات، ونصیب النساء من الق)ادة أو العضو)ة في أجهزة البرلمان، وف)ما إذا �انت هذه األطر 

  )2.(واإلجراءات مصممة على أساس الرجل أم على أساس مراعاة احت)اجات الجنسین؟

مان الذ$ )ستجیب الحت)اجات واهتمامات ومصالح �ّل من فالبرلمان الذ$ یراعي الجندر هو البرل   
، حیث تبنى البرلمانات التي تراعي الجندر على ...الرجال والنساء في ه)اكله وعمل)اته وأسالی�ه وعمله،

مبدأ مساواة الجندر، وتمتع الرجال والنساء �الحF في المشار�ة في ه)اكل وعمل)ات البرلمان دون تمییز 
مات بین الجنسین، حیث أّنها مؤسسة تفّضل اللغة والسلوك األقل عدوان)ة بین الجنسین، أو ت�ادل لالتها

ومنظمة تقبل مراجعة س)اساتها وقوانینها وممارساتها من منظور الجندر، �ما یؤّد$ إلى تطّور 
جل البرلماني التشر5عات، وتطور المهمة الرقاب)ة للبرلمان، ونجاح الوظ)فة التمثیل)ة للمرأة البرلمان)ة  والر 

على قدم المساواة، �ما أّن من ایجاب)ات وجود برلمان یراعي مقار"ة الجندر، وجود تكتالت نسائ)ة تتألف 
   . من مختلف األط)اف الحز")ة، بهدف تطو5ر العمل النسائي البرلماني خارج األطر الحز")ة الض)قة

  :المشار�ة الس�اس�ة للمرأة في األحزاب

                                                             

  . 69. ص ،^مرجع سابــ آمال جاجة، )1(

نحو برلمانات تستجیب الحت�اجات واهتمامات ومصالح �ل من الرجال : برلمانات تراعي الجندرسون)ا �المیر$،  -)2(
 – 06. ص -، ص )IPU ،2011اإلتحاد البرلماني الدولي : جینیف( والنساء في ه�اكلها وعمل�اتها وأسالیبها وعملها

07  - 08.  
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األحزاب حل�ات صراع تستخدم بهدف الجدل والتكّیف االجتماعي ، حیث تساهم  فیلیب برو)عتبر     
، ما یؤّد$ إلى تسی)س "التضامنات االجتماع)ة"، وتعمل على ز5ادة "تكو5ن اإلرادة العامة"األحزاب في 

، و)ص�ح )1(الخصومات الس)اس)ة، عندما )ستط)ع التنظ)م الس)اسي الحز"ّي طرح مطال�ه للسلطات العامة
أّن  مور=س دوفرج�ه�ما یرi . تفاوض من حقوقه التي )سعى من خاللها إلى التأثیر على السلطةال

األحزاب الس)اسّ)ة أفضل األطر التنظ)م)ة التي )م�نها أن تر"} الجماعات الس)اس)ة �السلطة ومؤسسات 
  )2. (الدولة، سواء في عالقة المواالة أو المعارضة

الد)مقراطي المراعي لالحت)اجات الجنسان)ة، إیجاد بیئة متجاو�ة مع  لذلك، )قتضي النهوض �الح�م     
تم�ین المرأة، المشتملة على منظورات النساء ومشار�تهّن في المعترك الس)اسي، وأن ینع�س تمثیل النساء 

، وترسیخ ثقافة الحور الس)اسي داخل "الح�م الصالح"في مواقع صنع القرار التنفیذ)ة، على ترشید القرار 
المجلس المنتخب، حیث یتوجب على الحزب الفائز أن ینّفذ التزاماته �اإلصالح الس)اسّي من الداخل، 
و)عتبر تم�ین م�انة النساء في أداء المجلس المنتخب، في دعم اإلصالحات المتعلقة �النوع االجتماعي 

صح)ة لرعا)ة الحقوق اإلنجاب)ة ، وتوفیر األطر القانون)ة واألغلفة المال)ة لدعم الخدمات ال"مقار"ة الجندر"
وغیره، وأن تكون هذه البرامج ضمن التعهدات التي .. للمرأة، خط} م�افحة العنف االجتماعي ضّد النساء

یجر$ تنفیذها، �الشراكة مع الش��ات النسائ)ة األهل)ة غیر الر"ح)ة من منظمات المجتمع المدني، أو 
 ) 3. (التجمعات النسائ)ة المشتر�ة بین األحزاب

فلماذا تعتبر األحزاب الس)اسي أكثر الفضاءات الرجال)ة عداء للمرأة، فحرمان المرأة من األحزاب     
حرمان اإلنسان یز5د شعورها �الضعف واالغتراب والحرمان، ف" نواد رجال)ة �امت)از"الس)اس)ة التي تعتبر 

لى شعور الفرد بتبوء م�انة غیر الئقة، وإ " الموت النفسّي للذات"رجال �ان أو امرأة من حقوقه، یؤّد$ إلى 
تجعله یرفض المشار�ة في التفاعل االجتماعي، �ما أّن الحرمان االجتماعي ینّمي شعور الفرد �التهم)ش 

                                                             

  .382 .ص ،مرجع ساب^ ،ــ فیلیب برو)1(

مطبوعات الهیئة العامة لقصور : القاهرة) (علي مقلد، عبد المحسن سعد: ترجمة( األحزاب الس�اس�ةــ مور5س دوفرج)ه، ــ)2(
  .35 – 32. ص - ، ص )2011الثقافة، 

 تم�ین المرأة من أجل أحزابوآخرون، .. ، جولي �الینغتون، راند$ د)ف)س، میر5ا ر5ث)محررا(ــ منو)ال بو"وفیتشي )3(

 Tة الس�اس�ة للمرأة: س�اس�ة أقو�برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، المعهد ( دلیل الممارسة الجیدة للنهوض 
المشار
  .40 – 39. ص –، ص )2011أكتو"ر /الد)مقراطي الوطني للشؤون الدول)ة، تشر5ن األول
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واإلقصاء، ألّنه ال )حضى �م�انة الشر5ك المتفاعل المتمّتع ��امل حقووقه، والمحروم من حاجاته 
  )1". (فقدانه الثقة �الذات"جتماع)ا، ما یؤّد$ إلى ومطال�ه المشروعة قانون)ا، والمم�نة ا

إّن انتقال المجتمعات نحو الد)مقراط)ة التمثیل)ة لتعز5ز أسس الدولة المدن)ة، ودولة المر�ز5ة القوم)ة،      
)فید في تحو5ل الحزب الس)اسي إلى حامل لمشروع أو ف�رة تضمن المصلحة الوطن)ة من جهة، ومصلحة 

خرi، إضافة إلى �ونه أساسا تنظ)م)ا یدعم الحصول على التعبئة والدعم الشعبي األفراد من جهة أ
  )2. (لتوج)ه الرأ$ العام والتعّرف على احت)اجات األفراد

و"إم�ان النساء استخدام األحزاب وسیلة لطرح أف�ارهّن واحت)اجاتهّن في س)اق العمل الحز"ّي، بل     
، �ما فعلت األحزاب الس)اس)ة )3(التم�ین من خالل آل)ة الكوتا واالعتماد على األحزاب في الرهان على 

  .في المغرب على سبیل المثال

  :أداء المرأة البرلمان�ة ومهام الرقا
ة والمساءلة والتشر=ع

یلقي دور المرأة البرلماني مسؤول)ات �بیرة على �اهلها، حیث )طلب منها أن تمارس أداء برلمان)ا     
$ ما یوفّره موقعها في البرلمان من فرص ونفوذ وٕام�انات للتمثیل الس)اسي، والرقا�ة فّعاال ومقنعا، یواز 

، المساءلة، المحاس�ة، واستجواب الوزارة، و)شیر دورها البرلماني إلى ق)اس مدi مشار�ة المرأة )4(
  ):5(البرلمان)ة في 

  .لبرلمان ولجانه الدائمة؟أ$ مشار�تها في األجهزة الرئ)س)ة ل :المجال التنظ�مي للبرلمانــ     
                                                             

  .157. ، صمرجع ساب^ــ �مال بومنیر، )1(

، مذ�رة ماجستیر في العلوم المستقبل –الممارسة  –الم�انة  –التار=خ : ي الجزائرالظاهرة الحز�Cة فــ خالد تواز$، )2(
، فرع تنظ)م س)اسي وٕادار$، جامعة الجزائر بن یوسف بن خدة، �ل)ة العلوم الس)اس)ة واإلعالم، )غیر منشورة( الس)اس)ة
  .41. ، ص)2006 – 2005: (م الس)اس)ة، السنة الجامع)ةقسم العلو 

المؤتمر الدولي " التم�ین الس)اسي للمرأة في مجال تحقیF أهداف األلف)ة،"ار الحسن، لم)اء المب)ض �ساg، ــ ر5ا حف)3( 
 –، ص )2010(تنظ)م المعهد العر"ي للتخط)}، الكو5ت،  القاهرة،" المرأة والش
اب في التنم�ة العرCي،"التاسع حول 

  . 31 – 01. ص

. ، ص)2007دار رسالن للط�اعة، : دمشF( رؤ�ة دستور=ة مقارنة: لى الح�ومةالرقا
ة ععطا هللا الهیتي،  نــ نعماــ)4(
63.  

: ، العدد15: ، المجلدمجلة المنارة" ،)2007 – 2003(المشار�ة النسائ)ة في مجلس النواب األردني "ــ دمحم المصالحة، )5(
  .186 – 151. ص –، ص )2009(، 01
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ما مدi مساهمة المرأة في مناقشة المشار5ع، التصو5ت علیها، اقتراح القوانین،  :المجال التشر=عيــ     
  .مناقشة الموازنة؟

  .ما مدi مشار�ة المرأة في البرلمان)ة في استجواب الوزارة ومحاسبتها ومراقبتها؟ :المجال الرقابيــ     

المرأة البرلمان)ة في نشاطات الكتل البرلمان)ة، والتحالفات الحز")ة، ومجموعات  ــ مدi مشار�ة    
  .الصداقة، والنشاطات الدول)ة؟

  :1إّن من أهّم ایجاب)ات وصول المرأة للبرلمان، التي رصدها ال�احث األردني دمحم المصالحة    

ى قّ�ة البرلمان، وتف�)ك ثقافة عدم قبول ــ االرتقاء �أوضاع المرأة في السّلم االجتماعي عند وصولها إل   
  .  المجتمع الشتغال المرأة في المجال الس)اسيّ 

ــ إحداث تغییرات تدر5ج)ة في نظرة المجتمعات المحافظة لدور المرأة في الح)اة العامة، من خالل    
ؤول إل)ه من ظهور التمثیل البرلماني، وتدلیل مستو)ات عدم قبول المجتمع للمساواة بین الجنسین، وما ست

للمرأة في الفضاءات العامة، ومطال�ة النساء �عدالة وتكافؤ الفرص، ما یؤّد$ إلى تراجع تأثیر الموروثات 
  .الثقاف)ة الذ�ور5ة

ــ تحفیز النساء على المنافسة الس)اس)ة والمشار�ة في عضو)ة المرأة للبرلمان ونشاطاته، وز5ادة  تعّرفها    
  .   ، وتأهیلیها للعب أدوار المساءلة والمحاس�ة والرقا�ة البرلمان)ةعلى األدوار الن)اب)ة

  .ــ تسهیل السبل والطرق القانون)ة التي تمّ�ن المرأة من الوصول إلى مؤسسات صنع القرار   

ــ تعز5ز قدرات المرأة وترق)ة مؤهالتها التي تدعم حقها في المنافسة على احتالل مواقع صنع القرار،    
  .مهام ق)اد)ة للمرأة، تدعم أدوارها الس)اس)ة واالقتصاد)ة واالجتماع)ةوٕاسناد 

ــ منحها فرصة المشار�ة في صناعة القرار ورسم الس)اسات ووضع الخط}، أو على األقل مراقبتها    
  .واإلطالع على مضامینها

في أعلى منبر تمثیلّي  ــ منح المرأة فرصة مناقشة أع�اء األسرة وطرح قضا)ا المرأة الماكثة في البیت   
في الدولة، وز5ادة الوعي �عالقة حقوق المرأة مع حقوق اإلنسان، وأهم)ة القضاء على ظواهر التمییز 

  .والعنف ضّد المرأة
                                                             

 09 – 07الفترة (المؤتمر الوطني لدعم المرأة في االنتخا�ات  "في البرلمان، ایجاب�ات وصول المرأة"ــ دمحم المصالحة، )1(
 01. ص –اللجنة الوطن)ة اٍلدن)ة لشؤون المرأة، اللجنة التنس)ق)ة للمنظمات غیر الح�وم)ة، ص : ، عمان)2002/  04/ 
– 11 .  
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ــ  االعتماد على تحقیF تنم)ة �شر5ة مستد)مة، تضمن تطّور ح)اة الفرد، ودعم حFّ المرأة في التعل)م    
ن خال اللجان المختصة بتطو5ر التعل)م، واستثمار اإلعالم البرلماني في المدرسي والتعل)م العالي، م
  .التوع)ة الس)اس)ة وس} النساء

ــ سیؤّد$ أداء المرأة البرلمان)ة على تأهیلیها لتنش)} الحر�ات النسو)ة ودعم نشاطاتها المدن)ة األهل)ة،    
  . خصوصا فّك العزلة عن المرأة الر5ف)ة والقرو)ة

  .ؤسسات المجتمع المدني في ز5ادة مشار�ة المرأة في األنشطة االقتصاد)ة واالجتماع)ةــ دعم م   

  .ــ تحسین صورة الدولة ودعم تجر"تها الد)مقراط)ة بنجاح تم�ین المرأة البرلمان)ة   

صراع ــ میل النساء للهدوء والسلم واألمن، بدال من النزعة التنافس)ة النزاع)ة أو الدعوة إلى العنف وال    
والحرب، یجعل وصولها للبرلمان وتمّ�نها من الوصول إلى مواقع صنع القرار، سب�ا في إدارة األزمات 

  .الدول)ة وحّل الصراعات �طرق عقالن)ة �عیدة عن التوّتر، بدال من تعقیدها وز5ادة حّدتها

العمل)ة الس)اس)ة،  �ما أّن من أهّم ایجاب)ات وجود النساء في البرلمان، عودة ثقة الجماهیر في     
وٕاضفاء النساء لمسة إنسان)ة على الس)اسة، ألّن النساء أكثر حساس)ة للمش�الت االجتماع)ة، وأكثر 

، �ما أّن النساء أقّل م)ال إلى إثارة ..إدراكا للمش�الت االقتصاد)ة واالجتماع)ة والتعل)م)ة والصح)ة
  ).1(النزاعات وأكثر م)ال نحو اإلجماع 

للمرأة أن تنتقل من تجر"ة ن)اب)ة محل)ة إلى تجر"ة دول)ة من العمل الس)اسّي نتیجة للخبرة �ما )م�ن     
  )∗. (التي ستحوز علیها جّراء مشار�تها في الح)اة الس)اس)ة ودورها التشر5عّي الهام

أ)ضا أّن هناك جاذب)ة للعمل البرلماني �سبب الم�افآت  فیلیب برویرi عالم االجتماع الس)اسي     
لمترت�ة على مزاولة الفرد مهنة الس)اسة والتمثیل الس)اسي، إضافة إلى الفوائد المقّدمة �األموال والشهرة ا

  )2. (واإلش�اعات التي تسّهل مزاولته المهنة الس)اس)ة

                                                             

  .22. ، صمرجع ساب^ــ د)فید بنثام، )1(

جیز=ل حل�مي التونس)ة االشتراك)ة /ان الفرنسي والبرلمان األورو"ي، المحام)ة الفرنس)ةــ مثل تجر"ة النائ�ة في البرلم)∗(
Gisèle Halimi ) والتي تم�نت من خالل االنتخا�ات أن تظفر �فرصة دخول عالم  الس)اس)ة )1927المولودة سنة ،

  .لمرأة من خالل األحزابوالتأثیر في الرأ$ العام الفرنسي ح)ال األدوار الهامة التي )م�ن أن تقوم بها ا

  .474. ص ،مرجع ساب^ ،ــ فیلیب برو)2(
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بإعداد دراسة عن أداء المرأة البرلمان)ة سنة  Chappell تشایبلقامت ال�احثة الس)اس)ة األمر�5)ة و      
امت بتوثیF أنماg التحّرش �النوع االجتماعي في النظم البرلمان)ة، وخلصت إلى أّن الذ�ور ، وق2002

داخل البرلمان، حیث ال )متثل الرجال ألوامر المرأة عندما " ال )فهمن قواعد اللع�ة")صفن النساء �أّنهّن 
ة رجال)ة، ورصدت تترأس إحدi النساء مهمة تشر5ع)ة، �ما یلتزمون �الطاعة عندما )�ونون تحت ق)اد

صراخ وص�اح وسخر=ة الرجل عندما تتحدث المرأة خصوصا إذا ": السلو�ات التال)ة في البرلمان تشابیل
غیر أّن محاولة اإلساءة للمرأة البرلمان)ة في الواقع، وازد)اد ). 1(" �ان من حزب معارض لحزCها الس�اسي

، داللة غیر م�اشرة على )2(طر5قة الئقة وعقالن)ة قدرتها على تحّمل التهّجمات الذ�ور5ة والتعامل معها �
أهم)ة الصوت الس)اسي للمرأة، التي تمتلك القدرة على لفت انت�اه الناخبین لالعت�ارات الجنسان)ة القر�5ة 
من احت)اجاتهم الیوم)ة، وما لهذه المشار�ة من قدرة على تغییر توجهات الس)اسات والبرامج وحتى 

  )3. (ت الس)اسي إلى صوت للتصم)م، یرّشح المرأة للنفاذ إلى مواقع صنع القرارالموازنة، فیتحول الصو 
  
  

   المشار�ة الس�اس�ة للمرأة في هیئات المجتمع المدني :الفرع الثاني

الجندر �نتیجة حتم)ة لعمل)ات التحّول إلى التحدیث الس)اسّي /ظهرت مقار"ة النوع االجتماعي    
االنغالق إلى امت)ازات االنفتاح الس)اسي واالقتصادّ$، ونتیجة للتحدیث  والتنموّ$، واالنتقال من قیود

، واالنتقال إلى )4(الصناعّي الذ$ عمل على خصخصة القطاع العام وظهور فواعل اقتصادیین جدد 
ما یؤّ�د دالالت  .التعّدد)ة الس)اس)ة التي سمحت �ظهور فواعل جدیدة �األحزاب والنقا�ات والجمع)ات

صالح الس)اسي والتحدیث التنموّ$، التي تهدف منها الدولة الوصول إلى تنم)ة س)اس)ة تطّور عمل)ة اإل
  ) 5. (المجتمع

                                                             

  .137. ، صمرجع ساب^ نحو دراسة النوع في العلوم الس�اس�ة،ــ میرفت حاتم، )1(

وطني المعهد الد)مقراطي ال: واشنطن( تعز=ز م�انة المرأة في األحزاب الس�اس�ة: الترشح من أجل التغییرــــــــ، ـــــــــ ـــــــــ)2( 
  . 108. ، ص)2008، تشر5ن األول )بیروت(للشؤون الدول)ة، ط�ع النسخة العر")ة 

: ترجمة( دلیل المستخدم إلى ق�اس الخدمات األساس�ة المراع�ة لالعت
ارات الجنسان�ةــ لور5ن �ورنر، سارة ر5بوتشي، )3(
  .08. ، ص)2009آذار /، مارسUNDPبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي : بیروت) (نهى الم�او$ 

(4)- Roland Inglehart, Chritian Welzel, Modernization, Cultural Change and Democracy: 
The Human Development Sequence (New York: Cambridge University Press, 2005), p. 
272. 

: ، العراقالمجلة الس�اس�ة والدول�ة" رائ)ا،نظر5ا وٕاج: المجتمع المدني في الوطن العر"ي"ــ ثامر �امل دمحم الخزرجي، )5(
  . 29 – 01. ص - ص  ،)ت. د( جامعة �غداد،
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مجموعة البنى الفوق�ة �النقا
ات ": المجتمع المدني �أّنه أنطونیو غرامشي)عّرف المفّ�ر اإل)طالّي     
 یورغان هابرماسها المفّ�ر األلماني ، و)عّرف"واألحزاب والدارس والجمع�ات والصحافة واآلداب والكن�سة

نسیج من الجمع�ات والهیئات االجتماع�ة التي تناقش الحلول المم�نة للمش�الت المرت
طة ": �أّنها
مجموعة التنظ�مات ": ف)عّرفها �أّنها سعد الدین إبراه�مأما ال�احث المصرّ$  ،"
المصلحة العامة

ن األسرة والدولة، لتحقی^ مصالح أفرادها، ملتزمة 
ق�م التطوع�ة الحرة، التي تمأل المجال العام بی
  )1".(ومعاییر االحترام والتآخي والتسامح واإلدارة السل�مة للتنوع واالختالف

جماعة من األفراد المنظمین بهدف ممارسة أنشطة " :ف)م�ن تعر5فها �أّنها "الجمع�ة النسائ�ة"أما     
في بنتیها الداخل�ة ف�ما یتعّل^ بوجود رئ�س ومؤوسین وأت
اع  معینة، مع ق�ام ش�ل من أش�ال التراتب�ة

/ الكورCورات�ةوتش�ل المنظمات النسائ)ة نقطة ارتكاز أساس)ة ف)ما )م�ن تسمیته �النظم  ).2" (أعضائها
�ما أّن لها دورا أساس)ا . نتیجة لدورها اإلرشاد$ المحور$  ،"غیر التنافس)ة"، Corporative )3(التعاون�ة 

عم التنم)ة االقتصاد)ة واالجتماع)ة، غیر أّنها ل)ست الع�ا قو)ا بإم�انه التأثیر في لعب دور أساسي في د
، على الرغم من قدرتها على التأثیر في الرأ$ العام، نتیجة )4(في تسطیر المستقبل التنمو$ للمجتمع 

جتمع س�اسي ومجتمع مو)قّسم غرامشي المجتمع إلى  .)5(التطور المستمر لخطاب الفلسفة النسو)ة 
، حیث أّن وظ)فة األول هي اإلكراه والس)طرة، ووظ)فة الثاني إدارة الصراع رفقة األحزاب والمؤسسات مدني

، إذ )حFّ للمجتمع المدني األهلي أن یناهض االستبداد )6(الس)اس)ة، وعبر األطر الدستور5ة الشرع)ة 

                                                             

 43. ص -المر�ز اإلسالمي األعلى، ص : ، بیروتمجلة الغدیر" المفهوم والدور،: المجتمع المدني"ــ جمیل حمداو$، )1(
 -53.  

مجلة دراسات " جمع)ة األسرة المسلمة نموذجا،: تماع)ةدور الجمع)ات النسائ)ة في التنم)ة االج"ــ هناء جاسم الس�عاو$، )2(
  .153 -  129. ص - ، ص )2008أغسطس /آب(،  21: ، العددموصل�ة

: القاهرة) (لیلى ز5دان: ترجمة( النموذج األمر=�ي والتنم�ة في العالم الثالث: المجتمع المدنيو)اردا، . ــ هوارد ج)3(
  .32. ، ص)2007لعالم)ة، الجمع)ة المصر5ة لنشر المعرفة والثقافة ا

دور المنظمات غیر الح�وم�ة .. سنوات 
عد بیجین 10ه)فاء أبو غزالة، شیر5ن ش�ر$، حف)ظة شقیر، وآخرون،  -)4(
  .11. ، ص)2005الم�تب اإلقل)مي للدول العر")ة، ، UNIFEMالیون)فام، : عمان(ومساهمتها

 –، ص )ت. د( 96: جامعة �غداد، العدد: ، العراقة �ل�ة اآلدابمجل" الدولة والمجتمع المدني،"ــ ماجدة شاكر مهد$، )5(
  .585 – 552. ص

مجلة األن
ار للعلوم " الواقع والتحد)ات،: المجتمع المدني في الوطن العر"ي"ــ مؤ5د جبیر محمود، سعود أحمد ر5حان)6(
  .301 - 266. ص - ، ص )ت. د( 04: العدد: العراق  القانون�ة والس�اس�ة،
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العنف والتمییز واالست�عاد الس)اسّي انطالقا من والح�م المطلF، و)حFّ للمنظمات النسائ)ة أن تناهض 
  ) 1. (نفس األطر

تأس)س مجموعات أهل)ة : و"ناء على التعر5فات السا�قة، فإّن شروg المجتمع المدني تتمثل في    
وشعب)ة مستقلة عن الدولة والح�ومة واألفراد، هي �مثا�ة ، Voluntary Orgnizations)2(تطوع)ة 
، تمتاز �التنظ)م واالستقالل)ة والمرونة والقدرة على Non Profit Sector ر رCح�ةغیأو قطاعات منظمات 

التكّیف مع تطورات المجتمع أو البیئة تك)فا زمن)ا أو جیلّ)ا ووظ)ف)ا، لها مهام س)اس)ة واقتصاد)ة 
ة واجتماع)ة وحقوق)ة، ألّنها تدافع عن مصالح الشعب ومصالح األمة، مستقلة عن الضغوطات الخارج)

الرسم)ة وغیر الرسم)ة في أعمالها ومشار5عها، تحترم الدستور والتشر5عات والقوانین، وفصلها عن أ)ة 
غا)ات شخص)ة ألعضائها، االنضمام إلیها طوعي اخت)ارّ$، واالستجا�ة لها حّرة، الهدف منها تقو)ة 

التسامح وتقّبل اآلخر، والحFّ  المواطنة الحّرة، واالعتراف �حقوق المواطنین، الفرد)ة والجماع)ة، ونشر ق)م
 Charitableعمل القطاع الخیرّ$  ةفي االختالف واالعتراف �الرأ$ اآلخر، واألخّوة والتعا)ش، وم�اشر 

Sctor) .3(  

ول)ست المنظمات األهل)ة النسو)ة �عیدة عن هذه الشروg، بل تضیف لها مع)ار النزعة التعاون)ة     
لجماعي، وعملها التضامنّي خاصة في أوقات األزمات والحروب للعمل النسوّ$ ا" غیر التنافس)ة"

والنزاعات الدول)ة، شرg توفرها على اإلم�انات الالزمة، حیث تعتبر شر�5ا تفاوض)ا )متلك القدرة على 
  ). 4(دعم تحقیF السالم، حیث )منح المجتمع المدني الرع)ة للمساهمة النسو)ة في اتخاذ القرار 

الدول)ة على إدماج المنظور الجنسانّي لتحقیF المساواة بین الجنسین �ما تفعل وتع�ف المنظمات     
منظمة العمل الدول)ة، التي تسعى إلى جعل مراعاة شؤون النوع االجتماعي، فّعالة في الس)اس)ات والبرامج 

                                                             

مجلة العلوم  "دراسة لواقع المجتمع المدني في البلدان العر")ة،: مجتمع مدني أم مجتمع أهلي؟"نغم دمحم صالح، ــ  )1( 
  . 156 - 140. ص -، ص 39 – 38: ، العددالس�اس�ة

  .74. ، صمرجع ساب^ــ أماني قندیل، )2(

" دراسة قانون)ة،... حقوق اإلنسان دور مؤسسات المجتمع المدني في مجال"ــ عامر ع)اش عبد، أدیب دمحم جاسم، )3(
  . 29 – 01. ص -، ص 02السنة : ، العراقمجلة جامعة تكر=ت للعلوم القانون�ة والس�اس�ة

، مذ�رة ماجستیر في العلوم المجتمع المدني العالمي وتأثیره على المجتمع المدني الجزائر5 ــ �ار$ عبد اللطیف، )4(
 2006: (دة، قسم العلوم الس)اس)ة، �ل)ة الحقوق والعلوم الس)اس)ة، السنة الدراس)ةالس)اس)ة، جامعة الجزائر بن یوسف بن خ

  .13. ، ص)2007 –
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شر5ة، ومدi واله)�ل)ات، �ما یؤّد$ إلى تقّید صّناع القرار والموظفین �ه في مراعاة س)اسات الموارد ال�
  ) 1. (الجندر/مراعاتها لقضا)ا النوع االجتماعي

  

مأسسة التم�ین االقتصاد5 للمرأة من خالل آل�ة التخص�ص التمو=لّي للمشار=ع : المطلب الثالث

  أنموذجا ــ" جندرة المیزان�ة"النسو�ة ــ إستراتیج�ة 
  

  
  

االحت)اجات االقتصاد)ة والمال)ة للنوع  یت)ح طرح قض)ة المرأة على مستوi البرلمان الفرصة لمناقشة     
االجتماعي، وتت)ح أ)ضا فرصة �حث النساء عن مشار5ع استثمار5ة نسو)ة تكافئ الفرص التي تحّصل 
علیها الرجال من قبل وال یزالون )أخذون حصة األسد فیها، غیر أّنه )قع المرأة البرلمان)ة جزء من مسؤول)ة 

ح بتأس)س مطالب تخدم إرادة المرأة مهما �ان انتماؤها الس)اسّي، �ما اكتساب النفوذ الس)اسّي الذ$ )سم
أّن تواجد المرأة �استمرار في الفضاءات العامة، لطرح قض)ة لنوع االجتماعي، بدون إشراف السلطة، 

، سب�ا في إحراج األحزاب الس)اسي التي تنتمي إلیها، "المحاز"ة"یجعل النشاg النسوّ$ للمرأة البرلمان)ة 
ي التي تعّمدت طرح القضا)ا النسو)ة �غرض إحداث تقارب بین النساء البرلمان)ات من جم)ع األحزاب وه

الس)اسة، رغم �لفة حراك هذا الفصیل النسوّ$ الفئو$، الذ$ تسّبب في إضعاف الح�ومة في فترات معینة 
 iو إس�ات أحزاب المعارضة في أوقات أخر.  

  

، أّن المقتض)ات الدستور5ة التي تضمن 
ان �ي مون المتحدة، السید )قول األمین العام لهیئة األمم     
للعمل)ة التشر5ع)ة تحق)قها �افة أر�ان الشرع)ة، في جم)ع دول العالم، تتأّسس على مسألتین رئ)سیتین 

أن تكون المرأة عضوا شرع)ا في العمل)ة التشر5ع)ة وعضوا أساس)ا في أ)ة عمل)ة من عمل)ات : هما، أوال
أن تكون التزامات الح�ومات ح)ال تطبیF المواثیF واالتفاق)ات : ة والرقا�ة البرلمان)ة، وثانیهاالمساءل

الدول)ة حول حقوق المرأة، من المرجع)ات األكیدة والمعاییر األساس)ة في عمل)ات رسم وصوغ الس)اسات 
  )2. (وصناعة القرار في الدول

الحائز على نو"ل في االقتصاد، إلى الر"} بین حر5ة  أمار ت�ان سان�ما ذهب المف�ر االقتصاد$       
نتیجة حتم)ة " نسوة أحرار"وأّن مشاهدة  ،"التنم�ة حر=ة": حین اعتبر  أنّ " المرأة، وتم�ینها االقتصاد$

                                                             

جینیف، م�تب منظمة العمل، ( منهج�ة منظمة العمل الدول�ة للتدقی^ في مراعاة المساواة بین الجنسینــــــــــــ، ــــــــــ ـــــــ)1( 
  .17. ، ص)ق األمم المتحدة اإلنمائيبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، صندو 

ـــــــــ -)2( من یتحمل المسؤول�ة أمام المرأة؟، تقر=ر تقّدم نساء العالم : النوع االجتماعي والمساءلة ـــــ،ـــــــــــــــــــ
  .مرجع ساب^، 2008/2009
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لتم�ین اقتصادّ$ حق)قّي للنساء ال یتضمن أّ$ تمییز وفصل بین الجنسین في أماكن وظروف العمل 
Discrimination and Segregation )1(سینتهي �الضرورة إلى تطور مجتمعي ایجابي ،) .2 (  

تعرف العدید من دول العالم إدراج مقار"ة الجندر في التخط)} االقتصاد$، وتأخذ عمل)ا ش�ل دراسة     
، أو دمجها مع العمل)ات اإلدار5ة "قانون المال)ة"تحلیل)ة یتم إرفاقها مع الموازنة السنو)ة لإلنفاق العمومي 

  )3. (ش�ل التزامات رسم)ة قابلة للرقا�ة، وهو ما ستجر$ دراسته في هذا الم�حث في

مقارCة الد�مقراط�ة التشار��ة وآل�ة جندرة المیزان�ات، وانع�اساتها على النهوض 
الواقع : الفرع األول

  المحلي للمرأة
  
  

�لة إفقار المرأة في المجتمعات تفید مأسسة أدوات الموازنة المراع)ة للنوع االجتماعي في الحّد من مش    
الذ�ور5ة التي تحتكر وسائل اإلنتاج ومصادر التمو5ل، وهو ما )قتضي تخص)ص موارد تراعي 

  )4. (االحت)اجات الس)اس)ة واالقتصاد)ة واالجتماع)ة والثقاف)ة اإلنسان)ة النساء
 تستط)ع تجاوز ساعات العمل فالمرأة ل)ست في مثل قدرات الرجل الفسیولوج)ة الجسد)ة، �ما أّنها ال     

حظر عمل المرأة غیر المأجورة، حیث )" المنزل)ة"المعقولة، قبل أن تدخل إلى بیتها الستكمال مهامهما 
وٕالى یومنا هذا، لم تستطع المرأة الماكثة في البیت، حتى في الدول الغر")ة المتقّدمة، أن تنّظم ). 5(ل)ال 

ضّد غالء األسعار أو تدّني القدرة الشرائ)ة لألسر، أو أّ)ة قض)ة  ،"الماكثات في البیت"مظاهرة للنساء 
  ".غیر المأجور"أخرi، رغم أّنها تعتبر مع)ال مر�ز5ا، رغم مّجان)ة عملها المنزلّي 

تستط)ع الحر�ات النسو)ة المعاصرة أن تستثمر في المفاه)م المعاصرة التي یجر$ تطو5رها إلثراء     
" الد)مقراط)ة التشار�)ة"مطا�قة للتف�یر النظرّ$ المأمول، مثل مقار"ة الح)اة الس)اس)ة وجعلها 

                                                             

 Janet Z. Giele, Leslie E. Stebbins, Contemporary Issues: Women and Equality in ــ(1)
The Workplace, (USA: Library of Congress, 2003), pp. 76 –212. 

  .162. ، صمرجع ساب^هانا روز5ن،  -)2(

لماذا )عتبر استخدام الموازنة : وضع المرأة في االعت�ار عند تحدید الموازنة"�ینج، . ستوتس�ي، إلیزابیث م. ـ جنیت ج)3(
  .12. ، ص)2007یونیو(، : ، صندوق النقد الدولي، العددمجلة التمو=ل والتنم�ة "لتم�ین النساء أمرا اقتصاد)ا صائ�ا؟،

جینیف، االتحاد البرلماني الدولي، ( 2004) دلیل عمل للبرلمانیین(البرلمان والموازنة والنوع االجتماعي ــــــــ، ـــــــــ ـــــــــــ)4(
  .122 – 110. ، ص)للمرأةبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، صندوق األمم المتحدة 

 مجلة المفّ�ر،" دراسة مقارنة بین الشر5عة اإلسالم)ة والقوانین الوضع)ة،: حقوق المرأة العاملة"ــ ز5د محمود العقایلة، )5( 
  .436 - 407. ص –، ص )ت. د( 08: �ل)ة الحقوق والعلوم الس)اس)ة، جامعة دمحم خ)ضر �س�رة، العدد: الجزائر
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Démocratie Participative/ Participatory Democracy التي تعتبر من أحدث الص)غ المفاه)م)ة ،
الد)مقراط)ة "المعاصرة إلعمال وتجذیر تطبیF مفهوم الد)مقراط)ة، انطالقا من منظور إصالح نواقص 

، وظهور فواعل جدد أص�ح من )1(تجاوز سقطاتها ونقاg ضعفها، �عد تغّیر وظائف الدولة و " التمثیل)ة
الواجب است)عابهم وتم�ینهم من المساهمة في تدبیر الشأن المحلّي العام، وٕاعادة ص)اغة العالقة بین 

وتعید دمج  الشر�اء التنمو5ین على أساس التعاقد والتشارك والتوافF، وفF رؤ)ة تر"} الدولة �المجتمع
  .   . Re-Associating Citizens to Political Sceneوتشر5ك المواطن في المشهد الس)اسي

على تخّلي السلطة عن دورها المر�ز$ عبر  " الد)مقراط)ة التشار�)ة")قوم الم�من القصدّ$ لمفهوم     
مجتمع)ة جدیدة  التخفیف من عبء الوصا)ة الس)اس)ة واإلدار5ة، وفسح المجال للتعاطي مع فواعل

   .�المجتمع المدني والقطاع الخاص، وحتى المواطن

وتوصف المقار"ة التشار�)ة �أّنها من المداخل األكثر قبوال على الصعید الس)اسي، التي تمّ�ن النساء    
في المشار�ة في ) ة(، تملك الحF �أّ$ مواطن )ة(من المشار�ة في صنع القرار بوصف المرأة مواطنا 

و"ذلك تجر$ عمل)ة تف�)ك المطالب الجنوس)ة واالستعاضة عنها بدعم مطالب  خاذ القرار،عمل)ة ات
األغلب)ة، ونضالها حول ضمان الحر5ات الد)مقراط)ة وحقوق اإلنسان، وتأس)س دولة الحFّ والقانون، التي 

  )∗. (، ضمن س)اقات أشمل)النوع(تضمن الحقوق الفئو)ة للنساء 

المیزان�ات الحساسة ": ، أو ما أصطلح على تسمیتها بـ"نة االنفاق العموميجندرة میز "تراهن خط}      
التي تقوم على أساس ومنطلF قانوني )عتبر المیزان)ة الجندر5ة آل)ة لتحقیF المساواة والعدل  ،"جندر=ا

التوز5عّي والتمو5لّي التصح)حّي ومن دون تمییز، للتعامل مع الدون)ة االقتصاد)ة للنساء، خصوصا 
  :مجموعات النسو)ة الفقیرة والمستضعفة، التي تع)قها الفوارق البنیو)ة، و)م�ن تعر5فها �أّنهاال

العمل�ات واألدوات الهادفة لتقدیر التأثیر الناجم عن المیزان�ات الح�وم�ة، على جماعات "    
ندر=ة في مختلفة من الرجال والنساء، عن طر=^ إدراك السبل التي تترّسخ من خاللها العالقات الج

                                                             

 (1)- S. Ulas BAYARTAR , Local Participatory Democracy… The Local Agenda 201 
Project in Turkish Cities, Paris, Programme Doctorale de CEVIPOF, Doctorat de 
Sociologie Politique, Institut d’Etudes Politiques de Paris, (05/12/2006), p. 29. 

ار"ة الد)مقراط)ة التشار�)ة �إطار محتمعّي تشار�ي )حّقF قبوال أكبر من مقار"ة العتماد مق - س)اس)ا–یجر$ الترو5ج  - )∗(
ف�رة تقوم على على الت�ادل)ة  والتشاور5ة، التي تسمح بإقحام أكبر قدر من الفاعلین المجتمعیین في النوع االجتماعي، وهي 

ضمن هذا الس)اق األشمل، �عیدا عن النضال  عمل)ة اتخاذ القرار، و)عتبرها �عض المف�ر5ن، فرصة تسمح �مشار�ة النساء
ندوة البرلمان، المجتمع المدني، : األسس واآلفاق... الد)مقراط)ة التشار�)ة "األمین شر5}، : أنظر(الفئو$ النسوّ$، 

  .).46. ، ص)2008(، 06: وزارة العالقة مع البرلمان، العدد: ، الجزائرمجلة الوس�§، "الد)مقراط)ة
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المجتمع واالقتصاد، 
قصد ق�اس تأثیر المیزان�ة واستعمالها وتوز=عها وفقا للنوع االجتماعي، في 
خط§ وCرامج ومیزان�ات تساعد على تحقی^ المساواة الجندر=ة، التي تؤّد5 غلى نفاذ حقوق 

  )1". (اءالنساء، وخل^ نماذج س�اسات تم�ین�ة، تقّو5 آل�ات المراق
ة والمرافعة لصالح النس

�ما )قوم تخف)ض التفاوت بین الجنسین على المدi المتوس}، على جهد محاسبي دقیF وفحص      
تشر5عي منتظم لبرامج وس)اسات الموازنة، لمتا�عة أثرها الم�اشر على المرأة، واستغاللها لترق)ة الوضع 

ة التنفیذ)ة للمساءلة الس)اسي واالقتصاد$ واالجتماعي والصحي والتعل)مي للنساء، وٕاخضاع السلط
المرأة "من طرف " نسو)ة"المزدوجة، مساءلة برلمان)ة من القوi الس)اس)ة الممثلة في البرلمان، ومساءلة 

  .ألداء الح�ومة، ومراق�ة تنفیذها اللتزاماتها تجاه الشعب، والنساء، على حّد سواء" البرلمان)ة

اg النساء �االعتماد على آل)ة جندرة المیزان)ات وال )م�ن إّدعاء سهولة القضاء على الفقر في أوس    
، 2015فق}، حیث عجزت األمم المتحدة عن تخف)ض مستو)ات الفقر �ما �انت تأمل، قبل بلوغ سنة 

إضافة إلى تفاقم المش�الت الس)اس)ة واالقتصاد)ة واالجتماع)ة واألزمات المال)ة والتهدیدات األمن)ة 
المز5د من الضحا)ا، وفي مقّدمهم النساء، �اعت�ارهّن أكثر الفئات  والعس�ر5ة، في ازد)اد �بیر، تحصد

و)م�ن الح�م في هذا الس)اق �أّن الموازنة الح�وم)ة المحایدة تجاه الجنس، . هشاشة، وتعرضا للتهدید
 iتظّل أفضل الخ)ارات اإلنسان)ة، وأفضل الخ)ارات االجتماع)ة المتاحة، إّال ألّنها ال تالئم في الواقع سو
المجتمعات المتقدمة، التي تعرف تطب)قا عملّ)ا وقانون)ا للمواطنة الحق)ق)ة، واختفاء متزایدا للتمییز على 

  .أساس الجنس

  إدماج المنظور الجنسانّي في البرامج الدول�ة لمحارCة الفقر: الفرع الثاني
  
  
  

عمة، وم)�انیزمات قانون)ة )قتضي التم�ین االقتصادّ$ للمرأة، م�ادرات س)اس)ة شجاعة، وتشر5عات دا     
فّعالة، حتى تتوّصل النساء إلى العمل المأجور غیر الخاضع للتمییز بین الجنسین، والنفاذ إلى التمو)الت 
التي تمّ�نها من الحصول على المشار5ع التنمو)ة والقروض، لتحصل على فرص انجاز مشار5ع تنمو)ة 

مییز بین الجنسین، وعدم القدرة على تحقیF المساواة تخّلصها من الفقر، خصوصا اإلفقار الناجم عن الت
  ) 2. (الجنسان)ة في العمل

                                                             

بنك المعلومات حول المجتمع : جمع)ة الجلیل( الدلیل لموازنات حساسة جندر=ا، خ زعبي، إمطانس شحادةــ لینة أبو م)1(
المر�ز العر"ي للدراسات : الجمع)ة العر")ة القطر5ة للخدمات وال�حوث الصح)ة، مدi الكرمل: الفلسطین)ة في إسرائیل، ر�از

  .19. ، ص)2011سبتمبر / "ي في إسرائیل، أیلولمر�ز إعالمي للمجتمع العر : االجتماع)ة التطب)ق)ة،إعالم

المعهد الد)مقراطي الوطني للشؤون : واشنطن( إدماج النوع االجتماعي في منظمتك غیر الح�وم�ةــ ن)�ول)ان واسینار، )2( 
  .11. ، ص)2006أ)ار /الدول)ة، مایو
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وقد تقّبل المجتمع الدول)ة إدراج اعت�ارات المنظور الجنسانّي �هدف رئ)سّي من أهداف األلف)ة،      
جتماعي وتعز5ز المساواة بین الجنسین، تم�ین المرأة، ومنح الحر5ة للنساء للعمل على إحداث التغییر اال

الذ$ یؤّد$ إلى دعم رفاه المرأة وتحسین إطارها المع)شي، وخدمة حقوقها الغذائ)ة، الصّح)ة، اإلنجاب)ة، 
  .العمل، الس�ن، الـأجر، وغیرها من الحقوق الهامة المترا�طة والعالم)ة، غیر القابلة للتجزئة

�وم)ة على الترو5ج آلثار منح �ما عملت األمم المتحدة ومنظماتها الدول)ة الح�وم)ة وغیر الح     
من خالل الحصول على تمو)الت ماد)ة موّجهة لخلF  ،"اإلفقار الممنهج للنساء"النساء فرصة مقاومة 

أعمال نسائ)ة خاصة، تدعم اندماج المرأة االقتصاد$ في السوق المحلّي، وتز5د من فرص نیلها قس} من 
اكتساب �فاءة إنتاج)ة تجعلها تساهم في تقل)ص  التمو)الت والرسامیل المتداولة، لدعم قدرتها على

  .مستو)ات ال�طالة بین النساء والفت)ات في الدول النام)ة، مقابل �طالة الذ�ور

غیر أّن هذه األعمال تواجه عوائF مؤسسات)ة وقانون)ة جعلتها في مواجهة التحد)ات التنمو)ة التي      
ّن الذ�ور )ظلون أكثر قدرة على تحّد$  هذه تواجه الذ�ور أ)ضا، بنفس درجة الصعو�ة، غیر أ

الصعو�ات وتجاوزها من النساء، ما )قتضي تطبیF س)اسات تمییز ایجابي لصالح المرأة، �ممارسة 
. إرضائ)ة مؤقتة، إلى حین تغییر بنى التقس)م الجنسان)ة في المجال االقتصاد$ واالجتماعي والتشر5عي

)1(  

مستوi المع)شة وعدم القدرة على تحقیF الحّد األدنى من الحاجات انخفاض ")عني  Povertyفالفقر     
 iاالجتماع)ة، وتتجلى مظاهرة في الحرمان الماد$ وانخفاض استهالك الغذاء �ّما ونوعا، وتدّني المستو

، من )3" (تأنیث الفقر"، و)2" (الصّحي والتعل)مي والوضع المع)شي وانتشار األمراض وال�طالة
ولة في مقار"ة التنم)ة نتیجة ما تعان)ه المرأة من إفقار ناجم عن تأثیر التحوالت المصطلحات المتدا

اله)�ل)ة لس)اسات الخصخصة، وفقر دخل المرأة، وتأثیر تدّني النمو االقتصادّ$ على متوس} إنفاق 
  .المرأة

                                                             

نتائج  –ع االجتماعي في الدول العر")ة فجوة التنم)ة المرت�طة �النو "ــ ر5اض بن جلیلي، علي عبد القادر علي، )1(
، )2010ماس  24 – 22(المؤتمر الدولي التاسع حول المرأة والش
اب في التنم�ة العر�Cة القاهرة " ،- استكشاف)ة

  . 25 – 01. ص –المعهد العر"ي للتخط)}، ص : الكو5ت

مجلة القادس�ة "  ،- میدان)ة في مدینة الدیوان)ة  دراسة –األ�عاد االجتماع)ة للمرأة الفقیرة "ــ شذi نجاح �الش الدعمي، )2(
  .219 – 199. ص -، ص )2009(، 03: ، العدد08: ، العراق، المجلدفي اآلداب والعلوم الترCو�ة

المعهد العر"ي للتخط)}، سلسلة اجتماع : الكو5ت( التنم�ة وتم�ین المرأة في الدول العر�Cةــ علي عبد القادر علي، )3( 
  .13. ، ص)2007، فبرایر 22" لعددا" ب"الخبراء 
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  المؤشرات الق�اس�ة األممّ�ة الدالة على: المطلب الرا
ع

  الجندر/النوع االجتماعي
  

  

  

  

      iتعّد المؤّشرات واإلحصاءات أدوات فعالة في التخط)} االقتصاد$ والس)اسات التنمو)ة، وق)اس مد
تحقیF المساواة بین الجنسین، وهو ما )قتضي إدراكا لقضا)ا الجندر، ومتطل�ات برامج اإلحصاءات 

ت والمنظمات للعمل على الجندر5ة، و إدراك المفاه)م األساس)ة للتحلیل الجندر$، التي تعّزز قدرة الح�وما
  . تنفیذ االتفاق)ات الدول)ة، واتخاذ اإلجراءات الالزمة والوقائ)ة للحّد من العنف القائم ضّد المرأة

إحدT مواد الب�انات و المعلومات التي ": و)م�ن تعر5ف المؤشرات الدالة على النوع االجتماعي �أنها     
شیر إلى التغیر الذ5 �طرأ 
فعل الزمان ، مقارنة تلخص �ما �بیرا من المعلومات في رقم واحد �

فالمؤشر یلتق} التغیرات الدالة على الجندر، ل)قدم إحصائ)ات و معلومات واقع)ة حول  ،"
القاعدة السائدة
لذلك وضعت هیئة األمم المتحدة مؤشرات عدیدة تخص المرأة مثل مؤشر المساواة بین ). 1(وضع النساء 

تحسین صحة األمهات، مؤشر تحلیل الخطورة، مؤشر المنفعة االقتصاد)ة  الجنسین في العمل، مؤشر
  .وغیرها... العائدة، التم�ین االقتصاد$

هي دالالت على رقم وعلى حق)قة لق)اس التغیرات، وهي  Indicators المؤشراتو)م�ن القول أّن      
رة على ح)اتهّن، وتوصلهّن إلى أداة لفحص الم�ادرات وخطوات المشار5ع، وق)اس قدرة النساء على الس)ط

وقد توصلت دراسة ت�حث عن العائد من تعل)م المرأة في الجزائر،  .االستقالل)ة المال)ة والرخاء االقتصاد$ّ 
إلى أّن حّل مش�لة إفقار المرأة، على عالقة �مسألة التعل)م التي تدعم تم�ین المرأة، وحصولها على عوائد 

  )2. (یت)ح للمرأة تحصیل دخل مالي أفضل في سوق العمل نقد)ة أكبر �فضل التعل)م، الذ$
  
  

  ... مؤشرات التم�ین االقتصاد5 والتنمو5 : الفرع األول

على الرغم من أّن المؤّشر وصف إحصائّي )ساعد على مراق�ة ورصد وتقی)م مشار�ة وتفاعل الفرد     
أة، من خالل تنفیذ االلتزامات في المجتمع، عن طرF5 تحدید عالمات لق)اس تنفیذ وتغییر أوضاع المر 

                                                             

مؤشرات المشار�ة، مؤشرات التم�ین، المؤشرات في مراكز : دلیل المؤشرات الدالة على النوع االجتماعيــ، ــــــــــــــ ـــــــ )1( 
: الون)فام: عمان( القوة واتخاذ القرار، المؤشرات في القانون، المؤشرات في االقتصاد، مؤشرات حول واقع المرأة والعنف

  . 30. ، ص)2004صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة، 

المؤتمر الدولي التاسع حول المرأة "  العائد من تعل)م المرأة في الجزائر،"ــ ف)صل بوطی�ة، عبد الرزاق بن حبیب، )2(
 – 01. ص –، ص العر"ي للتخط)}المعهد : ، الكو5ت)2010ماس  24 – 22(والش
اب في التنم�ة العر�Cة القاهرة 

20.  
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، وهي تعتبر أحدث الطرق لمراق�ة االلتزامات الدول)ة )1(الدول)ة الخاصة �قضا)اها على أرض الواقع 
تعتبر أّن المؤشرات األمم)ة المعتمدة في ق)اس  نائلة �بیرالمتعلقة �حقوق النساء، إّال أّن ال�احثة األمم)ة 

المؤشرات التم�ین)ة "أن تكون �بیر جی�ة للجهود الدول)ة، واشترطت تم�ین المرأة، غیر �اف)ة وغیر مست
 أمار ت�ان سانف)ما ذهب المف�ر االقتصاد$ ، "مرئ�ة، وقابلة للق�اس والتحّق^ من قبل النساء" ":للمرأة

: حین اعتبر  أنّ " الحائز على نو"ل في االقتصاد، إلى الر"} بین حر5ة المرأة، وتم�ینها االقتصاد$
نتیجة حتم)ة لتم�ین اقتصادّ$ حق)قّي للنساء، سینتهي " نسوة أحرار"وأّن مشاهدة   ،"�ة حر=ةالتنم"

  ) 2. (�الضرورة إلى حدوث تطور مجتمعي ایجابي
و)م�ن القول أّن التم�ین االقتصادّ$ للمرأة هو المخرج اآلمن والخطة األساس)ة لمواجهة ظاهرة      

رأة من إفقار نتیجة س)اسات الخصخصة، التي أّدت إلى االستغناء عن ، نظرا لما تعان)ه الم"تأنیث الفقر"
  . العمل وفي مقّدمتهم النساء

عن ضرورة تجاوز صعو�ات وصول المرأة إلى الموارد وحصولها على  نائلة �بیر�ما تحدثت       
ضامین التقر5ر الفرص االقتصاد)ة، والموارد المال)ة، �ما ورد في �تابها الذ$ صدر في س)اق تحلیلها لم

  )3. (حول التنم)ة ال�شر5ة 2005الصادر سنة 
وتعتبر المرأة الر5ف)ة من أكثر النساء معاناة من الفقر نتیجة نقص التعل)م، و5نع�س ذلك �ش�ل      

، وازد)اد فجوة المساواة بین الجنسین في الزراعة والتنم)ة )4(واضح في العجز عن تحقیF األمن الغذائي 
  )5. (الر5ف)ة

  

                                                             

منظمة المرأة : القاهرة( مؤشرات �م�ة ونوع�ة التفاق�ة القضاء على جم�ع أش�ال التمییز ضّد المرأةــ ه)فاء أبو غزالة، )1(
  .55 – 51. ص –، ص 2009صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة، ط�ع دار تو�ار للط�اعة، : العر")ة، الیون)فام

  .162. ص ع ساب^،مرجهانا روزو5ن،  -)2(

 (3)- Naila Kabeer, Gender Equality and Human Devlopment: The Insrumental 
Rationale 2005 (UNDP: Human Devlopment Report, Occasional Paper, 2005), p.18. 

 ة بین الجنسین في الزراعة والتنم�ة الر=ف�ةسّد الفجوة برنامج منظمة األغذ�ة والزراعة لتحقی^ المساواــــ، ــــــــــــــــــــــ )4( 
  :على الرا�} االلكتروني د، موجو . ، ص)2009منظمة األغذ)ة والزراعة لألمم المتحدة،  FAO: روما(

≤ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/012/i1243a/i1243a00.pdf≥ 

یل لتعم�م تحقی^ المساواة بین الجنسین في اإلطار دل.. المساواة الجنسین في الزراعة والتنم�ة الر=ف�ةــ ــــــــــــ، )5(
، موجود على . ، ص)2009منظمة األغذ)ة والزراعة لألمم المتحدة،  FAO: روما(االستراتیجي الجدید لمنظمة الفاو 

  :الرا�} االلكتروني

≤ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/012/i1243a/i1243a00.pdf≥ 



 

192 

  
  

  المؤشرات الحقوق�ة وللتم�ین القانونّي النسو5ّ : الفرع الثاني

الطرف الوحید المحتكر للعنف (لم تعد حقوق اإلنسان مست�احة وتحت السلطة الكاملة للح�ومات      
، بل أضحت قابلة للق)اس والتحّقF األممّي عبر مؤشرات ومقای)س محددة للتحجج ضّد )الشرعيّ 

الصادر عن  1325حقوق اإلنسان، وفي مقدمتها حقوق المرأة، إذ نّص القرار  الح�ومات التي تنتهك
العالم)ة، غیر قابلة (إذ تدّل الحقوق اإلنسان)ة للمرأة . مجلس األمن، والخاص �المرأة والسالم واألمن

یز، على استحقاق النساء حقوق الكرامة والمساواة وعدم التمی) للتنازل، المترا�طة وغیر قابلة للتجزئة
، وتحمیل مسؤول)ة حما)ة هذه الحقوق �ش�ل خاص )�مسؤول)ة عامة(وتحمیل المسؤول)ة للح�ومات 

للمنظمات والجمع)ات والمؤسسات الحقوق)ة، التي یناg بها دور تذلیل مش�لة تفاوت الفرص بین الجنسین 
قارات، المشار�ة التعل)م، العمل، �سب المال، الخدمات الصح)ة، الملك)ة الخاصة لألراضي والع: (في

، إضافة إلى عالقات السلطة التي تعني توز5ع األدوار المبن)ة على أساس ...)الس)اس)ة واالجتماع)ة
عالقات القوi، والسلطة المستنسخة عن األدوار االجتماع)ة التقلید)ة، التي تحرم المرأة من فرص الترق)ة 

  )1.(إلى مراكز صنع القرار في األسرة والمجتمع

ا أّن مفهوم حقوق اإلنسان ل)س محایدا في عالقة النوع االجتماعي، فإن معالجة االنتهاكات و�م     
دعم نضال  John Rawls  جون راولسالحاصلة ضد حقوق اإلنسان تستدعي حسب المف�ر األمر�5ي 

  )2. (النساء من أجل تحقیF العدالة االجتماع)ة

، من المدافعین عن حFّ المرأة في التمتع Amartya Senأمارت�ا سان �ما )عّد المف�ر االقتصاد$     
و5ناد$ بتجدید العقد االجتماعي على أساس قاعدة " نصف ال�شر5ة"�العدالة، وهو الذ$ )عتبر النساء 

معتبرا أّن الحرمان القانوني للنساء أو مجرد عدم إشراكهن في وضع ). 3(االمت)از الجماعي للجنسین 
روCرت استشارتهّن، مش�لة اقتصاد)ة واجتماع)ة، �ما یرi الفق)ه القانوني التشر5عات أو العمل على عدم 

أّن القصور السلطوّ$ المتمّثل في عدم قدرة الح�ومة على دمج المرأة في العلم)ة  R. Alexyألكسي 

                                                             

ــ، ـــــــــــــــــ ـــــــــ )1(  ، )2005أفر5ل (منتدi الشقائF العر"ي لحقوق اإلنسان، : ، صنعاءالمنتدT الد�مقراطي األول للمرأة العر�Cةــ
  .73. ص

: الجزائر) (إبراه)م صحراو$ : ترجمة( ت�اراتها، مذاهبها، أعالمها، قضا�اها: فلسفات عصرناجان فرنسوا دورتیي،  - )2( 
  .205 – 203. ص –، ص )2009")ة للعلوم ناشرون، الدار العر : منشورات اإلختالف، بیروت

الدار العر")ة للعلوم، مؤسسة دمحم بن راشد آل م�توم،  : بیروت) (مازن جندلي: ترجمة( فكرة العدالةــ أمارت)ا سن، )3(
  .94. ، ص)2000
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، ونّص على الحرمان "ظلم قانوني جائر"الس)اس)ة والتنمو)ة بذر5عة غ)اب اإلطار القانوني المبّرر، هو 
  )    1. (انوني لألفراد ألس�اب تمییز5ة أو عرق)ة إثن)ة، مناف)ة للعدالة، فیها إ�طال للحFّ، وٕاحقاق لل�اطلالق

فالمرأة لها دور أساسي في خلF رأسمال ال�شر$ واالجتماعّي ومراكمته، �ما أّن الصراع بین الجنسین     
 ّFفمن ح ،iّل امرأة على وجه األرض أن  یتسّبب في تضی)ع رأسمال االجتماعي وهدره من جهة أخر�

تحصل على حقوقها الس)اس)ة واالقتصاد)ة واالجتماع)ة، دون تمییز، وعدم السماح �ممارسة أّ$ عنف أو 
وغیره، و5جب أن .. إقصاء أو است�عاد ضّد المرأة، على أساس الهو)ة أو التصنیف الجنسّي أو العرقيّ 

لمظلة القانون)ة للشرعة الدول)ة، التي تلزم �افة الدول تدرك الح�ومات أّن هذه الحقوق تتمتع بتغط)ة ا
  . �احترام العهود ولمواثیF الدول)ة المتعلقة �المرأة

المجتمع، : وقد ضعت هیئة األمم المتحدة مؤشرات هامة تستخدم لق)اس المشار�ة الس)اس)ة في    
مؤشرات من بین هذه المؤشرات، األحزاب، المجالس التمثیل)ة، مراكز صنع القرار، المنظمات األهل)ة، و 

المشار�ة و التم�ین ومؤشر المساواة، مؤّشر الشغل ومؤّشر الرخاء االقتصاد5، مق�اس ��شور 
لق�اس قدرة النوع على التصّرف 
حر=ة وقدرة النساء على الس�طرة على ح�اتهّن والتكّیف مع  2000

تعّد من العناصر األساس)ة لدراسة معوقات و وغیرها، ... مح�طهّن، مؤّشر التعل�م والنفاذ إلى اإلعالم
إدماج مقار"ة الجندر، في س)اق استراتیج)ات األمم المتحدة للتخفیف من الفقر واتخاذ تدابیر لتحسین قدرة 

نوعین من  ه�فاء أبو غزالةوصّنفت ال�احثة ). 2(النساء للحصول على التمو5ل والنفاذ إلى المعلومات 
مثل مشار�ة النساء : الكم�ةلى جم)ع أش�ال التمییز ضّد المرأة، المؤشرات المؤشرات التفاق)ة القضاء ع

مثل التشر5ع، الترتی�ات المؤسس)ة، : النوع�ةوغیرها، والمؤشرات .. في القوi العاملة، عدد وف)ات النساء
  .وغیرها.. الس)اسات والبرامج

  :ومن المؤشرات المستخدمة لدراسة تم�ین المرأة    

ف�لما �ان المجتمع غیر م�ترث لقضا)ا المساواة لم تتحقF العدالة : اة بین الجنسینــ مؤشر المساو 
   )3. (الكاملة أو حتى النسب)ة بین الجنسین، وازداد تهم)ش واست�عاد النساء

                                                             

منشورات الحلبي  :حلب) (�امل فر5د السالك: ترجمة( مفهوم القانون وسر=انه: فلسفة القانون رو"رت ألكسي،  ــ)1(
 g ،25. ، ص)2013، 02. الحقوق)ة.  

  .214. ، صمرجع ساب^ــ مارتن غر5فیثس، تیر$ أو�الهان، )2( 

ــــــــــ ـــــــــــ)3( : المعهد العر"ي للتخط)}، سلسلة جسور التنم)ة، السنة: الكو5ت( المؤشرات واأل
عاد التنمو�ة: تم�ین المرأةــ،  ــــ
  .08. ، ص)2008ن)سان /5ل، أفر 72: ، العدد07
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: مؤشرات تحلیل الخطورة - : تدرس مشار�ة النساء في المشروعات اإلنمائ)ة، ومنها :ــ مؤشرات المشار�ة
تح�م , مساندة النساء النافذات من شیوخ الق�ائل و العشائر, المشارك في المجتمع المحليمساندة (وتدرس 

 - ) قطاعات من الس�ان في المشروع، درجة التزام الجهات الممولة إلتمام المشروع على المدi ال�عید
عات مستو)ات المجتمعات المحل)ة ومشار�ة النساء في التخط)}، االجتما(تدرس : مؤشرات المدخالت

 - ) التي تناقش خط} المشروع و تتا�ع تنفیذه، حضور المشار�ین وتصن)فهم حسب النوع و الفئات
  .وغیرها.. مؤشرات المنفعة العائدة - مؤشرات األنشطة  - مؤشرات المراق�ة  - مؤشرات المدخالت العلم)ة 

االقتصاد)ة تغیر اإلنسان وأوضاعه وتغیر بیئته (تدرس مجالین رئ)سیین  :ــ مؤشرات التم�ین
وتوجد . التم�ین االجتماعي - التم�ین االقتصاد$  -التم�ین الس)اسي  -: ، مثل مؤشرات)واالجتماع)ة

دراسات عملت على �حث التفاعل بین العالقات الجنسان)ة واالقتصاد الكلّي، عن طرF5 دمج متغیرات 
). 1(والقطاعین العام والخاص جنسان)ة في �حث عالقات النوع االجتماعي ودراسة المساواة في األسواق 

لكن حتى تكون المؤشرات الدالة على النوع االجتماعي سهلة االستخدام والفهم، )شترg أن تتصف �الدقة 
وقلة عددها، وتجسیدها لمقاصد العهود الدول)ة، وأن تكون قابلة للمقارنة، وأن تكون واقع)ة وال تستند على 

التمر5ن والتدر5ب، الطر5قة األساس)ة لتنب)ه المرأة، ودعم قدرتها �ما ی�قى التأهیل و ). 2(معط)ات مز5فة 
  . على اكتساب مهاراتها تدعم تكّ)فها مع بیئتها، وتدعم استقاللیتها عن الس)طرة ال�طر5ر�)ة

  

  :استنتاجات الفصل الثاني

صاد)ة توصلت الدراسة في الفصل الثاني إلى أّن مشار�ة المرأة في المجاالت الس)اس)ة واالقت    
واالجتماع)ة، تساهم في بناء المجتمع وتطو5ره، دون أّ$ است�عاد وتهم)ش، لالستفادة من الطاقة النسو)ة 
الم�بوتة في المجتمع، �ما أّن مطالب الحر�ات النسو)ة تتمحور حول المطال�ة �المساواة بین الجنسین، 

ّد المرأة، �قهر النساء المرت�} �قضا)ا البیئة وٕازالة التمییز ضّد المرأة، وٕازالة �افة الممارسات التمییز5ة ض
  .والظاهرة االستعمار5ة، صراع الط�قات، المهّمشین، األقل)ات، الفقراء، العمال، الش�اب

تعتبر الدول المغار")ة الم�حوثة في هذه المذ�رة، معن)ة ��ّل ما طرأ على قضا)ا المرأة من تحوالت     
على الصعیدین الدولي واإلقل)مي، وسیجر$ �حث وضع المرأة  س)اس)ة وف�ر5ة واقتصاد)ة واجتماع)ة

                                                             

: ، العدد07: المعهد العر"ي للتخط)}، سلسلة جسور التنم)ة، السنة: الكو5ت( تم�ین المرأة من أجل التنم�ةـــــــ، ــــــــــــــ ـــــ)1(
  .07 -  06. ص –، ص )�2011انون الثاني /،  ینایر99

. ص، ، مرجع ساب^ضاء على جم�ع أش�ال التمییز ضّد المرأةمؤشرات �م�ة ونوع�ة التفاق�ة القــ ه)فاء أبو غزالة،  )2( 
55.  
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المغار")ة ت�عا لهذه الس)اقات الس)اس)ة واالقتصاد)ة والقانون)ة، �اإلضافة إلى التزام هذه الدول ترق)ة 
، والتي تشترg بلوغ نس�ة تمثیل تقدر )2015 – 2000(أوضاع المرأة إ)فاء �األهداف اإلنمائ)ة لأللف)ة 

  . المنتخبین والمعینین في المجالس المنتخ�ة ومواقع صنع القرار) 3/1: (بـ

ال )م�ن للثقافات أن تتغّیر من دون تغّیر القوانین والس)اسات، وهو ما تّم �الفعل في جهود األمم     
، ومؤتمر المرأة الدولي الرا�ع منهاج 1979المتحدة إلعالن اتفاق)ة السیداو لمنع التمییز ضّد المرأة سنة 

 .1995مل بیجین ع

غیر أّن استوزار المرأة، ال یجد أّ$ مانع صر5ح في الفقه اإلسالمي، رغم المیل إلى تحر5م توّلي     
 )   1". (وزارة التنفیذ"، وجواز توّلیها "وزارة التفو)ض"النساء رئاسة الوزراء 

  

 

 

 

 
                                                             

 .275. ، ص)1997م�ت�ة الرشد، : الر5اض( الحقوق الس�اس�ة للمرأة في اإلسالمــ مجید دمحم أبو حجیر،  )1( 
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  الفصل الثالث

  
  

  

  

  
  



 

197 

الجندر  عبر االتفاق�ات /اعيتعم�م تطبی^ مقارCة النوع االجتم: الفصل الثالث

  ...اآلل�ات والنتائج:  الدول�ة وآل�ات منهاج بیجین

  توطئة

اعتمدت هیئة األمم المتحدة وهیئاتها المتخصصة، والمنظمات الدول)ة المنضو)ة تحت لوائها،      
"ة النوع �اإلضافة إلى المنظمات غیر الح�وم)ة الشر�5ة لها، عّدة استراتیج)ات للسهر على تعم)م مقار 

، سنة )1975أیلول /سبتمبر 28: (االجتماعي على الصعید الدولي واإلقل)مي، و"دأت �اعتمادها في
وهي تنشد أن یتحول الترو5ج إلى  ،"سالم –تنم�ة  –مساواة ": ، تحت شعار"سنة دول�ة للمرأة: "1975

�ین)ا سنة /تها �مؤتمر نیرو"يثّم أعقب). 1985 – 1975(تحقیF المساواة بین الجنسین، شعارا لعقد المرأة 
، لدراسة النجاح المحّقF على هذا الصعید، �االعتماد على االتفاق)ات الدول)ة الخاصة �المرأة، 1985

، 1979سنة  CEDAW) للقضاء على �افة أش�ال تمییز ضّد المرأة(و)أتي في مقدمتها اتفاق)ة السیداو 
قبل أن تنطلF �عد مؤتمر  ،1999سنة ) 5(+اهرة للس�ان ، ووث)قة الق1994ثّم وث)قة القاهرة للس�ان سنة 

، في اتجاه، وضع )10(+و"یجین ) 5(+الدولي حول المرأة، وما تاله في مؤتمر$ بیجین  1995بیجین 
: �ما )حسب لألمم المتحدة، إصدارها القرار الدولي لمجلس األمن رقم. إستراتیج)ة دول)ة لتم�ین المرأة

، وهي الذ$ نجح في ر"} مفهوم التم�ین الس)اسي )∗(لنشاg الدولي للنساء الذ$ )حتسب �ثمرة ل 1325
، إلى نتائج 2015، في انتظار أن یؤّد$ الوصول إلى سنة )1) (الهدف اإلنمائي الثالث(�أهداف األلف)ة 

  .ملموسة في بلوغ النساء نس�ة الثلث في التمثیل على مستوi المجالس المنتخ�ة ومواقع صنع القرار

 The"تخو5ل أو تم�ین المرأة"و" الجندر"�حصیلة أول)ة لهذه الجهود، بدأ ذیوع واستخدام مصطلحات و     
Gender Empowrement  ،"تا�ع)ة الجندر"، "المساواة في النوع"، "احت)اجات النوع االجتماعي" ،

أوساg المنظمات  وغیرها من المصطلحات الجندر5ة، في"... التمییز اإلیجابي"، "إلغاء التحیزات الجنس)ة"
األهل)ة، التي تضغ} �قوة إلدماج مقار"ة الجندر في س)اسات الدول، وتتا�ع سیر تطبیF هذه المقار"ة في 

 .الواقع، لنقل صورة محایدة لما یرد في مضامین التقار5ر الرسم)ة للدول

                                                             

إطارا شامال لطرح مسألة ضمان سالمة  ،)2000أكتوCر(الصادر في  1325قرار مجلس األمن رقم ش�ل تبني ـــ )∗(
التأكید على أهم)ة دور المرأة في تفاد$  عبر هذا القرار، أعاد مجلس األمن لنساء في عمل)ات بناء السالم في الدول، �ماا

  .الحفا� على السالم واألمن هود اآلیلةج وانخراطها في ،سو)ةتالفي مشار�تها و ، النزاعات وحلها وفي إرساء السالم

مجلة ، "لدول)ة العاملة في مجال التم�ین الس)اسي على المرأة الفلسطین)ة،أثر المنظمات ا"ــ وسام �سام جودة، )1( 
  .43. ، ص)ت. د(، فلسطین، التسامح
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 دراسة قانون�ة: تضمین مقارCة النوع االجتماعي في المفاه�م األممّ�ة: الم
حث األول

 ... لمضامین اتفاق�ة السیداو

 The، )سیداو(اتفاق�ة القضاء على �افة أش�ال التمییز ضد المرأة : اعتمدت اتفاق)ة السیداو    

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/ CEDAW  من ،
 1975(، في س)اق العقد الدولّي للمرأة )1979د)سمبر سنة  18(قبل الجمع)ة العامة لألمم المتحدة في 

 1979، ووضع مشروعه في مؤتمر �و"نهاجن سنة 1975الذ$ أعلن عنه في الم�س)ك سنة ) 1985 –
، وقد شّ�ل إقرارها إضفاء للمصداق)ة اإللزام)ة "الشرعة الدول)ة لحقوق المرأة"، وهي توصف �أّنها )1(

أص�حت االتفاق)ة سار5ة المفعول �عد توق)ع خمسین ) 1981د)سمبر من سنة  03(لنّصها، وفى یوم 
، التي تنّص على مبدأ نفاذ االتفاق)ة �عد شهر من انضمام الدولة )27: المادة(دولة علیها، ط�قا ألح�ام 

والیوم  .رقم عشر5ن إلیها، و�انت تونس الدولة العر")ة الوحیدة التي وّقعت على االتفاق)ة قبل نفاذها
وأنشئت على إثر صدور هذه االتفاق)ة،  ).2(دولة أص�حت أطرافا فیها  185)ة أكثر من التحقت �االتفاق

، تسهر على تسجیل ورصد التقّدم )3(خبیرا مستقال  23، مؤلفة من 1982لجنة األمم المتحدة للمرأة سنة 
التي المحرز في مجال القضاء على أش�ال التمییز ضّد المرأة، و�حث مدi صدق)ة التدابیر الوطن)ة 

ومستو)ات إ)فاء الدول �التزامات ضمان المساواة بین الجنسین، تتحّدث عنها التقار5ر الرسم)ة للح�ومات، 
  . ومنح فرص متكافئة لكلیهما في �افة الم)ادین الس)اس)ة واالقتصاد)ة واالجتماع)ة والثقاف)ة والمدن)ة

  جهود األمم المتحدة لمنع التمییز ضّد المرأة : المطلب األول
  
  
 

، �عد ستة عقود من ظهور التنظ)م The Women’s Empowermentتم�ین المرأة تحّول هدف     
الدولّي المعاصر، إلى أحد أهّم القرائن والدالالت على االنفتاح الس)اسي واالقتصادّ$ للدول، وأص�ح 

 The Institutionalization of Theمع)ارا )ستخدم لق)اس نجاح مأسسة مقار"ة النوع االجتماعي 

                                                             

 01: العدد: ، تونسمجلة صوت المرأة العرCي" وتحد)ات الواقع،.. حراك التشر5ع: المرأة في الوطني العر"ي"ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ، )1( 
  . 12. ، ص)2009یونیو /جوان(

ــــــــــــــــــ، )2( : جینیف( دلیل البرلمانیین.. اتفاق�ة القضاء على �افة أش�ال التمییز ضّد المرأة وCروتو�ولها االخت�ار5 ـــ ــــــــــــــ
  . 05. ، ص)2004االتحاد البرلماني الدولي، م�تب األمم المتحدة، 

مر�ز �ر5دیف : تونس( آثارها في واقع المرأة: �ال التمییز ضّد المرأةاتفاق�ة القضاء على �افة أشــ رشیدة مانجو، )3(
  .167. ، ص)2013لأل�حاث، سلسلة المحاضرات حول مساواة النوع االجتماعي واالنتقال الد)مقراطي، 
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Gender Approach أهداف األلف�ة الثالثة ، أحد أهّم 2000، خصوصا �عد أن أص�ح سنةThe 

Millenium Goals/ Les Objectifs du Millénaire )الهدف اإلنمائي الثالث .(  

 Cosmopiltanianالمنظور الكوسموCولیتانيانطالقا من –ر"طت هیئة األمم المتحدة      

Perspectiv -  المرأة �األمن اإلنسانّي، حیث تقود هیئة األمم المتحدة التوجه العالمي لتم�ین المرأة قضا)ا
  .وتحقیF المساواة بین الجنسین على مراحل، خالل �ّل ألف)ة

الجندر، �هدف ثالث من األهداف /مقار"ة النوع االجتماعي 2000أدرجت هیئة األمم المتحدة سنة      
، وسعت إلى ر"} مسألة The Millennium Development Goals (MDGs)) 1(اإلنمائ)ة لأللف)ة الثالثة 

فقر النساء، : تم�ین المرأة �العمل)ة التنمو)ة، ومساعیها لتحقیF المساواة بین الجنسین، ومحار"ة ظواهر
حدة أّن ، �ما تعتبر األمم المت...أم)ة المرأة، خدماتها الصح)ة والغذائ)ة، المخاطر البیئ)ة التي تهّدد ح)اتها

  .السلوك الم�تسب �التعل)م هو المشّ�ل الرئ)سّي للهو)ة الجندر5ة، والمحّدد األساسي لألدوار الجندر5ة

، والذ$ )حّث الدول األعضاء على ز5ادة 2000الصادر سنة  �1325ما أّن قرار مجلس األمن رقم      
لوطن)ة واإلقل)م)ة والدول)ة لمنع تمثیل المرأة في جم)ع مستو)ات صنع القرار في المؤسسات واآلل)ات ا

، )2(الصراعات والعمل على إدارته، یدعو الح�ومات إلى اتخاذ تدابیر لحما)ة الفت)ات والنساء من العنف 
  ) 3. (في الصراعات المسلحة، خاصة االغتصاب واإلیذاء الجسدّ$ �الضرب والتعذیب

احل هامة، �ان لها أثر إیجابّي في تطو5ر عرف حقوق اإلنسان تطورا مفاه)م)ا الفتا على ثالثة مر     
  )4(: اهتمام المجتمع الدولّي �قضا)ا المرأة، )م�ن تلخ)صها ف)ما یلي

                                                             

 (1)- ------, Gender Equality & The Millennium Development Goals (Washington: The 
World Bank, Gender and Development Group, April 2013), P .08 .  

(2)- -------, Getting it Right, Doing it Right: Gender and Disarmament, 
Demobilization and Reintegration (New York, UNIFEM: United Nations Devlopment Fund 
for Women, October 2004), p. 02. 

نحو نهوض المرأة في الوطن : 2005تقر=ر التنم�ة اإلنسان�ة العر�Cة للعام وآخرون، .. اعــ فرجاني، جاد، منّ  )3( 
  .57ص مرجع ساب^، العرCي، 

، 11: المجلد: �غداد مجلة الرافدین للحقوق،، "حما)ة حقوق المرأة في ظّل االحتالل"ــ خلف رمضان دمحم الجبور$، )4(
  . 232 – 201. ص –، ص )2009( 42: العدد
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ترت�} �الحر5ات وتشمل الحFّ في الح)اة ): الجیل األول من الحقوق (ــ الحقوق المدن�ة والس�اس�ة    
  . ر5ة االشتراك في الجمع)اتوالحر5ة واألمن وعدم التعّرض للتعذیب، حر5ة الرأ$ والتف�یر، ح

تتعلF �العمل المأجور وحFّ الفرد ): الجیل الثاني من الحقوق (ــ الحقوق االقتصاد�ة واالجتماع�ة    
  .رجال �ان أو امرأة في المساواة في األجر

 الحFّ في الع)ش في بیئة نظ)فة ):الجیل الثالث من الحقوق (ــ الحقوق البیئ�ة والثقاف�ة والتنمو�ة    
)ة، وهي حقوق ترت�} بتطور وسل)مة ومصونة من التدمیر والحFّ في التنم)ة الثقاف)ة واالقتصاد)ة والس)اس

  ".التنم)ة ال�شر5ة"مفهوم 

 )7. د( 604التي أقرتها الجمع)ة العامة لألمم المتحدة تحت رقم  اتفاق�ة الحقوق الس�اس�ةورد في     
أّنه )حFّ للنساء التصو5ت في ): 01(في المادة ، )1952د�سمبر سنة /�انون األول(المؤرخة في 

تأكید حFّ : فتنّص على) 02(االنتخا�ات �شروg تساو$ بینهن و"ین الرجال ومن دون تمییز، أما المادة 
التي أكدت على حFّ المرأة وأهلیتها لتولي مناصب ق)اد)ة ) 03(النساء في الترش)ح لالنتخا�ات، والمادة 

  )1. (عامة من دون تمییز

  : في مفاه)م األمم المتحدة أ)ضا إلى" تعم)م مراعاة المنظور الجنساني"�ما )شیر تعر5ف     
إستراتیج�ة جعل اهتمامات وتجارب الرجال والنساء 
عدا أساس�ا في تصم�م الس�اسات "     

 والبرامج وتنفیذها ورصدها وتقی�مها، في جم�ع المجاالت الس�اس�ة واالقتصاد�ة واالجتماع�ة،

حیث �ستفید منها الرجال والنساء على نحو متساو، ال ��ّرس انعدام المساواة، حیث أّن 

  )2(".هو تحقی^ المساواة بین الجنسین) لإلستراتیج�ة(الهدف النهائي 
، تّم التطّرق إلى حقوق المرأة �اعت�ارها 1992المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان في فیینا سنة وفي     

إلنسان)ة، ور"طها �اهتمام األمم المتحدة �التنم)ة ال�شر5ة، �ما شهد المؤتمر الدولي جزء من الحقوق ا
مناقشات هامة لمفهوم األسرة وحقوق المرأة، حیث توصل  1994للسان والتنم)ة المنعقد القاهرة سنة 

ها مع الرجل ، وتحقیF مساواتوالمرأةالمؤتمر األممي إلى دعوة الح�ومات إلى اتخاذ تدابیر لحما)ة األسرة 
في القوانین والنظم االجتماع)ة واالقتصاد)ة للمرأة، وتشج)ع المرأة على التعل)م، وتنم)ة مهاراتها لدخول 

                                                             

 –، ص)2008سبتمبر /أیلول( 22: ، فلسطین، العددمجلة تسامح" حFّ المشار�ة الس)اس)ة للمرأة،"ــ م)س دسوقي،  )1( 
 .150 -  135.ص

الدورة : ، جنیفتقر=ر المجلس التنفیـذ5 لبرنامــج األممى المتحدة اإلنمائي وصندوق األمم المتحدة للس�انــ  )2( 
  .04.، ص )2006یون)ه /نحز5را 23إلى  12(، 2006السنو)ة لعام 
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العمالة، والقضاء على الفقر واألم)ة، ودعت إلى ز5ادة الرعا)ة الصح)ة للمرأة، والقضاء على التمییز 
  .والعنف ضّد النساء

تأكیدا على تحقیF األهداف اإلنمائ)ة لأللف)ة، وورد  2005لم سنة تقر=ر حالة س�ان العا�ما شهد     
في نصوص هذه االتفاق)ة أّن المرأة الحارسة األمینة لرأس المال ال�شرّ$، یجب أن تحضى برعا)ة صح)ة 
لتعز5ز قدراتها اإلنجاب)ة، وحما)ة أطفالها، وتعز5ز المساواة بین الجنسین، �ما یؤّد$ إلى تم�ین النساء 

  . دة قدرتهن على التح�م في مصیرهنّ وز5ا

وقد ورد في أحد إصدارات هیئة األمم المتحدة حول مسألة مراعاة االعت�ارات الجنسان)ة، دعوة إلى     
تقدیر واحترام مراعاة احت)اجات النوع االجتماعي في أجندات ومضامین برامج وس)اسات التنم)ة، في 

، والخدمات االقتصاد�ة مات أساس)ة لضمان حقوق اإلنسانالتي تعّد خدالخدمات الصح�ة والتعل�م�ة 
، التي تعّد خدمات أصیلة تضمن للمرأة الحFّ في التوظیف والحصول على فرص اقتصاد)ة ومال)ة

التي تضمن مشار�ة المرأة في االنتخا�ات واخت)ار أنظمة الح�م، والخدمات الس�اس�ة والقانون�ة 
نون)ة التي تضمن لها العدالة، والمساواة وعدم التمییز ضّد حقوقها والحصول على الخدمات المدن)ة والقا

   )1. (األساس)ة

  :مفهوم النوع االجتماعي في تقار=ر التنم�ة ال
شر=ة للعالم العرCي

أصدرت هیئة األمم المتحدة مجموعة تقار5ر )شرف علیها �احثون عرب مستقلون، بدعم من برنامج      
ترأس المجموعة الد�تور نادر الفرجاني، لم تغفل قض)ة المرأة �الدراسة والتحلیل، األمم المتحدة اإلنمائي، ی

 2002تناول التقر5ر األول الصادر سنة . لتؤّ�د الر"} المفاه)مي بین حقوق المرأة والحFّ في التنم)ة
ك أس�اب ، وتناول قض)ة المرأة بتف�))�مفهوم التنم)ة المستد)مة( "خل^ الفرص لألج�ال القادمة"مسألة 

  )2. (نقص تم�ین المرأة، والدعوة إلى تبني مبدأ التمییز اإلیجابي لردم الفجوة بین الجنسین
ور"} بناء  ،"نحو إقامة مجتمع المعرفة": تحت عنوان 2003أما التقر5ر الثاني فقد صدر سنة     

حث ولتطو5ر التقني، إطالق الحر5ات، الح�م الصالح، نشر تعل)م نوعّي، تعم)م ال�: المجتمع ونماءه بـ
التحول إلى نم} إنتاج المعرفة، حتى تنتهي هذه الشروg الخمسة إلى تأس)س نموذج معرفي عر"ّي، وقام 

                                                             

 دلیل المستخدم لق�اس تقد�م الخدمات األساس�ة المراع�ة لالعت
ارات الجنسان�ةوآخرون، .. ــ نهى الم�او$  )1( 
  .02. ، ص)2009الیون)فام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، : نیو5ورك(

خل^ : 2002ر التنم�ة اإلنسان�ة العر�Cة للعام تقر=وآخرون، .. ، جورج قرم، �لوف)س مقصود)محررا(ــ نادر فرجاني  )2( 
الم�تب اإلقل)مي للدول العر")ة، عمان، المط�عة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، : UNDP( الفرص لألج�ال القد�مة

  .27. ، ص)2002الوطن)ة الهاشم)ة، 
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). 1(بدراسة مسألة نهوض المرأة �جزء من اهتمامات التقر5ر �أثر النهضة المعرف)ة على أوضاع المرأة 
وناقش قض)ة  ،"حر=ة في العالم العرCينحو ال": �عنوان 2004أما التقر5ر الثالث، فقد صدر سنة 

اإلقصاء المزدوج للمرأة العر")ة، �سبب عدم تم�ینه القانونّي وفي الواقع، إذ ال تزال فجوة النوع في 
اتساع،خصوصا في المناطF التي بلغ فیها العنف ضّد المرأة الذروة، �السودان والعراق والصومال، ، �ما 

أما التقر5ر ). 2(الرأ$ العام  العر"ي لقبول المساواة الكاملة بین الجنسین ناقش التقر5ر ظاهرة عدم استعداد 
نحو نهوض المرأة في الوطن ": وتناول �أكمله قض)ة المرأة وحمل عنوان 2005الرا�ع، فقد صدر سنة 

وتناول هذا التقر5ر الضخم والمفّصل، جم)ع العوامل الس)اس)ة واالقتصاد)ة واالجتماع)ة  ،"العرCي
ر5خ)ة والدین)ة، المؤثرة في تش�یل و"ناء الدور الس)اسي للمرأة، ومنع تحّرر النساء، وتعطیل مساعي والتا

أما ). 3(تحقیF المساواة بین الجنسین، عن طرF5 القضاء على �افة أش�ال العنف والتمییز ضّد المرأة 
وتناول  ،"ان العر�Cةتحد�ات أمن اإلنسان في البلد": ، �عنوان2009التقر5ر الخامس، فقد صدر سنة 

قض)ة أمن اإلنسان العر"ي، وتوّصل إلى الر"} بین قلة األمن وتدهور التنم)ة في العالم العر"ي، وأشار 
ندرة الم)اه، التصحر، : (إلى الظروف البیئ)ة والضغوg على الموارد وتهدیدها ألمن اإلنسان، �ظواهر

العنف ضّد المرأة واالغتصاب في النزعات ، وتناول قض)ة )4..) (الجفاف، التلوث، تغیر المناخ،
  ) 5. (المسلحة

  

                                                             

نحو : 2003ة اإلنسان�ة العر�Cة للعام تقر=ر التنم�وآخرون، .. ، فایز الص)اغ، برهان غلیون )محررا(ــ نادر فرجاني )1( 
الم�تب اإلقل)مي للدول العر")ة، عمان، المط�عة الوطن)ة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، : UNDP( إقامة مجتمع المعرفة

  .32. ، ص)2003الهاشم)ة، 

: 2004نسان�ة العر�Cة للعام تقر=ر التنم�ة اإل وآخرون، .. ، عبد الوهاب األفند$، غّسان تو5ني)محررا(ــ نادر فرجاني )2(
الم�تب اإلقل)مي للدول العر")ة، عمان، المط�عة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، : UNDP( نحو الحر=ة في الوطن العرCي

  .88. ، ص)2005الوطن)ة الهاشم)ة، 

نحو : 2005لعر�Cة للعام تقر=ر التنم�ة اإلنسان�ة اوآخرون، .. ، إصالح جاد، هیثم مّناع)محررا(ــ نادر فرجاني  )3( 
الم�تب اإلقل)مي للدول العر")ة، عمان، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، : UNDP( نهوض المرأة في الوطن العرCي

  .98 – 25. ص –، ص )2006المط�عة الوطن)ة الهاشم)ة، 

تحد�ات  :2009ر�Cة للعام تقر=ر التنم�ة اإلنسان�ة العوآخرون، .. ــ مصطفى السید، ص�اح بنجلون، بهجت قرني )4( 
الم�تب اإلقل)مي للدول العر")ة، بیروت، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، : UNDP( أمن اإلنسان في البلدان العر�Cة

  .88 – 79. ص –، ص )2009

.. لعر"ينحو نهوض المرأة في الوطن ا: 2005دعم حقوق المرأة في تقر5ر التنم)ة اإلنسان)ة للعام "ــ لیلى أبو لغد، )5(
 354: ، العدد1: مر�ز دراسات الوحدة العر")ة، المجلد: بیروت مجلة المستقبل العرCي،، "االنتشار الدولي للغة جدیدة

  .102 -  88. ص- ، ص )2008آب /أغسطس(
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  ": متغّیر5 الجنس"حما�ة حقوق فئة المیل الجنسّي     

، �غرض تعم)مها لتشمل "�ش�ل الفت"یتطّور االهتمام األممي بتطب)قات مقار"ة النوع االجتماعي       
، لمنع استمرار التمییز "لهو)ة الجنسان)ةفئة المیل الجنسي وا: "حما)ة فئة المثلیین جنس)ا، وتسمیتهم بـ

اللغوّ$ ضّدهم، فالمالح£ أّن احترام حقوق اإلنسان، وسمّوها عن أّ)ة تفص)الت أو خصوص)ات دین)ة 
تؤّ�د خطر تبّنیها دون تدقیF، ألّنها لم تجد مانعا من تصنیف هذه القیود الدین)ة للرشادة الجنسان)ة، 

، "فئة تتحّدi معاییر الجنسان)ة الطب)ع)ة: "الجنس، والذین )م�ن اعت�ارهم�اله)منة ال�طر�5)ة على متغّیر$ 
إذ تعتبر المفوض)ة السام)ة لحقوق اإلنسان التا�عة لهیئة األمم المتحدة، المیل الجنسّي والهو)ة الجنسان)ة، 

هذه ظاهرة طب)ع)ة في المجتمعات، وهي تعمل على تفعیل حظر �افة الممارسات والس)اسات المضطهدة ل
الفئة، ومنع التحّیزات القائمة ضّدها، خصوصا �عد أن سّجلت األمم المتحدة حاالت عدیدة في دول 
العالم، لظاهرة القتل على أساس الهو)ة الجنس)ة، واالعتداء علیهم من قبل موظفین لدi الدول 

المیل الجنسّي ، والح�م على الكثیر من فئة "جرائم الشرف"والح�ومات، الذین أفلتوا من العقاب من 
والهو)ة الجنسان)ة �اإلعدام، وٕاساءة معاملتهم على إثر اعت�ار ظاهرة المیل الجنسّي والهو)ة الجنسان)ة، 

  ".مثیرة للقلF"عارا یلّطخ الهو)ة المجتمع)ة، واعتبرت المفوض)ة أّن هذه الظواهر جم)عها 

ر التمییز ضّد متغیر$ الهو)ة أصدرت هیئة األمم المتحدة مؤلفا مرجع)ا )شّدد على أهم)ة حظ    
، ومنح هذه الفئة اآلخذة )ذو$ الهو)ة الجنس)ة غیر النمط)ة(الجنسان)ة والعنف القائم على �راه)ة المثلیین 

في التوسع، الحFّ في التعبیر واالجتماع السلمي واالنخراg في الجمع)ات، وٕانبنت جهود األمم المتحدة 
، الذ$ أصدرته مفوض)ة حقوق اإلنسان 2011حز5ران /نیویو /الصادر في جوان 17/19على القرار 

وأوصت المفوض)ة . �أغلب)ة ضئیلة، والذ$ یؤّ�د حظر التمییز ضّد فئة المیل الجنسّي والهو)ة الجنسان)ة
  )1: (السام)ة لحقوق اإلنسان على خمس مراحل لنفاذ قانون عدم التمییز ضّد المثلیین جنس)ا، هي

لقائم على �راه)ة المثلیین جنس)ا ومتغیر$ الهو)ة الجنس)ة، وٕادراجهما األفراد من العنف احما�ة  -
اإل�الغ : �خاصیتین محمیتین �موجب القانون الدولي لمنع جرائم الكراه)ة، ما )قتضي االلتزام بـ

عن �راه)ة هذه الفئة، والتحقیF ومحاكمة مرتكبي العنف ضّدهم، وتعو)ض الضحا)ا، واعت�ار 
 .�ا �اف)ا لقبول طلبهم اللجوء الس)اسياضطهاد هذه الفئة سب

اضطهاد أو تعذیب أو احتجاز المثلیین جنس)ا ومتغیر$ الهو)ة الجنس)ة، أو معاملتهم �طرق منع  -
غیر إنسان)ة أو قاس)ة ومهینة، والتحقیF مع موظفي الدولة، وتدر5بهم، وتعیل آل)ات الرصد في 

 .أماكن االحتجاز لرعا)ة حقوقهم
                                                             

 اإلنسان المیل الجنسي والهو�ة الجنسان�ة في القانون الدولي لحقوق : الناس یولدون أحرارا ومتساو=ینــ ــــــــــــــ، )1(
   .11. ، ص)2012األمم المتحدة، حقوق اإلنسان، المفوض السامي، : نیو5ورك وجینیف(
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تي تجّرم المثلیین جنس)ا ومتغیر$ الهو)ة الجنس)ة، بل سّن قوانین تعتبر المیل القوانین الإلغاء  -
، ومنع احتجازهم أو تعر5ضهم "محظورة التمییز"الجنسّي والهو)ة الجنسان)ة، من الحاالت 

 .لفحوصات جن)ة للتأكد من میلهم الجنسيّ 
ین تكفل الخدمات لهذه التمییز على أساس المیل الجنسّي والهو)ة الجنسان)ة، وسّن قوانحظر  -

الفئة، �العمل والرعا)ة والخدمات الصح)ة، ونشر التثقیف والتدر5ب لتطب)ع وضعیتهم االجتماع)ة 
 ).وحظر اعت�ارها وصمة عار سلب)ة(ووقف وصمهم �أّنهم مزدوجي الجنس 

حر5ة التعبیر واالجتماع السلمي للمثلیین والمثل)ات وثنائیي المیل الجنسّي والهو)ة صون  -
لجنسان)ة، ومنحهم حر5ة تكو5نهم الجمع)ات الحقوق)ة، وحمایتهم من العنف والتخو5یف من قبل ا

 . أجهزة األمن أو القوات الخاصة، واحترام القانون الدولّي الذ$ )حظر التمییز ضّدهم
 وال )م�ن إن�ار التحّف£ الصر5ح لجم)ع الدول اإلسالم)ة ح)ال التساهل مع هذه الظاهرة، التي ال    

، وما تفرضه من "الرشادة الجنسان)ة اإلسالم)ة"تتوافF مع الخصوص)ة الحضار5ة اإلسالم)ة، ومفاه)م 
  . احتشامات وسلو�ات تراعي المقتض)ات المقّدسة للعّفة الجنس)ة

  
  

  CEDAWدراسة قانون�ة لمضامین اتفاق�ة السیداو : المطلب الثاني

تصم)م على التمییز في الس)اسات والقوانین والبنى اتفاق)ة السیداو هي أداة مع)ار5ة ترفض ال     
االقتصاد)ة واالجتماع)ة واألمن)ة، لها اختصاص عالمّي، تضفي شرع)ة على مطالب النساء �حقوقهّن، 
وتتا�ع التزامات الدول �ضمان تحقیF المساواة بین المرأة والرجل، وٕالغاء �افة العق�ات التي تمنع وصول 

  . س)ة واالقتصاد)ة واالجتماع)ة المبرزة لذات المرأةالنساء إلى الفرص الس)ا

تمنح اتفاق)ة السیداو الشرع)ة لإلجراءات اإلیجاب)ة لتم�ین المرأة، وتفّرق بوضوح بین اإلجراءات      
اإلغاث)ة العاجلة للنساء، واإلجراءات الطو5لة األمد التي تراهن علیها للقضاء على التمییز ضّد المرأة، 

  .ف ضّد النساءوم�افحة العن

تجعل هذه االتفاق)ة الدول األطراف، تحت طائلة القوانین والتقار5ر التي تعّدها لجنة المرأة في هیئة      
األمم المتحدة، وتلزم الدول تصح)ح س)اساتها و"رامجها التنمو)ة، �ما یلّبي احت)اج)ات الجنسین على قدم 

سیر5ة، تمّ�ن الدول من التعّرف على ایجاب)ات تطو5ر المساواة، لذلك وضعت معاییر وأدوات إرشاد)ة وتف
، وتدعوها إلى االلتحاق بجهود األمم المتحدة لتطو5ر األوضاع ..التشر5عات والقوانین والمحاكم واإلدارات

  .   الس)اس)ة واالقتصاد)ة واالجتماع)ة للنساء عبر العالم

، نتیجة لس)اسات ما التمییز ضد المرأة اتفاق�ة القضاء على �افة أش�الجاءت اتفاق)ة السیداو     
، وغال�ا ما توصف �أّنها اإلطار العام للقانون الدولي لحقوق المرأة، )وضع األجندة()صطلح على تسمیته 
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الذ$ فرض منهجا موحدا ورؤ)ة دول)ة مشتر�ة، وهي من أكثر االتفاق)ات التي تحفظت علیها الدول، 
االتفاق)ة التحف£ على �عض موادها، إذا �ان هدف أ)ة مادة ، حیث تب)ح )تجر"ة الهدف(نتیجة مأزق 

  )1. (یتعارض مع خصوص)ة التجر"ة الحضار5ة لكّل مجتمع

اتفاق)ة السیداو ملزمة من الناح)ة القانون)ة �أح�امها، التي تفرض على الدول رفع تقار5ر وطن)ة �ّل     
لح�وم)ة المتخذة لخفض مستو)ات �افة أش�ال أر"ع سنوات، لتحدید الوضع القانوني للمرأة، واإلجراءات ا

وتطالب اتفاق)ة السیداو من الدول أن تعمل . التمییز الممارس ضّد المرأة، والقضاء علیها �ش�ل تدر5جيّ 
اتخاذ التدابیر المناس�ة التشر5ع)ة وغیر التشر5ع)ة لحضر �ّل تمییز ضّد : و�ش�ل علنّي وصر5ح على
ین الرجل والمرأة في الدساتیر، فرض حما)ة قانون)ة لحقوق المرأة عن طرF5 المرأة، إدماج مبدأ المساواة ب

القضاء المتخّصص، اتخاذ التدبیر للقضاء على التمییز في المؤسسات والمنظمات، ز5ادة وعي المرأة 
  )2. (ح)ال حما)ة حقوق المرأة خصوصا ضّد ظاهرة العنف

انب القانون)ة المرت�طة �قض)ة المرأة، وقد ورد في المادة تتطّرق مواد اتفاق)ة السیداو إلى جم)ع الجو       
تعر5ف لمصطلح التمییز ضد المرأة، وتدور المادة الثان)ة حول التزام الدول األطراف �شجب جم)ع األولى 

التي تستهدف القضاء على  - دون إ�طاء- أش�ال التمییز ضد المرأة، واتخاذ جم)ع التدابیر المناس�ة 
ة و�فالة المساواة بینها و"ین الرجل في التمتع ��افة الحقوق والحر5ات الواردة في التمییز ضد المرأ 

ف)م تحّث المادة الثالثة من االتفاق)ة الدول على االلتزام ��فالة تطور المرأة وتقدمها الكاملین . االتفاق)ة
اإلیجابي نحو الكوتا أو  ، في حین تتطّرق المادة الرا�عة من االتفاق)ة إلى س)اسة التمییز)تم�ین المرأة(

 Fمبدأ التناصف في المجالس المنتخ�ة والمعینة �إجراء عملّي لتم�ین المرأة، أما المادة الخامسة فتتعل
  )3. (�التزام الدول األطراف بتغییر األنماg االجتماع)ة والثقاف)ة التقلید)ة لسلوك الرجل والمرأة

                                                             

  .37. ، صمرجع ساب^ـــ روال محمود حاف£ الحیت، )1(

دراسة حالة لجنة مناهضة التمییز ضّد .. دور األمم المتحدة في حما�ة حقوق المرأة ، ــ هالة السّید إسماعیل الهاللي)2(
، صادرة عن �ل)ة االقتصاد والعلوم الس)اس)ة، جامعة القاهرة، )غیر منشورة(رة ماجستیر في العلوم الس)اس)ة ، مذ�المرأة

  :، )م�ن االطالع على مضامینها في الموقع التالي)2003 – 2002: (السنة الجامع)ة

≤http://www.ed-uni.net/ed/archive/index.php/t-6479.html≥ 

دراسة الوثائF الدول)ة من جوانبها المختلفة اتفاق)ة القضاء على �افة أش�ال التمییز ضد المرأة "، هدi عبد المنعمــ )3(
، "النات الدول)ةورقة مقدمة في المؤتمر الدولي أح�ام األسرة بین الشر5عة اإلسالم)ة واالتفاق)ات واإلع" نموذجا،) سیداو(

. د(األزهر الشر5ف، : المجلس اإلسالمي العالمي للدعوة واإلغاثة، القاهرة ،اللجنة اإلسالم�ة العالم�ة للمرأة والطفلموقع 
  ≥ http://iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=573≤                      :، الموقع االلكتروني)ت
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ول األطراف �م�افحة جم)ع أش�ال االتجار �المرأة واستغالل أما المادة السادسة، فتتعلF �التزام الد     
أما . �غاء المرأة، في حین تتناول المادة السا�عة مشار�ة المرأة في الح)اة العامة على المستوi الوطني

في حین تدرس . المادة الثامنة من االتفاق)ة فتتعلF �مشار�ة المرأة في الح)اة العامة على المستوi الدولي
الجنس)ة، التعل)م ومحو : "على التوالي، حقوق المرأة المتعلقة بـ 13و  12و  11و  10و  09د الموا

، العمل، الخدمات والرعا)ة الصح)ة، وحF المرأة في االستحقاقات العائل)ة والتمتع �األنشطة )∗(األم)ة 
ة من االتفاق)ة التذ�یر �حقوق وال تغفل المادة الرا�عة عشر . الترو)ح)ة واأللعاب الر5اض)ة والخدمات الثقاف)ة

   .�المرأة الر5ف)ة

  :انضمت الدول العر�Cة التفاق�ة السیداو في السنوات التال�ة    

، المغرب 1992، األردن 1989، لیب)ا 1986، العراق 1985، تونس 1981، ال)من 1980مصر     
، 2000د)ة ، السعو 1998، جیبوتي 1997، لبنان 1996، الجزائر 1994، جزر القمر 1993

  )1. (2006، سلطنة عمان 2004، اإلمارات 2003، سور5ا 2002، ال�حر5ن 2001مور5تان)ا 

لكّن انضمام الدول العر")ة مع التحّف£ تحت حجة تعارضها مع الشر5عة عّطل التحاق الدول العر")ة       
ء التحفظات الح�وم)ة على �الحر�ة الحقوق)ة العالم)ة، وحّرض الحر�ات النسائ)ة العر")ة لرفع شعار إلغا

 iاالتفاق)ة، و�شف اعتماد غالب)ة الدول العر")ة تعد)الت تشر5ع)ة للتخفیف من التمییز لم ترق إلى مستو
  .المتقّدم الذ$ )مّیز التشر5عات المغار")ة لتونس والجزائر والمغرب

ددة عن �ل من الدول ترi اللجنة الخاصة �اتفاق)ة السیداو أن توفیر المعلومات القطر5ة المح      
األطراف التي تنظر اللجنة في تقار5رها في �ل دورة، له أهم)ة حاسمة، وأنه ین�غي لدi جمع هذه 
المعلومات، األخذ في االعت�ار القضا)ا واألسئلة التي طرحها الفرF5 العامل لما قبل دورة اللجنة على دولة 

وٕاذا تلقت اللجنة معلومات . ات واالتجاهات العالم)ةمعینة، ووضعها في إطارها المناسب �المقارنة �الب)ان
، یجوز لها أن تدعو الدولة )11: (موثوقة تفید �أن دولة طرفا قد أخلَّت �التزاماتها المقررة �موجب المادة

                                                             

المعاهدة ضد التمییز في ، ظهور 1979التعل)م، فقد سبF صدور اتفاق)ة السیداو سنة و�الحدیث عن حFّ المرأة في ــ )∗(
، حیث )المنظمة الدول)ة للتر")ة والعلوم والثقافة( UNESCOالتي تبناها المؤتمر العام لألون)�سو ، والتي )1960(التعل�م 

ى تعز5ز المساواة بین الجنسین، ومنا هنا فقد وجد مهدت الطرF5 أمام إزالة التمییز في التعل)م، عبر تبني إجراءات تهدف إل
  .1979هذا المفهوم قبل سنة 

)1( Fالخاصة �حقوق اإلنسان، في ملح iــ أنظر توار5خ انضمام الدول العر"ة التفاق)ة السیداو والعهود الدول)ة األخر
  .اسةر الد
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الطرف المعن)ة إلى تقد)م تفسیرات أو ب)انات توضح وتصف اإلجراءات التي ستقوم �اتخاذها لكفالة الوفاء 
  )1. (�التزاماتها

  اإلجراءات التي أقّرها البروتو�ول االخت�ار5 التفاق�ة السیداو: المطلب الثالث

توص)ة �ضرورة إصدار البروتو�ول االخت)ار$  1993تبنى المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان سنة     
)ار$ تّم تقد)م مشروع البرتو�ول االخت 1994للسیداو، لتم�ین المتضّرر5ن من رفع الش�اوi، وفي سنة 

، ودخل حیز التنفیذ �عد توق)ع )1999أكتو"ر  06(الذ$ اعتمد من قبل الجمع)ة العامة لألمم المتحدة في 
  )2. (دول عل)ه 10

)عتبر البروتو�ول االخت)ار$ التفاق)ة السیداو قرارا تار5خ)ا )حسب لصالح المرأة، وقد وصل عدد الدول     
یدعو البروتو�ول االخت)ار$ . 2004عل)ه لیب)ا سنة دولة، صادقت  87إلى  2007األطراف ف)ه سنة 

الدول األطراف لتص�ح طرفا في الصّك الدولّي الجدید، �المصادقة على البروتو�ول االخت)ار$، الذ$ 
یوّسع مهمة لجنة األمم المتحدة للقضاء على التمییز ضّد المرأة، حتى )ص�ح �اإلم�ان مراجعة النصوص 

  . من الحصول على حقوقهنّ  الوطن)ة، التي تحرم النساء

وقد فتح ال�اب لتوق)ع الدول على البروتو�ول االخت)ارّ$ لالتفاق)ة والتصدیF عل)ه، �مناس�ة الیوم     
حیث یت)ح هذا البروتو�ول الجدید، جعل الدول تحت . األخیر لحقوق اإلنسان في القرن العشر5ن الماضي

لة األممّ)ة، ناه)ك عن تحدید اإلجراءات الواجب إت�اعها، وطأة إذعان طوعّي، للرقا�ة والمحاس�ة والمساء
  .   لضمان اعتماد أنسب السبل لتحقیF المساواة الحق)ق)ة بین الجنسین

  :وتقوم إجراءات البروتو�ول االخت�ار5 على

  .أ ــ إجراء النظر في الش�اوi المعروضة ودراسة سبل إنصاف الضحا)ا    

  راء االنتهاكات الجس)مة والمنتظمة لحقوق النساءب ـــ التحّر$، وفتح تحقیF ج   

                                                             

  :النظام الداخلي للجنة القضاء على التمییز ضّد المرأةــ )1(

≤http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/CEDAW-RP.html≥ 

مر�ز : القاهرة( حقوق اإلنسان للنساء بین االعتراف الدولي وتحفظات الدول العر�Cة، حف)ظة شقیر، الحبیب حمدونيــ )2(
  .80. ، ص)2008، 20: القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، سلسلة تعل)م حقوق اإلنسان، العدد
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و"هذه اإلجراءات العمل)ة، تقوم اللجنة �الح�م على جم)ع الحاالت الواردة إلیها بناء على األح�ام التي   
تدارسها أعضاء اللجنة، حیث تدرس الش�وi من جم)ع جوانبها �عد التأّكد من المعلومات ومصادرها، 

 �17ما ینّص الفصل . دائمة لألمم المتحدة لدi الدول، قبل اتخاذ قرارها النهائي�التعاون مع ال�عثات ال
  ".ال �حتمل أ5ّ تحّف´": من البروتو�ول االخت)ارّ$ بوضوح على أّنه

القضائ)ة إلقرار اتفاق)ة السیداو و"روتو�ولها االخت)ارّ$، أّن /من أهّم اآلثار االجتماع)ة والقانون)ة    
یداو و"روتو�ولها االخت)ارّ$ جهود النساء في الدفاع عن ح)اتهّن عبر رفع الش�اوi، مع عّززت اتفاق)ة الس

الحفا� على س)ادة الدول، وعدم تهدیدها، �أّ$ ش�ل من األش�ال، �ما أّدi إعمالها إلى المز5د من 
وأّدت إلى التعاون في خدمة حقوق اإلنسان، ومساعدة الدول على تنفیذ التزاماتها على الصعید الوطنّي، 

دفع الدول إلى اعتماد تدابیر است�اق)ة تمنع العنف ضّد المرأة، و�شفت عن ظواهر خطیرة ضّد النساء، 
  .مثل االتجار �النساء �الدعارة، واالغتصاب، والعنف، واإلرهاب

 Commission on Status ofوتتعاون لجنة اتفاق)ة السیداو مع مفوض)ة أو لجنة وضع المرأة    

Women عضوا من إفر5ق)ا وأور"ا الغر")ة وآس)ا وأمر�5ا الالتین)ة وأورو�ا الشرق)ة،  87ه م�ونة من وهذ
إضافة إلى المعهد العالمي للتدر5ب . تقوم برفع مقترحاتها وتوص)اتها للمجلس االقتصاد$ واالجتماعي

وتستضیف هذا  .وال�حوث الخاصة �النهوض �المرأة والذ$ أنشئ بواسطة الجمع)ة العامة لألمم المتحدة
، وهو )قوم بتمو5ل UNIFEMالمعهد دولة الدومن)�ان، إضافة إلى صندوق األمم المتحدة لإلنماء للمرأة 

قضا)ا المرأة وتوفیر المساعدات التقن)ة من أجل تحدید برامج واستراتیج)ات من شأنها االرتقاء �حقوق 
یته إیجاد شراكة جدیدة بین منظمات المرأة المرأة ومشار�تها الس)اس)ة وأمنها االقتصاد$، ومن إستراتیج

والح�ومات واألمم المتحدة، والتكفل �مشروعات إرشاد)ة لق)اس طرق منهم قضا)ا تم�ین المرأة والجندر، 
  ).النوع(وتوفیر المعرفة التقن)ة عن استراتج)ات تم�ین المرأة والجندر 

  

  ..لسیداوتحفظات الدول العر�Cة على مواد اتفاق�ة ا: المطلب الرا
ع

  ...األس
اب والنتائج 

: دول تصادق على اتفاق)ات حقوق المرأة: ینقسم انضمام الدول التفاق)ة السیداو إلى ثالثة أش�ال    
: ، دول تتظاهر �االنضمام عند حضور المؤتمرات مثل)مصر، األردن، تونس، المغرب، لیب)ا، ال)من(

ضغوg دول)ة من المنظمات واللجان  ، دول تصادق تحت1995حضور السعود)ة مؤتمر بیجین 
وتمنح للدول سلطة تقدیر5ة للدول األطراف إلبداء اعتراضها عند عدم مالءمة مضمون . المتخصصة

االتفاق)ة للقوانین الوطن)ة، وتحفظات الدول ال تعني االعتراض على مواد االتفاق)ة فق}، بل التحّف£ على 
دول على  07تحّف£ : برامج الدول)ة للمؤتمرات الدول)ة، میلاعتماد أرض)ات العمل أو االستراتیج)ات وال
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مصر والعراق والكو5ت ولیب)ا ومور5تان)ا والمغرب وتونس، : ، وهي1995أرض)ة عمل مؤتمر بیجین 
وتشترg لجنة السیداو توض)ح األثر الدقیF لكّل تحّف£ على الس)اسات والقوانین، في التقار5ر المرسلة من 

  .ره المتضمن للمالحظات والتوص)اتقبل الدولة في تقر5

شهرا من تار5خ إ�الغها، قبل  12فالتحّف£ مقبول من الدولة إذا لم التراجع عن تحفظاتها خالل      
لكّن الدول المتحفظة مطال�ة �عرض أثر التحفظات على الس)اسات . إعالن رضا الدولة االلتزام �المعاهدة

وتستخدم لجنة السیداو . ، وتبر5ر أس�اب استمرار التحّف£)ت�ة علیهاأ$ التأو)الت واآلثار المتر (والقوانین 
المنظمات غیر الح�وم)ة للتأثیر على الح�ومات، من خالل إعالن حمالت وطن)ة، لدفع الح�ومات لرفع 

، وحملة المنظمات النسائ)ة في جوان 2004حملة المنظمات النسائ)ة التونس)ة سنة : تحفظاتها، مثل
ى الدور الهام للنخب واإلعالمیین في التحس)س والتوع)ة وٕاطالق الم�ادرات، والضغوg ، إضافة إل2006

التي )مارسها البرلمانیون من داخل البرلمان، خصوصا وأّن هنالك نوعا جدیدا من المراصد البرلمان)ة قد 
  )1. (تّم تنصیبها على مستوi برلمانات العالم، لمراق�ة حقوق اإلنسان

أّن في طلب المساواة في اإلرث مخالفة لما : ات الدول اإلسالم)ة على اتفاق)ة السیداومن أهّم تحفظ     
، وأّن المساواة في الطالق یجعل المرأة قادرة على حل عقد الزوج)ة في .هو منصوص عل)ه في الشر5عة

ن تخرج من أ$ وقت تشاء مثل الرجل سواًء �سواء، وأّن المساواة في اإلنفاق على األسرة یلزم المرأة �أ
البیت للعمل، وأّن المساواة في الح)اة الجنس)ة تؤّد$ إلى تدمیر األسرة والرشادة الجنسان)ة، وأّن التساو$ 

  .في حF الطاعة، یجعل الرجل )ط)ع المرأة �ما یؤّد$ إلى انتفاء القوامة وتعطیلها

  )2. (التحفظات الخاصة اإلعالنات العامة، اإلعالنات التوض�ح�ة،: أش�ال من التحفظات 03هناك     

  .السعود)ة، مور5تان)ا عمان، تونس: دول هي 04تقدمت بها : اإلعالنات العامة

  .تقدمت �ه العراق وسور5ا، والتحّف£ یتعلF �عدم اعتراف الدولیتین بإسرائیل :اإلعالنات التوض�ح�ة

  :تحفظت الدول التال)ة على المواد: التحفظات الخاصة

الجزائر، العراق، المغرب، ": تتعلF �المجاالت الدستور5ة لحضر التمییز) "02(ة ـــ تحف£ على الماد    
  .لیب)ا، مصر، ال�حر5ن، سور5ا، اإلمارات

                                                             

برنامج : UNDP) (حور5ة ق)سي: ترجمة( طب�عة التمثیل البرلماني المتغیرة: البرلماني العالمير5ر ــ غر5غ �اور، التق)1(
  .10. ، ص)2012االتحاد البرلماني الدولي، أفر5ل : IPUاألمم المتحدة اإلنمائي، 

  .100. ، صمرجع ساب^ــ حف)ظة شقیر، الحبیب الحمدوني، )2(
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  .الكو5ت": تتعلF �الحقوق الس)اس)ة للمرأة) "07(ـــ تحف£ على المادة     

تونس، لبنان، مصر،  الجزائر، األردن، العراق، الكو5ت، المغرب،): 02- 09( ـــ تحف£ على المادة     
  .  السعود)ة، ال�حر5ن، سور5ا، عمان، اإلمارات

الجزائر، األردن، المغرب، ": تتعلF �المساواة في األهل)ة والحقوق المدن)ة) "15(ـــ تحف£ على المادة     
  . تونس، ال�حر5ن، سور5ا، عمان، اإلمارات

الجزائر، األردن، العراق، الكو5ت، ": لة واألسرةتتعلF �المساواة في العائ) "16(ـــ تحف£ على المادة     
  .  المغرب، تونس، لبنان، مصر، السعود)ة، ال�حر5ن، سور5ا، عمان، اإلمارات

الجزائر، األردن، العراق، الكو5ت، ": تتعلF �التح�)م بین الدول األطراف) "29(ـــ تحف£ على المادة     
  . اراتالمغرب، تونس، ال)من، السعود)ة، سور5ا، اإلم

  جدول �ظهر تحفظات الدول العر�Cة على مواد اتفاق�ة السیداو
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النوع االجتماعي وأ
عاد تم�ین المرأة في  وآخرون، ...رو5دا المعا)طة، معتز �ا� عبد الفتاح، ابتسام الكتبي: المصدر
  .144 – 143. ص -ص ، مرجع ساب^، الوطني العرCي

دم التحّف£ عنها )عني عدم إت�اع الدول س)اسات وٕاجراءات الحّد من ، ألّن ع)02(أهّم مادة هي المادة     
، فتجعل الدول المتحفظة، تحاف£ على )02- 09/  16/  15/ 01(التمییز، أما التحّف£ على المواد 

فالمصادقة مع التحفظات تعني استمرار . التسّل} المسّل} على النساء �اسم أح�ام الشر5عة اإلسالم)ة
أما اإلمارات العر")ة المتحدة فترّ�ز عل رفض رفع ش�وi من قبل طرف في االتفاق)ة ضّد  .النظام األبو$ّ 

السعود)ة، مصر، : (وقد اعترضت ألمان)ا على تحفظات.  طرف آخر، معتبرة إ)اه مدخال للتنازع الدوليّ 
زام بتطب)قها، واتهمتها �عدم االقتناع �االتفاق)ة وعدم االلت) تونس، العراق، لیب)ا، الجزار، اإلمارات

واعترضت النمسا على تحفظات لبنان والسعود)ة، واعترضت الدانمارك على تحفظات لیب)ا والسعود)ة 
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واإلمارات، واعترضت اس�ان)ا والبرتغال وایرلندة على تحفظات السعود)ة واإلمارات، واعترضت فلندة على 
العراق ولیب)ا، واعترضت النرو5ج تحفظات لیب)ا والسعود)ة والسعود)ة، واعترضت الم�س)ك على مصر و 

على تحفظات لیب)ا والكو5ت، الجزائر، والسعود)ة، واعترضت هولندة على تحفظات مصر، العراق، 
تونس، لیب)ا، المغرب، لبنان، الكو5ت، الجزائر، اإلمارات، واعترضت فرنسا على تحفظات اإلمارات، 

ا على تحفظات السعود)ة، مور5تان)ا، واعترضت فرنسا على تحفظات اإلمارات، واعترضت بر5طان)
اإلمارات، واعترضت السو5د على تحفظات تونس، مصر، األردن، لیب)ا، الكو5ت، لبنان، السعود)ة، 

  .والمالح£ أّن هذه االعتراضات ضع)فة ودون مفعول، و�أنها إجراء صورّ$ ول)ست موقفا فعلّ)ا

اق �البروتو�ول االخت)ارّ$ الذ$ یت)ح رفع ش�اوi هذا دون سرد قائمة الدول العر")ة الرافضة االلتح    
، والذ$ تحّثه تقار5ر لجنة المرأة في النقطة الختام)ة لها، )1(و�الغات من قبل المتضّرر5ن ضّد دولتهم 

  .�التف�یر الجاد في ف�رة االلتحاق �البروتو�ول، وتجر"ة أثرها في إضفاء الشفاف)ة على س)اسات الدول

سالمي المعارض التفاق)ة السیداو، على إش�ال)ة التحّقF في مصادر االتفاق)ة والجهة )قوم المنظور اإل    
 1979التي عملت على ص)اغتها، إذ قاومت الدول اإلسالم)ة تطبیF مفهوم الجندر في اتفاق)ة السیداو 

تحدة ، و طالبت بتعر5ف دقیF له قبل اعتماده الرسمّي، لكن تجّنب األمم الم1995ومنهاج عمل بیجین 
واإلتحاد األورو"ي تقد)م التعر5ف الدقیF للمفهوم، �ان أكبر دلیل على تخّوف المنظمات الدول)ة، من 

�ما ینطلF المنظور اإلسالمي الرافض لمقار"ة الجندر، من جغراف)ة المصطلح . مش�لة عدم التوق)ع علیها
)ة للقوامة وتناسب الحقوق بین ، والق)م التحّرر5ة التي تتنافى مع المفاه)م اإلسالم)مصدره الغر"ي(

  .الجنسین

لغة االتفاق)ات الدول)ة م�تو�ة �االنجلیز5ة، وتوقع �االنجلیز5ة، وتحاسب الدول على  :االعتراض األول    
أساس ذلك، لكن الترجمة بخمس لغات عالم)ة، ومنها اللغة العر")ة، ترجمت مصطلح الجندر إلى 

) �ان الهدف من الترجمة الخاطئة التوق)ع على االتفاق)ة. (ئةالمساواة بین الجنسین، وهي ترجمة خاط
�لمة حیث تستبدل sex  لمة�
Gender وتعني الجنس ،sex )ف)ما هي �اللغة )ذ�ر أو أنثى ،

  ).جنس اآلخر5ن /ذ�ر /أنثى: (االنجلیز5ة

ل، وادوار �ّل إ�عاد مفهوم الجندر عن البیولوجي، یتنافى مع خلقة المرأة والرج :االعتراض الثاني    
و"دل احترام الخصوص)ات، تتهم . منهما، لذلك من الصعب تجاوز أو تجاهل هذا ال�عد الدینّي الهام

  .الحضارة اإلسالم)ة �ال�طر5ر�)ة

                                                             

ار5، دلیل اتفاق�ة القضاء على جم�ع أش�ال التمییز ضد المرأة وCروتو�ولها االخت�: اجهة التمییزمو  ــــ،ـــــــــــــــــــــــ ــ)1(
  .04. ، ص)2004التحاد البرلماني الدولي، األمم المتحدة، ا: نیو5ورك( البرلمانیین



 

213 

التر�یز على إصدار هذا المفهوم من خالل البرلمانات التي تصّدق على االتفاق)ة  :االعتراض الثالث     
تغلغله في الدول اإلسالم)ة، ونمذجة وتنم)} الق)م الغر")ة، وتعم)مها بهدف  وٕاجراءاتها التنفیذ)ة، )عني

  .رفض جم)ع الق)م اإلنسان)ة المت�ق)ة

یراد من خل} المفاه)م تدمیر ه)�ل األسرة، مثلما تدعو منظمة العمل الدول)ة إلى  :االعتراض الرا
ع     
منازل آ�ائهم، �اعت�ار ذلك أسوأ أش�ال التمییز إصدار قرار �منع اشتغال البنات في المنازل، �ما في ذلك 

ألّن (ضد األطفال، واعت�ار إنجاب المرأة، و تر"یتها ألبنائها، عبود)ة تحرمها من العمل خارج المنزل 
الرجل )عمل عمال مدفوع األجر، والمرأة في المنزل ال تتقاضى من أجرا على هذا العمل غیر مدفوع 

  .األجر

هو مدخل اقتصاد$ لدمج الجندر،  Feminization of Poverty /تأنیث الفقر :االعتراض الخامس    
واستغالل هذه القض)ة العتراض الدول على ل�عضها ال�عض، ف�عض النماذج توّظف النساء فعال، لكّن 
ما یجر$ في الواقع هو تس�ین للنساء في وظائف معینة، وتعطیل توصلهّن إلى العدید من الوظائف التي 

  .ذ�ور5ة إلى حّد اآلنال تزال 

وعلى الرغم من وجاهة �ض االعتراضات التي قّدمتها الدول العر")ة واإلسالم)ة للتنب)ه إلى أهم)ة     
احترام خصوص)ات الثقافات والحضارات التي تملك مفاه)مها الخاصة حول المرأة، إّال أّنه ال )م�ن إن�ار 

رة، من الحصول على حقوقها الس)اس)ة واالقتصاد)ة دور االتفاق)ات الدول)ة في تم�ین المرأة المعاص
واالجتماع)ة، انطالقا من ال�عد اإللزامّي لالتفاق)ة، الذ$ یجعل الدول غیر المهتمة بتطو5ر الوضع 

وعلى الرغم من نجاح هذه . الس)اسّي للمرأة، تحت طائلة القانون الدولّي، والمتا�عة الخارج)ة الدور5ة
فعال�ة البروتو�ول في الواقع، ولوال " معّطلة لروح االتفاق�ة"دیF مع التحّف£ اآلل)ة، تظّل مش�لة التص

لظّل استمرار النظام األبوّ$ متحّد)ا التفاق)ة السیداو، وعلى الرغم من ذلك، ال یتأكد  االخت�ار5 لالتفاق�ة
ظرا وتطورا، �أّن الخصوص)ة اإلسالم)ة تتعارض مع تحدیث وضع المرأة العر")ة، ألّن مجتمعات أقّل تح

استفادت من هذا التطور العالمّي لوضع المرأة، وال )م�ن لعجلة التار5خ أن تخطئ العرب هذه المرة، فعلى 
الصعید المغار"ّي انتقلت الدول المغار")ة من نظام الكوتا إلى المناصفة لنقل نسب تمثیل المرأة من الثلث 

  .إلى النصف
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مأسسة مقارCة الجندر ...  1995 منهاج عمل بیجین: الم
حث الثاني

  وآل�ات تأصیلها ومراق
ة االلتزامات الدول�ة 

 – 04: (للمؤتمر العالمي الرا�ع للمرأة، المنعقد في بیجین خالل الفترةتطرق نّص الوث)قة الختام)ة     
 إلى عّدة مسائل هامة تشّ�ل نقاg ارتكاز خطة العمل الدول)ة في مجال، )1995سبتمبر /أیلول 15

الدفاع عن حقوق النساء عبر العالم، تنطلF من االعتراف الصر5ح �أصوات جم)ع نساء العالم ومن دون 
تمییز، واالعتراف بتنوعهّن وأدوارهن وظروفهن، والعمل على تكر5مهّن انطالقا من هذا األساس، عبر 

م)ة، ومساعدتهّن على منحهّن �افة حقوقهّن اإلنسان)ة دون تجزئة أو تقس)م، وعلى رأسها السالم والتن
التخّلص من الفقر، من خالل تعز5ز روح التضامن والتعاون الدولي، �ما یؤّد$ إلى النهوض �المرأة، 
ودعن نفاذها إلى الفرص االقتصاد)ة، وضمان المساواة بین المرأة والرجل في الحصول على التعل)م 

�ما تطّرقت الوث)قة إلى . غ مواقع السلطةوالعنا)ة الصح)ة، ودعم مشار�تهّن في عمل)ة صنع القرار و"لو 
أهم)ة مشار�ة وٕاسهام جم)ع العناصر الفاعلة في المجتمع المدني وخاصة الجماعات والش��ات النسائ)ة 

  .وسائر المنظمات غیر الح�وم)ة ومنظمات المجتمعات المحل)ة في تطب)قها

تمر الدولي حول تعم�م المنظور الجنساني لمقارCة الجندر في المؤ : المطلب األول

 ".1995بیجین  "المرأة 

هنالك إجماع دولّي �أّن وث)قة مؤتمر بیجین حول المرأة والتي أقرت في مؤتمر بیجین المنعقد في        
، هي أول وث)قة دول)ة تعتمد رسم)ا مصطلح مفهوم النوع االجتماعي على الصعید )1995د)سمبر  08(

ظور الجنسانّي في الخط} والس)اسات والبرامج الدول)ة، في اثني ، وهي تدعو إلى تعم)م المن)∗(الدولي 
الفقر، والتعل)م، والتدر5ب، والصحة، والعنف ضد المرأة، والصراعات المسلحة، : عشر قض)ة أساس)ة وهي

                                                             

دخل مفهوم الجندر االجتماعي، حیث  النوعأول وث)قة دول)ة تتحدث عن مفهوم  1995لم تكن وث)قة مؤتمر بیجین ــ )∗( 
موضعًا من هذه الوث)قة، منها ) 51(، وذ�ر في 1994القاهرة للس�ان  إلى المجتمعات العر")ة واإلسالم)ة مع وث)قة مؤتمر

ولم . جنوس)ة/جندر5ةتفرقة  الفقرة التاسعة عشرة من المادة الرا�عة من نص اإلعالن الذ$ یدعو إلى تحط)م �ل ما جاء في
موقع " حقوق اإلنسان، وانتهاكالجندر "علي وتوت، : أنظر(، )األنثى/الذ�ر(ألنه ترجم �العر")ة إلى یثر المصطلح أحدًا، 

  ). www.women.jo:   ، الرا�} االلكترونينساء األردن
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المطال�ة بتغییر (واالقتصاد، والسلطة وصنع القرار، واآلل)ات المؤسس)ة، وحقوق اإلنسان ووسائل اإلعالم 
  )1. (، والبیئة، والفت)ات)األحوال الشخص)ة، وتغییر صورة المرأة في اإلعالم والتعل)مقوانین 

عدم ( س�اسات الجندر األعمى: تهدف خطة منهاج بیجین إلى دفع الدول إلى االنتقال من وضع)ة     
حو الذ�ور على حساب النساء، نتتضمن االفتراضات انح)ازات لصالح  ،إیجاد أ$ فروقات بین الجنسین

، وتحدید )احت)اجات الجنسین على قدم المساواة تحّدد( واع�ة للجندراعتماد س�اسات مرحلة ثان)ة من 
التي تقّسم احت)اجات النوع ( مقارCات س�اسات الجندر المحایدمرحلة الوصول النهائ)ة، �اعتماد الدول، 

  )2). (بین الجنسین ، على أساس المساواة التامةموارد والمسؤول)اتمن الالجندر  /االجتماعي

، إلى اعتماد عّدة تجارب دول)ة 1995فقد تسّبب ال�}ء في تحقیF اإلجماع الدولي حول نقاg بیجین      
لتشر5عات منحازة جنسان)ا، ما یدّل على فشل الدول في إیجاد الحلول من خالل تجر"تها الوطن)ة على 

  ) 3. (عاون الدولّي على هذا الصعیدالصعید المحلّي، والحاجة الماسة إلى مواصلة ومأسسة الت

قد أقّرت تطبیF مبدأ ) 1952(معاهدة الحقوق الس�اس�ة للمرأة الس�اس�ة لسنة من أّن  فعلى الرغم     
: مساواة الحقوق بین المرأة والرجل في التمتع �الحقوق الس)اس)ة وممارستها، واشترطت السماح للمرأة

ز، والترشح لالنتخا�ات ��ّل حر5ّة، وحFّ النساء في ممارسة الوظائف �االقتراع في االنتخا�ات �ال أ$ تمیی
على قدم المساواة مع الرجل، إّال أّن الحاجة إلى البرتو�ول االخت)ارّ$ التفاق)ة السیداو ومنهاج عمل 

  . بیجین، أضحت ملّحة في ظّل تف�یر النخب األمم)ة في تحدید أهداف األلف)ة المقبلة

  : �أّنه التم�ین الس�اسيجین عّرف منهاج بی     
اتخاذ التدابیر الكفیلة بوصول المرأة على قدم المساواة مع الرجل، إلى "    

اله�اكل المنتخ
ة ومواقع صنع القرار، والعمل على تغییرها واستبدالها بنظم تسمح 

مشار�ة النساء في الشأن العام وٕادارة ال
الد ومواقع صنع القرار،  و�عني ذلك 

                                                             

، المجلس اللجنة اإلسالم�ة العالم�ة للمرأة والطفلموقع  "،15+المجتمعات العر")ة من ��ین إلى ��ین " سیدة محمود،ــ )1(
  : ، الموقع االلكتروني)ت. د(األزهر الشر5ف، : إلسالمي العالمي للدعوة واإلغاثة، القاهرةا

≤http://iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=828≥ 

برنامج األمم : نیو5ورك( ت والحاالت ما 
عد النزاعاتفي النزاعا) النوع االجتماعي(توجهات الجندر ، جول)ا تافتـــــ )2(
  .25 - 10. ص - ، ص )ت. ، دUNDP المتحدة اإلنمائي

(3)- Chris Thornill,  A Sociology of Constitutions and State Legitimacy in Historical-
Sociological Perspective (New York: Cambridge University Press, : Cambridge Studies In 
Law and Society, 2011), P. 168. 
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ا في مجموعة األنشطة للمساهمة في ص�اغة الس�اسات العامة، التثقیف تواجده
الس�اسي العام، الوصول إلى المعلومات المشار�ة في المناقشات العامة، 
المشار�ة الفعالة في األحزاب والنقا
ات والجمع�ات األهل�ة والمظاهرات السلم�ة 

اب�ة مبن�ة على المساواة واستبدال المفاه�م السلم�ة لتوز=ع األدوار 
مفاه�م ایج
  )1(". وتكافؤ الفرص

  
  ):2(استراتیج)ات تطب)قا لمقاصد إقراره  03)عتمد منهاج عمل بیجین     

  ): H1(الهدف االستراتیجي 
إقامة وتقو)ة اآلل)ات الوطن)ة لتعم)م مقار"ة النوع االجتماعي، وخلF أجهزة ح�وم)ة تمتلك التزاما     

النساء، وتحّدد بوضوح االختصاصات والسلطات الحاسمة، للتأثیر على  س)اس)ا قو)ا بتحیین أوضاع
  .الس)اسات، ومراجعة التشر5عات

  ): H2(الهدف االستراتیجي  
     Fلجنة تنسی Fتضمین منظور النوع االجتماعي في البرامج التنمو)ة والمشروعات القطاع)ة، وخل

  .وزار5ة لمتا�عة التشب)ك بین اآلل)ات القطاع)ة
  ): H3(ف االستراتیجي الهد
إنشاء قاعدة ب)انات ومعلومات حول إحصائ)ات النوع االجتماعي، للتخط)} والتقی)م، وتحلیل     

  .وتصنیف الب)انات، التي تع�س المش�الت والموضوعات المتعلقة �أوضاع المرأة في الواقع
  
  
  

 :س)اسي عبر آلیتین أساسیتین�ما یراهن منهاج بیجین على إشراك الفئات المهّمشة في العمل ال     
ترi أن التمییز ضد المرأة سیختفي تدر5ج)ا مع تطور المجتمع، و ترi أن األحزاب  :المسار التصاعد5ـــ 

 .هي التي تتحمل مسؤول)ة تجنید النساء في العمل الس)اسي
ّصعو�ات البنیوّ)ة ترi أن الّتمییز االیجابي هو الّطرF5 الوحید لتعو)ض المرأة عن ال :ـــ المسار السر=ع
 .التي تواجه المرأة

�ما )شّدد منهاج عمل بیجین على أّن ضرورة دعم نظام الكوتا بإجراءات وتدابیر إج�ار5ة تفرض     
على األحزاب الّس)اسّ)ة، إضافة إلى تدر5ب و تأهیل الّنساء لرفع �فاءتهّن، وهو نظام مؤّقت الهدف منه 
                                                             

ــــــــــــــــــــــــــــــــ، )1( : اللجنة االقتصاد)ة لغرب آس)ا: عمان( تحد�ات واقتراحات: مشار�ة المرأة العر�Cة في العمل الس�اسيــ ـــــــــــــــ
  .03. ، ص)2013االس�وا، األمم المتحدة، 

: ن، الملفش��ة النساء في ظّل قوانین المسلمی( حقوق اإلنسان والمساواة النوع�ةن دیرمیر، ــ رشیدة مانجو، �ر5تس)2( 
  .06. ، ص)2013ش�اg /، فبرایر29
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ك االنتخابي المالح£ عامة أّن البرلمانات التي تشهد مشار�ة بنس�ة رفع �فاءة وم�انة المرأة في المعتر 
  .، من الّنساء هي دول في مراحل انتقال)ة أو في مراحل ما �عد الّصراعات)�المائة 30(
 

 :  تطّب^ الكوتا حسب منهاج بیجین على أرCعة مستو�ات     
ة الّتنفیذّ)ة وهو واقع القرار من أجل ضمان عبر تعدیل اللوائح الّداخل)ة للسلط :المستوT الّتنفیذ5أ ــ 

  .وصول المرأة الّتدر5جي إلى المناصب الس)اس)ة واإلدار5ة العل)ا
وهي التي تعتمد الكوتا المغلقة لتتنافس علیها الّنساء فق}،  :على المستوT الّتشر=عي واالنتخابيب ــ 

سب)ة المحّدّدة للنساء، و )م�ن العمل على والكوتا المفتوحة تسمح �النزول عن العت�ة األدنى للحّصة النّ 
  .ذلك عبر تعدیل الّنظام االنتخابي واعتماد قانون الّتمثیل الّنسبي

عبر إقرار قانون یلزم األحزاب الس)اس)ة �ضمان حصة نسب)ة للنساء و یجب  :على المستوT الحزCيج ــ 
  .قوائم االنتخابيأن ت�ادر األحزاب من تلقاء نفسها على ضمان إدراج النساء في ال

ونتیجة العتماد أنظمة التمییز االیجابي المختلفة في برلمانات العالم، تطّور معدل الّنساء في     
ثّم تطّور في نها)ة العقد األول من ) �المائة 13.8(برلمانات العالم في أواخر القرن العشر5ن إلى نس�ة 

 30(، ووصل معّدل الّنساء إلى 2012سنة ) مائة�ال 20.3(، ثّم إلى نس�ة )�المائة 19(إلى  21القرن 
، ثّم 2011سنة ) �المائة 10.7(برلمانا دول)ا، أّما في المنطقة العر"ّ)ة ف�ان المعّدل   30في) �المائة

  .�عد انتفاضات الّر")ع العر"ي) �المائة 13.30(ارتفع إلى نس�ة 
  
  
  
  

 حد�ات المقبلةنقا¥ الفشل والت.. مراجعات منهاج بیجین: المطلب الثاني

دولة �اإلجماع،  189االتفاق األكثر شموال بین الح�ومات، وقد اعتمدته  1995)عتبر منهاج بیجین      
وقد أعاد التأكید على الم�اد½ األساس)ة المنصوص علیها في الص�وك ال�ّ�رة لحقوق اإلنسان، وقد حدثت 

) 10(+ومؤتمر بیجین ) 5(+مر بیجین مؤت: سنوات 05مراجعات لمخرجاته في ثالث مناس�ات مرة �ّل 
المساواة : 2000النساء عام : (مراجعة تحمل شعار) 5(+�ان مؤتمر بیجین ). 15(+ومؤتمر بیجین 

جو5ل)ة (أثناء اجتماع الجمع)ة العامة لألمم المتحدة في  ،)م21بین الجنسین والتنم�ة والسالم في القرن 
، 1995د التزام الدول بتطبیF مخرجات منهاج بیجین ، والذ$ انبثقت عنه وث)قة ختام)ة تؤ�ّ )2000

آل)ة وطن)ة حول العالم  161فقد لوح£ في االجتماع التزام . وأضافت م�ادرات وٕاجراءات أخرi لتعز5زه
الجندر، وأّدت إلى تش�یل خبرة دول)ة و�شف شر5ك اجتماعي �ارز من /بتطبیF مقار"ة النوع االجتماعي

نظمات النسائ)ة غیر الح�وم)ة في هذه الدول، لوال رصد المؤتمر لمش�لتي هیئات المجتمع المدني والم
التالعب وعدم االلتزام بتطبیF هذه اآلل)ات، ونقص التمو5ل لهذه اآلل)ات، و�قاء أجنداتها وس)اساتها 
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ضمن األطر النظر5ة، ومراحل التخط)}، ما )قتضي، تنب)ه هذه الدول إلى ضرورة نقل هذه اآلل)ات 
  . نحو طور التطبیF، و��ّل جدّ)ةالوطن)ة 

، المنعقدة في 45: في جلسة الجمع)ة العامة لألمم المتحدة الـ) 10(+التأم أطراف مؤتمر بیجین     
، ور�زت على "1995منهاج بیجین "بنیو5وك، في جلسة العشر5ة التار5خّ)ة لخطة عمل ) 2005مارس (

فیذ الكامل والفعال إلعالن منهاج عمل بیجین، إضافة الجانب التنفیذ$ على المستوi الدولي، لضمان التن
) الدفاع، المناصرة، المراق�ة، التطبیF(إلى إعادة ه)�لة آل)ة األمم المتحدة للنوع االجتماعي، وٕاضافة مهما 

لصالح)اتها، ضمانا للسیر الجاد في متا�عة تطبیF الآلل)ات الوطن)ة لتطبیF برامج النوع االجتماعي في 
في مؤتمر الجمع)ة العامة لألمم المتحدة المنعقد في ) 15(+ءت المراجعة األخیرة في بیجین ثم جا. دول

، والذ$ رّ�ز على ت�ادل الخبرات والتجارب والممارسات االیجاب)ة، للتغلب على )2010مارس  12(
  .العق�ات التي تعّطل التطبیF الكامل لتوص)ات منهاج بیجین األول

، و)م�ن تأكید ذلك ")عززان )عضهما ال�عض"السیداو ومنهاج عمل بیجین  المالح£ أّن اتفاق)ة     
). 1(بوضوح في التقار5ر الرسم)ة الوطن)ة للدول والمالحظات والتعل)قات الصادرة عن لجنة السیداو 

: و)م�ن تلخ)ص أهّم التحد)ات الرئ)س)ة التي تواجه تنفیذ منهاج عمل بیجین على مستوi الدول، وهي
 ل والق)اس القائم على النوع االجتماعي وانعدام المتا�عة والتقی)م لمختلف الس)اسات والبرامج،ضعف التحلی

�}ء وتیرة  قلة المعط)ات واإلحصائ)ات المصنفة حسب النوع وال�حوث والدراسات في مجال قضا)ا المرأة،
في مجال تم�ین المرأة التنسیF بین الشر�اء المعنیین �قضا)ا المرأة، ونقص الموارد ال�شر5ة المتخصصة 

وهي تقتضي إعالن مؤسسات وطن)ة للمرأة، تعقد شراكات مع الحر�ات . وٕادماج المنظور الجنسانيّ 
  )2. (النسائ)ة لتعز5ز الثقة والتعاون بین مؤسسات الدولة والمنظمات األهل)ة النسو)ة

 اآلثار القانون�ة إلعمال منهاج بیجین وتطب�قاته: المطلب الثالث

    iمنهاج بیجین، إلى  أّد Fالتا�ع لألمم المتحدة، على الصعید الدولي،  مجلس األمن اعتمادنجاح تطبی
، تؤّ�د على مراعاة إدماج المنظور الجنساني في إدارة عمل)ات س
عة قرارات 
شأن المرأة والسالم واألمن

                                                             

اتفاقیتي القضاء على جم�ع أش�ال : الطر=^ نحو المساواة في النوع االجتماعيــ لي ولودروف، شیلي أنجل)س، )1(

صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة : نیو5ورك( اف اإلنمائ�ة لأللف�ةوCیجین واألهد" سیداو"التمییز ضد المرأة 
UNIFEM12. ، ص)ت.، د.  

ملخص مقارن لدراسات تقی�م : دور المرأة في الح�اة االقتصاد5...البرنامج األورومتوسطي، فاطمة علي الخفاجيــ )2( 

  .13. ، ص)2010برت)ش �ونسي، : رورمیدی( المؤسسات الوطن�ة للمرأة في 
عض الدول في منطقة األورومتوسطي
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أول  ،2000سنة  الصادر 1325: رقم حف£ السالم، تسنتد جم)ع هذه القرارات إلى قرار مجلس األمن
والذ$ )شّدد على أهم)ة ، قرار یتخذه مجلس األمن لمعالجة األثر الناجم عن النزاع المسلح، على المرأة

مشار�ة المرأة المتكافئة �عنصر فاعل في منع نشوب المنازعات وفي مفاوضات السالم، و"ناء السالم 
  .و)حث جم)ع األطراف الفاعلة على ز5ادة مشار�ة المرأة. وحفظه
والذ$  ،2008الصادر سنة  1820: رقم ، واعتمد مجلس األمن القرار1325رقم  و�متا�عة للقرار     

الصادر  1888: رقم ثم القرار. )عتبر العنف الجنسي أداة للحرب المضّرة �قضا)ا المرأة والسالم واألمن
الجنسي أثناء النزاع ، والذ$ )�لف �عثات حف£ السالم �حما)ة المرأة واألطفال من العنف 2009سنة 

والذ$ )طالب �مواصلة تعز5ز  ،2009الصادر سنة  1889: المسلح، �ما اعتمد مجلس األمن القرار رقم
: والقرار رقم .1325القرار  مشار�ة المرأة في عمل)ات السالم ووضع مؤشرات لق)اس التقدم في تنفیذ

للقرار  ، إضافةأة والسالم واألمنوالذ$ )ستكمل و)عمF جدول أعمال المر  ،2010الصادر سنة  1960
والذ$ یؤ�د على أهم)ة المساواة بین الجنسین والتم�ین الس)اسي  ،2013الصادر سنة  2106: رقم

واالجتماعي واالقتصاد$ للمرأة في الجهود الرام)ة إلى منع العنف الجنسي في النزاعات المسلحة وحاالت 
والذ$ یؤّ�د على أهم)ة إشراك المرأة في ، 2013 الصادر سنة 2122: والقرار رقم .ما �عد الصراع

  )1( .جم)ع مراحل منع الصراعات وحلها واالنتعاش منها
  

  :مخط§ یوضح دورة انتهاكات حقوق المرأة في الحرب والسلم

  
                                                             

ــــــــــــــــــــــــ،  ـــــ(1) م�لفون بتناول القضا)ا الجنسان)ة من خالل قرار مجلس األمن �شأن المرأة والسالم : المرأة والسالم واألمن"ــــــــــــ
  :موقع عمل�ات األمم المتحدة لحف´ السالم" واألمن،

≤http://www.un.org/ar/peacekeeping/issues/women/wps.shtml≥ 
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 دلیل المدافعات عن.. مطال
ة 
العدالة: المطال
ة 
الحقوق ، ...سون)ال اب)س)�یرا، مار$ جین ر5ل وأخر5ات: المصدر

  .22. ، ص)APWLD ،2007منتدi منطقة المح)} الهاد½ الخاص �المرأة والقانون والتنم)ة : تایلند( حقوق اإلنسان
  

اإلعالن العالمي 
شأن القضاء على العنف ضد "شّ�ل التعاضد بین منهاج بیجین واتفاق)ة السیداو، و    
 20: (لعامة لألمم المتحدة بتار5خ، واتخذته الجمع)ة ا48/104: الصادر �موجب القرار رقم ،"المرأة

، ش�ّل دعما التفاق)ة )A/4B/629: (، بناءًا على مضمون تقر5ر اللجنة الثالثة رقم)1993د)سمبر 
السیداو نتیجة استمرار القلF ح)ال استمرار ظاهرة العنف ضّد المرأة في انتهاك حقوق المرأة، وحر5اتها 

وأص�ح هذا اإلعالن . ور5ة، التي تكّرس ت�ع)ة المرأة للرجلاألساس)ة، وتكر5س عالقات قوi اله)منة الذ�
حقوق اإلنسان الدول)ة األولى التي تتعامل حصرًا مع معضلة استمرار ممارسة العنف ضد المرأة، وسیلة 

فقد أعاد القرار التأكید على أن العنف اغتصاب لحقوق المرأة اإلنسان)ة األساس)ة، حیث تنّص المادة 
  : ر، على تحدید العنف �اآلتياألولى من القرا

أ5 تصرف �عتمد على العنف الجندر5 و=نتج أو قد ینتج من أذT جسد5 "    
أو جنسي أو نفسي أو عذاب یلح^ 
المرأة 
ما فیها التهدیدات 
الق�ام 
أحد 
هذه األفعال واإلكراه والحرمان االعت
اطي من الحر=ة الحاصل في الح�اة العامة 

نف لو تم في الشارع أو في المنزل فهو یؤذ5 المرأة في هذا الع." أو الخاصة
الرجل یرتكب أعمال . أ5 بلد ومن أ5 معتقد وط
قة وعرق وجماعة إثن�ة

العنف واألعراف تتكتم والقوانین وأنظمة الح�م تشرع فتنتقل من جیل إلى 
  ".جیل

وأهم)ة السعي إلى اختفائه،  و"هذا الر"} المنهجّي بین العنف واألسرة، ظهر مفهوم العنف المنزليّ      
، التي یجب أّال تحدث فصال ممنهجا بین )1(فاألسرة هي أهّم مؤسسات المجتمع المدني الحدیث 
، فل)س للتر")ة ال�طر5ر�)ة والماتر�5)ة مخرجات )2(الجنسین، �طر5قة قد تؤّد$ إلى طرد الفرد من الجماعة 

  )3. (ب، �انت أسرا ناجحة تحت ق)ادة األمّ مختلفة �الضرورة، فالكثیر من األسر التي فقدت األ

                                                             

(1)- William Kornblum, Carolyn D. Smith, Sociology in a Changing World (Belmont, USA: 
Thomson Higher Education, 2008), p. 378. 
(2)- Raymond Boudon, Francois Bourrigaud,  A Critical Dictionary of Sociology 
(Translated by: Peter Hamilton) (Paris: Routledge, Presses Universitaires de France, 1982), 
p. 24. 
(3)- Carol R. Ember, Ember Malvin, Op. Cit., p. 86. 
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أما المرأة ضح)ة العنف في الفضاء الخاص، فهو عنف معنوّ$ یهدم ذات المرأة، خصوصا حین      
)�ون العنف من قبل المقّر"ین، حین تحّل أجواء الترهیب والتخو5ف والتهدید والتعنیف محّل العالقات 

، و�ما أّن قض)ة العنف ضّد )1(ومستغّل، تض)ع مصالحه �سهولةالحم)م)ة المجتمع، إلى �ائن غیر مرئي 
المرأة غیر متعّلقة �التخّلف أو الحداثة المجتمع)ة، وهي ظاهرة منتشرة في الدول المتقّدمة والنام)ة على حّد 

 A، انتشر عبر العالم النضال النسائّي ضّد العنف، و"دأ ینتشر في ش�ل نشاg أهلّي عبر قومي )2(سواء 
Cross-National Diffusion of Protest 3(، لالحتجاج على هذه الممارسات التي تدّمر ذات المرأة( ،

 Pragmatic and Humanisticمعتمدا على ال�عد التضامنّي اإلنسانّي والنزعة البراغمات)ة النسو)ة 

Solidarity Feminism ).4 (  

التنوع الثقافي، التحّرر االجتماعّي، (قلنة قضا)ا �ما أّن الحداثة تقتضي في تمثالتها االجتماع)ة، ع     
.. ،)المواطنة، العدالة والمساواة، حر5ة التنظ)م األهلي الس)اسي واالجتماعي، التحر5ر االقتصادّ$، االنفتاح

یر�ز منهاج بیجین �مراجعاته المتتال)ة  ،)5(وغیرها، من المجاالت التي �انت ح�را على السمة الذ�ور5ة 
تراتیج)ات إقل)م)ة على إصالح قانون المرأة، والمالح£ ّن إصالح قوانین األحوال الشخص)ة على وضع اس

ال تمّر �سهولة �سبب خصوص)ات الشعوب، وصعو�ات فهم وقبول تطب)قات مقار"ة الجندر، التي تطالب 
رطة توج)ه بین الجنسین، ومع ذلك أفاد هذا التنسیF اإلقل)مي في جعل منهاج بیجین خا التامة�المساواة 

  ) 6. (لمجموعات الدول بخصوص قوانین األحوال الشخص)ة
  

  

  

                                                             

(1)- J. M. Barbet, Emotion, Social Theory and Social Structure: A Macro-Sociological 
Approach (New York: Cambridge University Press, 2004), P. 149. 
(2)- Cynthia A. Bouton, Interpreting Social Violence in French Culture (USA: Louisiana 
State University Press, 2011), p. 126. 
(3)- Donatella Della-Porta, Mario Diani, Social Movements: A Introduction, 2nd. Ed., 
(USA: Blackwell Publishing, 2006), p. 178. 
(4)- Haridmos Tsoukas, Robert Chia, Philosophy and Organization Theory: Research in 
The Sociology of Organizations (UK: Emrland Group Publishing Limited, 2011), p. 380. 
(5)- John Scott, Social Theory: Central Issues in Sociology (London: SAGE Publications, 
2006), p. 183. 
(6)- Haleh Esfandiari, Regional Strategies for Empowering Women (Amman: Woodrow 
Wilson International Center for Scholars, Middle Easst Program MEPI, 2006), p. 12.  



 

222 

  

  س�اسات المنظمات اإلقل�م�ة الخاصة 
المرأة: الم
حث الثالث

  س�اسات منظمة المرأة العر�Cة للنهوض 
المرأة ــ أنموذجا ــ

هاج عمل بیجین تدرس األمم المتحدة ما تسّم)ه المنظورات اإلقل)م)ة للتقّدم المحرز في تنفیذ من    
، والفجوات القائمة بین الجنسین، والتحد)ات التي توجه إعمالها لتحدید اإلجراءات الالزمة إلصالح 1995

وتبنى هذه العمل)ة على أساس االستعراض اإلقل)مي، الذ$ یختلف عن االستعراض . أوضاع المرأة
جان اإلقل)م)ة لألمم المتحدة، وقد القطرّ$ لكّل دولة على حدi، تجر$ هذه االستعراضات اإلقل)م)ة الل

وغیرها، سّلطت هذه اللجان .. تمّخض هذا التقس)م إلى ظهور لجنة في إفر5ق)ا وآس)ا وأمر�5ا الالتین)ة
الضوء على مجاالت التم�ین االقتصاد$ للمرأة، والسالم اإلقل)مي، األمن والتنم)ة، منع العنف ضّد المرأة، 

ناعة ال�شر5ة، تغییر المناخ، األمن الغذائي، التمو5ل، المساواة بین الصحة اإلنجاب)ة، فیروس نقص الم
 .الجنسین

  الس�اسات اإلقل�م�ة اإلفر=ق�ة والمتوسط�ة: المطلب األول

ال تزال اآلل)ات الوطن)ة للمساواة بین الجنسین، األساس الذ$ )عتمد عل)ه لتعز5ز المساواة وتم�ین     
، ومع ذلك، تبرز جهود المنظمات الدول)ة اإلقل)م)ة، واستراتیج)اتها الوطنيّ /المرأة على الصعید القطر$ّ 

لخلF فضاءات الس)اسات المشتر�ة، لتساعد على سّد الثغرات العمل)ات)ة، خصوصا في الرصد والمساءلة، 
وتفید هذه الدراسات اإلقل)م)ة في دراسة . وز5ادة الدعم الس)اسّي المؤسسّي، عبر آل)ات الجوار والقرب

اوتات القطر5ة، ودراسة أوجه التشا�ه والت�این بین المناطF، والتحد)ات المستمرة ل�حث سبل جعل التف
لذلك، تبرز الس)اسات اإلقل)م)ة حول المرأة في الفضاءات . الجهود الوطن)ة، أكثر اتساقا وتكامال

مرأة المغار")ة للدفاع عن المتوسط)ة واإلفر5ق)ة والعر")ة والمغار")ة، �أحد أهّم األطر التي تعتمد علیها ال
  .حقوقها الس)اس)ة

  :الس�اسات المتوسط�ة لتعز=ز المساواة بین الجنسین: أوال

خطة عمل االتحاد األوروCي ) 2010جوان (تبنى مجلس الشؤون الخارج)ة لالتحاد األورو"ي في     
لمضامین میثاق ، تنفیذا )1() 2015 – 2010(
شأن المساواة بین الجنسین وتم�ین المرأة للفترة 

                                                             

األوروCي 
شأن المساواة بین الجنسین وتم�ین المرأة للفترة خطة عمل االتحاد  ــ )م�ن االطالع على مضامین وث)قة)1( 
  :على الرا�} االلكتروني التالي )2015 – 2010(

≤http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/genaff/115157.pdf≥ 
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حقوق اإلنسان، وتعهدات االتحاد األور"ي، و�موجب المعاهدات المؤّسسة لالتحاد األورو"ي ومعاهدة 
تعز=ز دور المرأة ": متوسطي األول حول –لشبونة، وتحت هذا اإلطار تّم عقد المؤتمر الوزار$ األورو 


مراكش  د المؤتمر الثانيوعق
اسطنبول، ) 2006نوفمبر  15و  14(المنعقد بین " في المجتمع)11 
إقل�مي لتعز=ز المساواة بین  لبرنامج"، والذ$ اقّر تمو5ل االتحاد األورو"ّي )1( )2009نوفمبر  12 –

، تقّدم في ش�ل معونات تحضى �الشرع)ة تحت )EGEP ")2الرجل والمرأة في المنطقة المتوسط�ة 
مالیین یورو، انتهت إلى  05: �موازنة تقّدر بـ ،)3(" اآلل�ة األورو�Cة للجوار والشراكة"إطار س)اسة 

إصدار ثمان)ة تقار5ر عن البرنامج لدور جنوب المتوس}، الذ$ لم یخّص تمو5ل تعم)م المنظور الجنسانّي 
على المستوi الرسمّي فق}، بل شمل الشراء من القطاعین العام والخاص، خصوصا العاملین على قض)ة 

و)م�ن اإلطالع على خالصاتها على الموقع االلكتروني لموقع مشروع  القضاء على العنف ضّد المرأة،
  )4(. تعز=ز المساواة بین الرجل والمرأة في المنطقة المتوسط�ة

 Mechanisms forز=ادة مستو�ات المشار�ة الس�اس�ة للمرأة رّ�ز المشروع األورو"ّي على مسائل     

Increasing Political Participation ،ت محّددة تضمن توس)ع المرأة العر")ة في المجالس عبر آل)ا
المنتخ�ة، إضافة إلى إصالح قوانین األحوال الشخص)ة وجعلها متناس�ة مع تحوالت العصر، على 

  .ومحاولة توحیدها متوسط)ا، Reforming Regional Family Lawالمستوi اإلقل)مي، 

متوسط)ة على - ّخص أثر إعالن الشراكة األورووقد أفردت ال�احثة التونس)ة عائشة التایب �تا�ا ل    
تجارة ال�شر، : للشراكة، حیث �انت  قضا)ا 1995المرأة العر")ة والمغار")ة، منذ إشارة إعالن برشلونة 

                                                             

 "تعز=ز دور المرأة في المجتمع: "متوسطي حول –وث�قة المؤتمر الوزار5 األوروــ )م�ن االطالع على مضامین )1(
  :، على الرا�} االلكتروني التالي)2009نوفمبر  12 – 11(المنعقد �مراكش 

≤http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/women/docs/conclusions_1106.pdf≥ 

البرنامج اإلقل�مي األوروCي لتعز=ز المساواة بین الجنسین في المنطقة المتوسط�ة، )م�ن االطالع على مضامین ــ )2( 
  :على الرا�} االلكتروني التالي

≤http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=262&id_type=10&lang_id=470≥ 

  :على الرا�} االلكتروني التالياآلل�ة األورو�Cة للجوار والشراكة، )م�ن االطالع على مضامین ــ )3(

≤http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/overview/index_en.htm≥ 

  :ــ موقع تقار=ر مشروع تعز=ز المساواة بین الرجل والمرأة في المنطقة المتوسط�ة، الرا
§ االلكتروني )4( 

≤http://www.euromedgenderequality.org≥/ 
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إدماج المرأة المهاجرة، الزواج القسر$، العنف ضّد المرأة، المساواة في الزواج المدني، مسألة تساو$ 
والعدید من القضا)ا الهامة األخرi، التي نجمت عن الحوار .. العملاألجور بین الجنسین، ظروف 

، ورّ�زت الم�ادرة المتوسط)ة الخاصة �المرأة، على إدماجها في برنامج یورومید )1(متوسطيّ  - األورو
لإلصالح، التي شهدت طرح مفاه)م نظر5ة ومحاولة توظ)فها میدان)ا تحت إشراف االتحاد األورو"ي، 

، التم�ین Social Equity، العدالة االجتماع)ة Sustainabilityتنم)ة المستدامة مفاه)م ال: مثل
Empowerment الرفاه االجتماعي ،Social Welfare م�افحة الفقر ،Anti-Poverty مؤّشر المشار�ة ،

 Indicator (HDI)/ Human، مؤشر التنم)ة ال�شر5ة Women Participation Indicatorالنسائ)ة 

Development Indicator2. (، وعالقة جم)ع هذه المفاه)م �متغیر النوع(  

�ما رّ�زت برامج اإلصالح االقتصاد$ األورو"ّي، على تعم)م المنظور الجنساني لمقار"ة النوع     
الجندر$ المعتمدة من قبل نموذج معهد هارفارد /االجتماعي، عن طرF5 استخدام آل)ة التحلیل النوعي

تقس)م العمل بین الجنسین، : اع)ة �النوع االجتماعي، والتي رّ�زت على مساللتحلیل المشروعات الو 
الدخل والتحّ�م في الموارد، األنشطة، ونزع القیود القانون)ة المؤّثرة، التدر5ب والتثقیف واإلعالم، تحلیل دورة 

  )  3. (وغیرها، وتخّص هذه اإلجراءات القطاعین العام والخاص أ)ضا.. المشروع،

  الس�اسات اإلقل�م�ة اإلفر=ق�ة لحقوق المرأة: ثان�ا

مبدأ المساواة "، على 2002من القانون التأس)سّي لالتحاد اإلفر5قي الذ$ أقّر سنة ) 04(تقّر المادة     
، ومن أجل إنجاح )4(، الذ$ أّكده إلعالن الرسمّي حول المساواة بین الجنسین في إفر5ق)ا "بین الجنسین

 العاد)ة قمتها )ة العامة لرؤساء دول وح�ومات االتحاد اإلفر5قي أثناء انعقادمساعیها، اعتمدت الجمع
، بروتو�ول حقوق المرأة في إفر=ق�ا، )2003جو5ل)ة : (الموزمب)ق)ة المنعقدة في الثان)ة في العاصمة

 AHG/Res.240) : القرار رقم الملحF �المیثاق اإلفر5قي لحقوق اإلنسان والشعوب، �موجب

                                                             

 20(أعمال الندوة الدول�ة لمالطا .. كة وتنم�ة في عالم متحّولشرا: المرأة العر�Cة واألورومتوسط�ة، عائشة التایبــ )1(

  .64. ، ص)2008منظمة المرأة العر")ة، : القاهرة( )2007ش
ا¥ /فبرایر 21 –

ــــــــــــــ )2( ي صندوق األمم المتحدة اإلنمائ: عمان( Gender and Development التنم�ة والنوع االجتماعي، ــــــــــــــــــــــــــ
  .05 – 03. ص –، ص )2001الیون)فام، /UNIFEMللمرأة 

ـــــــــــــ )3(  صندوق األمم المتحدة : عمان( Gender Planning and Analysis التنم�ة والنوع االجتماعي، ــــــــــــــــــــــــــ
  .10 – 08. ص –، ص )2001الیون)فام، /UNIFEMاإلنمائي للمرأة 

)
4

ـــــــــــــــــــــــــــــــ )   .االتحاد اإلفر5قي: ، أد)س أ�ا�ا)Rev4/22/05/2009( لالتحاد اإلفر=قي، النوع االجتماعي، ــــــــ
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XXXI)"و5دعو هذا البروتو�ول الدول اإلفر5ق)ة في "اإلنسان والشعوب لحقوق  اللجنة األفر5ق)ة توص)ة ،
التدابیر  دساتیرها وتشر=عاتها، اعتماد في والرجل المساواة بین المرأة إدماج مبدأ: مادته الثان)ة إلى

التمییز،  أش�ال جم)ع لمنع و��ح الرام)ة التدابیر تلك �ما في ذلك والتنظ�م�ة المناس
ة، التشر=ع�ة
 اإلنمائ)ة، ودعم واألنشطة والخط} والبرامج والتشر5عات القرارات الس)اس)ة نوع الجنس في وٕادماج منظور

 التمییز ضد جم)ع أش�ال استئصال �افة نحو واإلقل)م)ة والقار5ة الموجهة والوطن)ة المحل)ة الم�ادرات
ض مشترك إلجراءات تنفیذ بروتو�ول اإلتحاد األفر5قي �ما )عتمد االتحاد اإلفر5قي آل)ة استعرا .)1(المرأة 

  ) ∗. (لحقوق المرأة
  
  

 الس�اسات اإلقل�م�ة لمنظمة المرأة العر�Cة: المطلب الثاني

نظرة لما 
عد (: والموسوم بـ ،)2015 – 2000(التقر=ر العرCي لألهداف اإلنمائ�ة لأللف�ة لقد أشار     
ى أن تعالج مسیرة العدالة في المرحلة االنتقال)ة في الدول العر")ة ، إلى رهان الجامعة العر")ة عل)2015

التي شهدت إصالحات عم)قة �عد دخول المنطقة العر")ة في حق�ة الوعود الدستور5ة للر")ع العر"ي، مر�زا 
  :على قضیتي التعل)م وتمثیل النساء في البرلمانات العر"ي، واللذین یوضحهما المخططان التال)ان

  مؤشر التكافؤ بین الجنسین في االلتحاق 
التعل�م): 01(قم المخط§ ر 

                                                             

فعال�ة (بین المظر=ة والتطبی^ .. ترق�ة وحما�ة حقوق المرأة االفر=ق�ة في القانون الدولي االفر=قي، عادل بولقناطرــ )1(
، �ل)ة 01، جامعة الجزائر القانون الدولي والعالقات الدول)ة، فرع )ر منشورةغی( القانون ، مذ�رة ماجستیر في )وواقع

  .07. ، ص)2011 – 2010: (، السنة الجامع)ةالحقوق ، قسم الحقوق بن ع�نون 

متا
عات االجتماع دون �ما اعتمد االتحاد اإلفر5قي آل)ة لمتا�عة تنفیذ منهاج بیجین للنهوض �المرأة اإلفر5ق)ة، تسمى ــ )∗(
االجتماع دون اإلفر5قي لغرب إفر5ق)ا، االجتماع دون اإلقل)مي لشمال إفر5ق)ا، االجتماع دون اإلقل)مي لوس}  :، مثلإلقل�ميا

أكتو"ر (المؤتمر اإلقل)مي اإلفر5قي السا�ع المعني �المرأة، : أنظر(إفر5ق)ا، واالجتماع دون اإلقل)مي إلفر5ق)ا الجنو")ة، 
  :الموقع االلكتروني ، أد)س أ�ا�ا، أثیو")ا،)2004

≤http://www.uneca.org/fr/acgd/en/1024x768/en_intro/en_pr/en_pr0408.htm≥ 
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  المقاعد التي تشغلها المرأة العر�Cة في البرلمانات الوطن�ة): 02(المخط§ رقم 

  
هیئة األمم : نیو=ورك( 2015مواجهة التحد�ات ونظرة لما 
عد : التقر=ر العرCي لألهداف اإلنمائ�ةـــــــــــــــــ، ): 02(و ) 01(مرجع المخط§ 
  .25 – 22. ص -، ص )ESCWA ،2013/ جامعة الدول العر�Cة، اللجنة االقتصاد5 واالجتماع�ة لغرCي آس�ا اس�وا: المتحدة، القاهرة

و)ظهر المخططان السا�قان، مستو)ات التم�ین اإلقل)م)ة في المنطقة العر")ة، والمنطقة المغار")ة     
تحفیز األمم المتحدة للدول على اعتماد األهداف اإلنمائ)ة للتنم)ة  ، حیث أفاد)الم�حوثة في هذه المذ�رة(

على األصعدة اإلقل)م)ة والوطن)ة، في ز5ادة مستو)ات تمثیل المرأة في البرلمان وخفض مستو)ات الجهل، 
، في )3/1(بدرجات معتبرة، أّدت إلى نجاح االستراتیج)ات في بلوغ نسب تمثیل نسائّي تصل إلى الثلث 

، لردم 2015، ما �عد )2/1(رفع السقف إلى المطال�ة �المناصفة بین الجنسین في التمثیل  انتظار
  .الفجوات بین الجنسین، ودعم تم�ین المرأة
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، انطالقا من إعالن القاهرة، )2000تشر5ن الثاني /نوفمبر 01(نشأت منظمة المرأة العر")ة في     
تنفیذا لمقتض)ات میثاق جامعة الدول العر")ة، الذ$ )حّث الصادرة عن مؤتمر قمة المرأة العر")ة األول، و 

على تعز5ز التعاون بین الدول األعضاء في �افة المجاالت، حیث أقّر مجلس جامعة العر")ة ق)ام منظمة 
، )10/09/2001: (، المنعقدة بتار5خ)116: (، في دورته العاد)ة رقم)6126: (المرأة العر")ة �القرار رقم

  )1). (12/09/2001: (بتار5خ) 1426(االقتصاد$ واالجتماعي �قراره رقم وموفقة المجلس 

  

  :دراسة قانون�ة التفاق�ة إنشاء منظمة المرأة العر�Cة

من االتفاق)ة أّن مؤتمر قمة الدول األطراف في منظمة المرأة العر")ة، هو السلطة ) 01(تؤّ�د المادة     
ول أو من ینوب عنهّن على مستوi القمة �صفة منتظمة، العل)ا في المنظمة، الذ$ تعقدها السیدات األ

أ)ضا على أّن المجلس األعلى ) 01(�ما نّصت المادة . �ّل سنتین، أثناء انعقاد المجلس األعلى للمنظمة
للمنظمة هو مجلس )ضم السیدات العر")ات األول اللواتي تتولین تنسیF الس)اسات العامة الخاصة �المرأة، 

فیذ$ للمنظمة فهو الجهاز الذ$ )ضّم ممثلي الدول األعضاء المتخّصصین في شؤون أما المجلس التن
من االتفاق)ة، أّن منظمة المرأة العر")ة هي منظمة ح�وم)ة ذات ) 02(و�ما ورد في المادة . المرأة

ها في شخص)ة اعت�ار5ة، واستقالل مادّ$ وٕادارّ$، ومقّرها هو مقّر الجامعة العر")ة، وتنشئ م�اتب فرع)ة ل
 iالدول األخر .  

، إلى الدول األعضاء في الجامعة، �ما تمنح صفة )04(وتفتح العضو)ة في المنظمة حسب المادة      
مراقب لألعضاء من المنظمات الح�وم)ة العر")ة واإلقل)م)ة وفF معاییر المنظمة، �ما )حFّ لها  دعوة 

ا واختصاصها، لحضور اجتماعاتها �صفة دول غیر أعضاء أو منظمات عر")ة وٕاقل)م)ة ذات صلة �عمله
  .مراقب، للمساهمة في ترق)ة المرأة العر")ة، ودعم استراتیج)اتها إلدماج مقار"ة النوع االجتماعي

أدرجت منظمة المرأة العر")ة موضوع مناهضة العنف ضّد المرأة ضمن خطة عملها وأنشطتها      
أش�ال التمییز ضّد المرأة على الصعید اإلقل)مي العر"ي،  ال�حث)ة والتوعو)ة، والتزاما منها �مناهضة �افة

                                                             

 : ــ اتفاق�ة إنشاء منظمة المرأة العر�Cة)1(

≤http://www.arabwomenorg.org/Content/Publications/AWO-R.pdf≥ 
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ضمن خطة إقل)م)ة لتعز5ز االلتزام الس)اسي للنهج الوقائي الرسمّي عبر التدابیر القانوني واإلدار$ في 
  ) 1. (الدول العر")ة

صحة وحرصت منظمة المرأة العر")ة على تبني منهج)ة علم)ة في برامجها في مجاالت التعل)م وال     
والتنم)ة واإلعالم والفقر ودعم مشار�ة المرأة في المجالس التمثیل)ة والمجتمع المدني، ووضعت منظمة 

لق)اس فعال)ة المرأة، �مثا�ة أرض)ة معلومات)ة، تراهن من خاللها المنظمة  2005المرأة العر")ة دل)ال سنة 
  ): 2(محاور  03لى على إحداث ثورة حق)ق)ة في التشر5عات لعر")ة الخاصة �المرأة، ع

ــ سّد الفجوة بین التشر5عات على 03ــ إنجاح آل)ة تم�ین المرأة، 02ــ االقتراب من مفهوم المساواة، 01     
  . الصعید اإلقل)مي

 :المیثاق العرCي لحقوق اإلنسان واتفاق�ة السیداو

المؤرخ  5427: ")ة رقماعتمد المیثاق العر"ي لحقوق اإلنسان �موجب قرار مجلس جامعة الدول العر     
تتعهد �ل دولة طرف في هذا ": منه، على ما یلي) 03: (المادة ، وتنّص )3) (1997سبتمبر  15(في 

�افة الحقوق 
المیثاق 
أن تكفل لكل إنسان موجود على أراضیها وخاضع لسلطتها ح^ التمتع 
اللغة أو الدین أو الرأ5  والحر=ات الواردة ف�ه دون أ5 تمییز 
سبب العنصر أو اللون أو الجنس أو

الس�اسي أو األصل الوطني أو االجتماعي أو الثروة أو الم�الد أو أ5 وضع آخر دون أ5 تفرقة بین 
  )4( ".الرجال والنساء

، أّن مشروع المیثاق العر"ي لحقوق )CIHRS(الح£ خبراء مر�ز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان     
 ،)1994سبتمبر (ینطو$ على تقدم محدود مقارنة �المیثاق األصلي ) 2003المعدل في أكتو"ر (اإلنسان 

ألّنه تبّنى تراجعا �بیرا عن مضمون المیثاق األصلي، خاصة في ما یتعلF �مساواة المرأة �الرجل، 

                                                             

ّ̂ المرأة العر�Cة في ح�اة ): 2020 – 2011(اإلستراتیج�ة العر�Cة لمناهضة العنف ضّد المرأة ــ ه)فاء أبو غزالة، )1( ح
  .17. ، ص)2011منظمة المرأة العر")ة، : القاهرة( خال�ة من العنف

  .26. ، ص)2007منظمة المرأة العر")ة، : القاهرة( خبرة المشروع: دلیل المرأة العر�Cةأماني صالح، عال أبو ز5د، ــ )2( 

، صوت المرأة العر�Cة" ،"السیداو"قراءة في حقوق المرأة بین المیثاق العر"ي لحقوق اإلنسان واتفاق)ة "ـــ من)ة عمار، )3(
  .39. 38. ص.، ص)2009د)سمبر (، 03: تونس، العدد

 :ترونيــ نص المیثاق العرCي لحقوق اإلنسان، الموقع االلك)4(

≤http://www.ichr.ps/pdfs/mod1.pdf≥ 
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عقو�ة اإلعدام في : "، ومبدأ حظر)من األصلي 19المادة " (الشعب مصدر السلطات"وٕاسقاطه لف�رة 
، )من األصلي 35المادة (، وحظر التفرقة على أساس دیني )من األصلي 11لمادة ا" (الجر5مة الس)اس)ة

  )1( .وٕا�احة النتقاص من حر5ة العقیدة والف�ر والرأ$

  :اإلطار االستراتیجي لخط§ االس�وا

خطة إستراتیج)ة للحد  ،)ESCWA/ اإلس�وا(اللجنة االقتصاد�ة واالجتماع�ة لغرCي آس�ا وضعت     
، فعملت )2(الجنسین، تتقاطع في الكثیر من رهاناتها مع أهداف منظمة المرأة العر")ة  من التفاوت بین

منظمة االس�وا على المساهمة في ترسیخ احترام حقوق المرأة �ما یتماشى مع االتفاق)ات والمؤتمرات 
  .الدول)ة

صعید، لمعالجة ظواهر وترi هذه المنظمة �أّن دورها تسّبب في اآلثار االیجاب)ة التال)ة على هذا ال    
  :المستعص)ة، التي تفرغ س)اسات تم�ین المرأة من مقاصدها الغائّ)ة، ف�ان لها دور �ارز في

ـــــ ازد)اد عدد التحفظات التي تز5لها البلدان األعضاء على بنود اتفاق)ة القضاء على جم)ع أش�ال التمییز 
د و5نفَّذ في البلدان األعضاء من م�ادرات ضد المرأة، بدعم من اإلس�وا ــــ ازد)اد عدد ما ُ)عتم

النهوض �المرأة التي تضعها اآلل)ات الوطن)ة للمرأة �مساعدة من ) استراتیج)ات وس)اسات و"رامج(
ـــــ ازد)اد عدد االستراتیج)ات الوطن)ة المعن)ة �م�افحة العنف ضد المرأة، والتي ُتصاغ �مساعدة . اإلس�وا
ـــــ عدد منظمات . خط} العمل الوطن)ة التي تعتمد النهج القائم على المشار�ةـــــ ازد)اد عدد . اإلس�وا

  )3. (المجتمع المدني التي تشارك في ص)اغة الس)اسات العامة وتنفیذها ورصدها وتقی)مها

دول، ما أّدi إل عقد  10أنجزت منظمة االس�وا استب)انا حول االستراتیج)ات الوطن)ة وتلقى ردود     
  :وتوصل االستب�ان إلى النتائج، )2013سبتمبر (اور$ في اجتماع تش

                                                             

ـــــــــــــــــ، )1( : القاهرة "والمفوض السامي لحقوق اإلنسان، معة الدول العر�Cةالمیثاق العرCي لحقوق اإلنسان بین جا"ــ ـــــــــــــــ
 :، الموقع االلكترونيCIHRSمر�ز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان 

≤http://www.cihrs.org/?p=4936≥ 

 )�وااإلس(، اللجنة االقتصاد)ة واالجتماع)ة لغر"ي آس)ا )2015- 2014(اإلطار االستراتیجي المقترح لفترة السنتین  ــ)2(
  .E/ESCWA/2011/C.6/3 ،)2011 د)سمبر/�انون األول 02-01: (بیروت

ــــــــــــــــــ ــــــــــ)3(  اللجنة االقتصاد)ة واالجتماع)ة لغر"ي : عمان(أرCعون عاما في المنطقة العر�Cة : 2013التقر=ر السنو5ّ ـــــ، ـــــ
  .28. ، ص)ESCWA ،2013آس)ا اس�وا 
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  .ـــ اكتشاف صعو�ات ضعف اإلرادة الس)اس)ة ومعارضة �عض صناع القرار      
  .ـــ قلة الوعي �مفاه)م النوع االجتماعي لدi الوزارات      
رتكاز والكوادر العاملة في ـــ التغییر المتواصل للمسؤولین التنفیذیین المعینین، وعدم ث�ات نقاg اال      

  .وحدات النوع االجتماعي
ــــ ضعف آل)ات لمساءلة . ـــ ضعف الكفاءات والخبرات وضعف ونقص الب)انات والمعلومات      

  . المؤسس)ة المرت�} �النوع االجتماعي
 واستجا�ة لمنهاج بیجین، قامت. ـــ ضعف وصعو�ة الموازنات المستجی�ة للنوع االجتماعي      

الح�ومات بتش�یل آل)ات وطن)ة للنهوض �المرأة، اتخذت أش�اال مختلفة وزارات إلدارة شؤون المرأة، 
اللجان الوطن)ة للنهوض �المرأة، ومراجعة القوانین القطاع)ة التمییز5ة واتخاذ إجراءات إدماج مقار"ة 

  .الجندر
  
  
  

  :رCة النوع االجتماعيوتوجه االس�وا الدول التخاذ اإلجراءات التال�ة إلدماج مقا   
  . ـــ إدماج قضا)ا الجندر في الخط} القوم)ة الخمس)ة والسنو)ة للوزارات والموازنة العامة للدولة    
  . ـــ العمل على استدامة هذا النهج ودور5ته    
  .ـــ سّن وتفعیل القوانین التي تساند المرأة وتدعم دورها المجتمعّي دون تمییز    

  . البنود والتشر5عات لدعم إدماج المرأة في التنم)ة ـــ تعدیل     
  ). القطاع الخاص(ـــ إنشاء آل)ات خاصة �متا�عة دمج النساء في المؤسسات الخاصة     
  .ـــ رفع مستو)ات تمثیل المرأة في مواقع صنع القرار    

  .جتماعيـــ إدماج الجندر في الموازنة العامة للدولة لتغط)ة احت)اجات النوع اال     
  

ووحدات معالجة لدراسة  نقا¥ ارتكازإنشاء ونتج عن وضع االستراتیج)ات واألطر الدول)ة للمرأة،     
وضع محاور : قضا)ا الجندر وتكافؤ الفرص بین الجنسین داخل المؤسسات الح�وم)ة، وهي التي تقوم بـ

لنصوص والتشر5عات والتعم)مات االستراتیج)ات الوطن)ة وتنسیF الجهود إلنجاح تنفیذ الخط}، وٕایجاد ا
المانعة للتمییز ضّد المرأة، وجمع المعلومات وتحلیلها دور5ا، مع ذ�ر االنجازات المحققة، وخلF آل)ات 
التثقیف والتدر5س والتوع)ة �قضا)ا النوع وٕاعداد الكوادر، �اإلضافة إلى استحداث مراكز الدراسات حول 

  .وم)ةالمرأة في المؤسسات الح�وم)ة وغیر الح�

انتهت المرحلة األولى من إقناع الح�ومات بجدوi االلتحاق �الس)اسات الدول)ة للدفاع عن حقوق      
المرأة، وتّم االتفاق على أن تدافع الدول والح�ومات عن س)اساتها وجهودها المبذولة لمنع التمییز ضّد 

ا)ا المرأة من المستوi الدولي إلى المرأة وتحقیF المساواة بین الجنسین، لتبدأ مرحلة أخرi من نقل قض
المستوi العالمّي، حتى )شترك جم)ع الفواعل الدولیین في تحقیF أهداف المنظمة، لذلك برزت آل)ة إشراك 
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، التي تقّرب صورة "تقار5ر الظلّ : "المنظمات النسائ)ة غیر الح�وم)ة في إعداد ما )سمى �التقار5ر المواز5ة
  . ل المرأة، و�شف ما یتّم تغطیته من قبل الدول في تقار5رها الرسم)ةالمنتظم الدولّي، إلى واقع حا

ال تزال النزاعات الدول)ة تحصد أرواح النساء، وال تزال ممارسات العنف أثناء الحروب واألزمات تثیر     
مخاوف المجتمع الدولّي، نتیجة ضعف آل)ات الوقف الفورّ$ لألضرار الجسد)ة والمعنو)ة التي تصیب 

اء، خصوصا في مناطF ومخ)مات اللجوء، فاألمم المتحدة ال ترّ�ز جهودها على حّل مش�الت المرأة النس
أثناء الحروب فق}، بل حّل األس�اب التي أّدت إلى هذه الحروب، وتسّببت في عدم قدرة النساء على 

ا، تهدید الطفولة، األم)ة، نقص الرعا)ة الصح)ة أو انعدامه: اإلفالت من العنف الجنسانّي، وفي مقدمتها
ونتیجة . األّم، الفئات األكثر تضّررا من هذه األوضاع غیر اإلنسان)ة/�ما یؤّد$ إلى إلحاق األذi �المرأة

لهذه الظروف الضاغطة، تأّكد المجتمع الدولّي، �أّن االعتماد على الدول والح�ومات وحتى المجموعات 
ا، وقّررت أن تفتح ال�اب لمشار�ة جم)ع المنظمات غیر اإلقل)م)ة لوقف العنف ضّد المرأة، لن )�ون �اف)ّ 

الح�وم)ة، خصوصا المنظمات النسائ)ة، لتعز5ز التعاون الدولّي، في الدفاع عن حقوق المرأة، تحت 
األطر التي حّددتها لجنة المرأة للسیداو و"روتو�ول االتفاق)ة االخت)ارّ$، إضافة إلى ما تعّهدت �ه الدول 

  .ن حول المرأةفي منهاج عمل بیجی

  المنظمات النسو�ة ودورها الحاسم: الم
حث الرا
ع

  في  إعداد تقار=ر الظلّ 

، حیث أضحى )1()م�ن دراسة سلوك المنظمات النسو)ة عبر المقار"ات التنظ)م)ة للحراك النسو$     
لدول)ة ، فقد أضحى دور المنظمات ا)2(التنظ)م والمأسسة شرطا أساس)ا لضمان استدامة أداء الوظ)فة 

مرت�طا بتطور الح)اة االجتماع)ة واألنساق الس)اس)ة، األمن)ة، االقتصاد)ة، في الدول المتقدمة والنام)ة 

                                                             

 ..Partners in Participationم
ادرة حملة النساء : شر�اء في المشار�ةالغلن، جین)فر مارو، ــــ أودر )ماك )1(

Women’s Compaign Initiative .. إعداد مخط§ حملة فعالةDesigning an Effecfective Compaign 

Plan )المعهد الد)مقراطي للشؤون الدول)ة : واشنطنNDI ،2003(19. ، ص.  

حقل العلوم : دورة المنهاج�ة اإلسالم�ة في العلوم االجتماع�ةمصطفى، سیف الدین عبد الفتاح،  ناد)ة محمودــ )2(

 – 29/07المعهد العالي للف�ر اإلسالمي، مر�ز الحضارة للدراسات الس)اس)ة، : القاهرة( الس�اس�ة نموذجا
  .270 – 260. ص –، ص )02/08/2000



 

232 

 1995أّنه في  D. Hallد�ان هال ، ففي الوال)ات المتحدة األمر�5)ة ذ�رت ال�احثة )∗(على حّد سواء
للخدمة العس�ر5ة �سبب الل)اقة البدن)ة،  سیدة 41صدر قرارا في الوال)ات المتحدة األمر�5)ة، �عدم مالءمة 

لكن لمستوi الوعي النسائي األهلي، تّم تدر5ب هؤالء النسوة ستة أشهر وعدن إلى المعدالت المطلو�ة 
، �ما أّدت حملة أهل)ة أخرi ضّد )1(بدن)ا، وتمّس�ن بوظائفهّن �فضل الدور الحقوقي للمنظمات النسائ)ة 

ملیون دوالر تعو)ضات مال)ة  13لمح�مة األمر�5)ة �سداد الشر�ة مبلغ شر�ة فورد للس)ارات، إلى ح�م ا
  )2. (للنساء

، تسعى للتغییر ...حر�ة فكر=ة س�اس�ة اجتماع�ة متعددة األفكار والت�ارات،": فالحر�ة النسو)ة هي    
 االجتماعي والثقافي وتغییر بناء العالقات بین الجنسین، وصوًال إلى المساواة المطلقة �هدف

، ومع ذلك )3( "استراتیجي، وتختلف نظر=اتها وأهدافها وتحل�التها ت
ًعا للمنطلقات المعرف�ة التي تتبناها
�ما )قول المحلل ف، ةمحافظال اتمجتمعال )ستحیل تقّبله فيدوًرا خطیًرا  الجمع)ات األهل)ة  تلعب �عض

ي في الح�اة الدول�ة قد أحرزت إن فكرة االشتراك الم
اشر للمجتمع المدن" :الس)اسي �ارلوس م)الني
تقدًما هائًال خالل العقود الماض�ة، وأسهم في ذلك إلى حد �بیر المؤتمرات الدول�ة لألمم المتحدة من 

  )4(. "حیث إسماع صوت المجتمع المدني 
ما �ش�ل ضغطًا على السلطات الس�اس�ة

                                                             

ة عو)صة تتعلF �المرأة، تحولت إلى قضا)ا س)اس)ة نجحت الحر�ات النسائ)ة ــ في المقابل، )عرف العالم العر"ي مش�ل)∗(
األهل)ة في طرحها في حمالت ناجحة، مثل قض)ة تزو5ج الطفالت الصغیرات في ال)من، وقض)ة تزو5ج المغتص�ات 

دیدة في رؤ�ة ج: النصف الخصبوضحي سیف الجهور$، : أنظر(للمغتصبین في المغرب، وغیرها من القضا)ا الخطیرة 

  .).11. ، ص)2011دار نینوi، : دمشF( قضا�ا المرأة

  .29. ، ص)2012، 02. المجلس القومي للمرأة، g: القاهرة( 01: اآلن؟، الجزء او لماذ...لماذا المرأةــــ لیلى تكال، )1(

  .86. ص مرجع ساب^،ــ هنر5ت)ه هینش، )2(

ـــــــــــــــــــــــ )3(  اللجنة اإلسالم�ة العالم�ة للمرأة موقع  "،(Feminism)الحر�ة األنثو)ة  - منشأ مصطلح الجندر" ــــــ،ـــــــــــــــــــــــ
  : ، الموقع االلكتروني)ت. د(األزهر الشر5ف، : المجلس اإلسالمي العالمي للدعوة واإلغاثة، القاهرة ،والطفل

≤http://iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=349≥ 

المجلس  ،اللجنة اإلسالم�ة العالم�ة للمرأة والطفلموقع  "المنظمات النسو)ة ودور رأس الحر"ة،" حمود دمحم،سیدة مــ )4(
  : ، الموقع االلكتروني)ت. د(األزهر الشر5ف، : اإلسالمي العالمي للدعوة واإلغاثة، القاهرة

≤ http://iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=830≥ 
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 هاإعداد التقار=ر الوطن�ة الرسم�ة للدول وطر=قة فحص: المطلب األول

، الس)اس)ة رصد وضع�ة المرأة: إّن الهدف األساسّي من إعداد الدول لتقار5رها الوطن)ة هو    
واالقتصاد)ة واالجتماع)ة، من خالل التعر5ف �التشر5عات والبرامج والخط} التي تعتمدها الدول من أجل 

اجع أو التقدم في تحسین أوضاع المرأة، وهو ما تع�سه المؤشرات الكم)ة، التي ترصد مستو)ات التر 
وضع)ة المرأة، �ما )فید إعداد التقار5ر الوطن)ة في فتح قنوات تسمح �مشار�ة الحر�ات النسائ)ة في 

  ).النسائيّ (إعدادها، وتجاوز الصعو�ات التقن)ة بین السلطة والشر5ك االجتماعي 

  الش�ل العام للتقر=ر

أهم العناصر التي تقوم علیها عمل)ة متا�عة  )عتبر إعدادا التقار5ر الوطن)ة الخاصة �المرأة، أحد    
درجات التزام الدول بتعهداتها، �مضامین االتفاق)ات والمؤتمرات الدول)ة، فصالح)ة إعداد التقر5ر الوطني 
تعود للدولة، التي تعّده بناء على التقار5ر الداخل)ة للدولة، الواردة إلیها من مختلف أقال)مها الس)اد)ة، وفي 

ترفع الدول تقر5را طارئة �طلب من األمم المتحدة أو احد لجانها المتخصصة، لإلجا�ة  �عض األح)ان
على تساؤالت حول وقائع محددة أو لتكلیف �متا�عة میدان)ة معینة، والمالح£ أّن قضا)ا النوع االجتماعي 

ارة �ال�شر، حقوق هي أحد أهّم نقاg االرتكاز في التقار5ر الدول)ة الخاصة �حقوق اإلنسان، التعذیب، التج
وغیره، مع اإلشارة إلى توظیف األمم المتحدة لمقّرر5ن قطر5ین تعتمد علیهم الدول .. المرأة، حقوق الطفل، 

  .  في إعداد التقار5ر المواز5ة لتقر5ر الدولة

و محددة ودق)قة وتستند إلى معلومات مؤ�دة، فالتقر5ر القوّ$ ه: ین�غي على التقار5ر الوطن)ة أن تكون     
الذ$ یتوفر على معلومات موثقة، و5تناول النصوص القانون)ة والدستور5ة والس)اق الس)اسي، و5تسم 

�ما یجب على التقار5ر الرسم)ة أن تكون . �الح)اد)ة والموضوع)ة وتفاد$ تأثیرات ضغوg الرأ$ العام
غیر معقدة، مفصلة دور5ة، عاجلة، وأن تعّد في أوقات مناس�ة دون تأخیر، وأن تكون الص)اغة عمل)ة و 

ودق)قة، وأن توّثF األعمال المنجزة والخط} الوطن)ة، وأن تنّ�ه للمش�الت الطارئة والحلول المقترحة، وأن 
  . تراعي الشفاف)ة عند رفعها إلى الرأ$ العام عبر وسائل اإلعالم

لخط} العامة مقدمة، لمحة عامة عن م�تس�ات المرأة اإلقل)م، ا: (تصاغ التقار5ر �الش�ل التالي    
و5جب أن تحّدد هذه التقار5ر ). للدولة، موجز األعمال المنجزة، التطورات اإلیجاب)ة في مجال المرأة

  .الس)اقات والخلف)ات واألطر الدستور5ة والقانون)ة الناظمة

  طر=قة فحص التقر=ر الوطني 
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متخصصة، التي تتولى إصدار تعالج األمم المتحدة التقار5ر الدور5ة للدول بناء على طلب لجانها ال    
التعل)قات والردود والمالحظات عند النظر في مضامین التقار5ر، والتي یبنى على أساسها الموقف العام 
 iلألمم المتحدة تجاه مختلف القضا)ا، والتعل)مات العامة التي توجهها إلى الدول، عند صدور الش�او

ة إلى البروتو�ول االخت)ار$ الذ$ )ضعها تحت سلطة وال�الغات، �عد انضمام الدولة المنظمة لالتفاق)
  .لجنة النظر في ال�الغات

افتتاح جلسة مناقشة التقر5ر الوطني : تقوم إجراءات النظر في التقار5ر الوطن)ة على المراحل التال)ة    
من قبل للدولة من قبل اللجنة التي تعّرف �مناس�ة اللقاء، ثّم إجا�ة الح�ومة على األسئلة المطروحة 

اللجنة شفه)ا أو عن طرF5 أجو�ة م�تو�ة، �ما یجوز للدولة أن تضیف معلومات لتقر5رها الح�ومي 
�ملحF، ثم یجر$ االستماع إلى المنظمات غیر الح�وم)ة الوطن)ة التي ساهمت في إعداد األسئلة، 

مات أن تعّد تقار5رها واالعتماد على دورها في إدارة الحوار مع الح�ومة، وغال�ا ما )طلب من هذه المنظ
المواز5ة �صفة استعجال)ه، �ما أّن حد أعضاء اللجنة التعاهد)ة للجنة، غال�ا ما )�ون مقّررا قطر5ا �ان 
یتولى ص)اغة قائمة القضا)ا التي یتعّین طرحها على الح�ومة للرّد علیها، وتناقش التقار5ر الرسم)ة في 

ن تمثیل الدولة في الرّد على االستفسارات المطروحة جلسات علن)ة، �حضور ممثلین عن الدولة، یتولو 
 gمن قبل اللجنة، وفي ختم الحوار تقّدم الهیئة مالحظتها الختام)ة واستنتاجاتها الرئ)س)ة، وتطرح فیها النقا
 اإلیجاب)ة ثم النقاg المتعلقة �القضا)ا التي یتعّین استكمال الرّد علیها، من قبل الدولة، في تقار5رها الدور5ة

  . التال)ة

     iتراعي لجنة فحص التقار5ر الح�وم)ة البدأ برصد التقّدم المحرز في اإل)فاء �التزامات الدولة، ومد
 05أو  04تغطیته لجم)ع القضا)ا المطلو�ة، ومدi التزام الدولة بإرسال هذه التقار5ر �صور منتظمة �ّل 

ات التي تمنعها من االلتزام بتعهداتها، والتدابیر سنوات، والتدابیر المتخذة من قبل الدولة لمواجهة الصعو�
  .المتخذة لتجاوز هذه الصعو�ات، وتحدید الخطوات المزمع إت�اعها للتمتع �الحقوق وتعز5زها

ت�حث اللجنة أ)ضا، مستو)ات إشراك فعال)ات المجتمع المدني في إعداد هذه التقار5ر، ودرجات      
في ص)اغة التقر5ر، فخالفا للنظرة السیئة التي ینظر بها من قبل  الحوار المجتمعي والتشار�)ة المحققة

الح�ومات �أّن تقد)م التقار5ر لوطن)ة ومناقشتها، هو مناس�ة إلحراج الدولة في المحافل الدول)ة، یجب 
النظر إلیها �آل)ة وطن)ة استحقاق)ة، لتعز5ز المشار�ة الوطن)ة في تخط)} البرامج الح�وم)ة، والتفاعل 

ء مع المجتمع عمال بروح التعاون واالحترام المت�ادل والتشاور، لذلك فإّن أحسن التقار5ر الوطن)ة، هي البنا
التي تجیب على انتقادات المنظمات غیر الح�وم)ة، وتحاول أن تجیب على المش�الت داخل)ا، قبل رفع 

  .التقار5ر الخارج)ة
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ضاحات بخصوص م�انة االتفاق)ة محّل النظر یتعین على الح�ومة أن تقّدم في أول تقر5ر لها إ)     
، وأثر الحالتین )أ$ أس�ق)ة القوانین الوطن)ة على االتفاق)ات الدول)ة، أو الع�س(�النس�ة للتشر5ع الداخلي 

على إجراءات الدولة إلصالح تشر5عاتها وتطو5ر قوانینها، وما إذا �انت أح�ام االتفاق)ات الدول)ة، )عتّد 
الوطن)ة، أما التقار5ر التي تلي التقر5ر األول، فیجب أن تكون مختصرة وأن تحّدد  بها من قبل المحاكم

  .   اإلجراءات الخاصة �حّل المش�الت، وطرق إشراك هیئات المجتمع المدني

 إعداد تقار=ر الظّل في المنظمات األهل�ة: المطلب الثاني

ر5ر نشاg، تقار5ر نوع)ة، تقار5ر الظل أو تقار5ر سنو)ة، تقا: تتخذ التقار5ر أش�اال مختلفة وتشمل     
، للرّد على تقار5ر الح�ومة أمام لجان حقوق )∗(التقار5ر المواز5ة التي )م�ن أن تتقدم بها المنظمات 

وتشّجع األمم المتحدة المنظمات النسائ)ة غیر الح�وم)ة المشتغلة في ). 1(اإلنسان �األمم المتحدة 
الظّل حول ظاهرة التمییز ضّد المرأة، والمقصد من هذا التكلیف هو دفع  الفضاء العام، على إعداد تقار5ر

هذه المنظمات إلى فهم االتفاق)ات الدول)ة الخاصة �المرأة، والعمل على تطب)قها، وتوس)ع فهم آل)اتها 
واإلجراءات المت�عة من قبل هیئة األمم المتحدة، التي تعتمد على توفیر المعلومات والخبرات لتطو5ر 

اعدة ب)انات تشرح طر5قة اعتماد منهاج عمل بیجین، لذلك التف حولها النشطاء من المجتمع المدني، ق
  .ل)عتمدوا علیها �طر5قة عمل في إعداد تقار5ر الظلّ 

                                                             

أّن التمییز یجر$ على نطاق واسع في قوانین  حول التمییز ضّد المرأة في فضاء المتوس}، األورو"يّ  الظلّ  تقر5ر)قول ــ )∗(
الدول المغار")ة، وأّن االنضمام إلى اتفاق)ة السیداو �النس�ة لهذه الدول، عد)م المعنى، في ظّل التحفظات، وأّن الحر�ات 

ة، ومواقع وهیئات صنع القرار، �سبب عدم مأسسة إجراءات التمییز النسائ)ة ال تزال �عیدة عن التمثیل في الح)اة العام
. المرأة قد زاد من اتساع الفجوة بین الجنسین في هذه المنطقة اإلیجابي �السهولة المطلو�ة، خصوصا وأّن العنف ضدّ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ: أنظر( تقر=ر الظّل .. من خطة العمل إلى الق�ام 
العمل؟: �ةالمساواة بین الجنسین في المنطقة األورومتوسط، ــــ
. ، ص)2009المتوسط)ة لحقوق اإلنسان، أكتو"ر - الش��ة األورو")ة: �و"نهاجن( الخاص بتنفیذ خطة عمل اسطنبول

16..(  

مر�ز : اهرةالق( والهیئات التعاقد�ة لحقوق اإلنسان مصر: التقار=ر الح�وم�ة وتقار=ر الظلّ ــ عصام الدین دمحم حسن، )1(
  .21 – 10. ص -، ص )2008، 19: القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، سلسلة تعل)م حقوق اإلنسان، العدد
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  :أمثلة من إعداد الدول المغار")ة لتقار5ر الظلّ     

اع عن حقوق اإلنسان، والجمع)ة أعّدت الفیدرال)ة الدول)ة لحقوق اإلنسان والرا�طة التونس)ة للدف    
 �95ما أعّدت مجموعة . 2002المستقلة من أجل انتصار حقوق المرأة، تقر5ر الظّل التونسّي لسنة 

المغار")ة من أجل المساواة تقر5ر الظّل الجزائرّ$، وأعّدت الجمع)ة الد)مقراط)ة لنساء المغرب تقر5ر الظّل 
  ) 1. (2008المغر"ّي سنة 

نتائج اعتماد تقار5ر الظّل أ)ضا، أّنه في یوم مناقشة دولة جنوب إفر5ق)ا تقر5رها الوطنّي  ومن أمثلة     
حول اتفاق)ة السیداو ومنهاج بیجین، ذهل فرF5 المنظمات غیر الح�وم)ة لتغییر الح�ومة تقر5رها الوطني 

ز الزمنّي الكبر خالل ل)شمل النقاg التي أثیرت في تقار5ر ظّل المنظمات، واتخذ التقر5ر الح�ومّي الحیّ 
الجلسة قبل استجواب اللجنة، ودار نقاش معمF حوله، وتّم طرح عدد هال من األسئلة بخصوص 
استراتیج)ات معالجة حقوق المرأة، وتمسّ�ت المنظمات األهل)ة بتقر5رها، وأضافت الح�ومة الجنوب افر5ق)ة 

نظمات غیر الح�وم)ة بتقر5ر الظّل، نتج معط)ات أخرi في االجتماع الثاني للجنة، وعندما تقّدمت الم
عن دراسة هذا التقر5ر من قبل لجنة األمم المتحدة، واعتمدت الح�ومة مضمون تقر5ر المنظمات غیر 
الح�وم)ة، مع إعالن تحقیF في واقع المرأة تقوده لجنة برلمان)ة �استعمال إجراءات اللجنة األمم)ة الخاصة 

بیجین �إطار لهذا التقی)م، وٕاعالن إصالحات تشر5ع)ة راجعت عشرات �التمییز ضّد المرأة ومنهاج عمل 
القوانین لعدم التمییز ضّد المرأة، إضافة إلى إعداد مشار5ع قوانین جدیدة من أجل المساواة، وافتتاح 
                                                             

الحقوق اإلنسان�ة والمساواة على أساس النوع االجتماعي في : تقر=ر حول تحلیل الوضع اإلقل�مي، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )1(
برنامج یورومید لتعز5ز المساواة بین الرجل والمرأة في المنطقة األورومتوسط)ة : �و"نهاجن( المنطقة األورومتوسط�ة

  .10. ، ص)2010، االتحاد األورو"ي، یولیو )2011- 2008(
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الح�ومة �حوث وضع قاعدة ب)انات حول المرأة، وتسهیل تمو5ل الجهات المانحة للمنظمات غیر 
الستمرار الوقف السلبي من تقر5ر الح�ومة، نصحت الدولة �استخدام البروتو�ول  ونتیجة.  الح�وم)ة

االخت)ار$ الملحF �االتفاق)ة، والذ$ )�تسي صفة إلزام)ة، فالبروتو�ول االخت)ار$ )فّعل اتفاق)ة السیدو 
النظر (ء$ وتطب)قاتها و5ؤّد$ إلى التصّد$ إلى االنتهاكات الفرد)ة والجماع)ة لحقوق اإلنسان، عبر إجرا

  ). في الش�اوi المعروضة والتحّر$ 

��ف�ة إعداد تقار=ر الظلّ :  

یجب اإلطالع على المضامین السا�قة للح�ومات والتقار5ر الموجزة الصادرة عن الهیئة التعاهد)ة،     
لكشف مساءلة ومحاس�ة الدولة على الخروقات المسجلة بخصوص قضا)ا المرأة، وللتوصل إلى فهم 

ت وردود الح�ومات، ف�ّل تقر5ر یجب أن یتضمن إجراءات الح�ومة إلشراك المجتمع أعمF للمش�ال
المدني، ومشاورة المنظمات غیر الح�وم)ة، و5جب أن یلتزم �الرّد على الجوانب التي أغفلها التقر5ر 

  .الح�ومي

ة وأّال )غفل النصوص على التقر5ر المواز$ أن یلتزم بترتیب أجزائه وفقراته �القواعد والم�اد½ التوجیه)    
القانون)ة والقیود الداخل)ة التي تضمن النظام العام واألمن القومي، و5جب أن یتحّلى معّدو هذه التقار5ر 
�الموضوع)ة وتثّمن الخطوات أو اإلجراءات االیجاب)ة التي اتخذتها الدولة، دون االكتفاء �الشجب والفضح 

  )1. (لح�ومة على تحسین مواقفهاأو اإلدانة، �ما قد یؤّد$ إلى عدم تشج)ع ا

صفحة، أن )�ون  30)فّضل أّال یتعّدi : على الش�ل العام لتقر5ر الظّل أن یلتزم �الشروg التال)ة    
مفیدا، أن یبدأ �مقدمة لتّخص النتائج والمعومات، أن )قوم على األدلة �البراهین لتفسیر النتائج، وأن یراعي 

ة توّجه إلى الوفد الح�ومّي، وأن )�ون ف)ه تنظ)م للمعلومات وتسلسلها إم�ان)ة تحو5ل مضامینه إلى أسئل
وفF مواد االتفاق)ة، وترتیب للوقائع في التقار5ر ذات المعلومات الغز5رة، وتقد)م اقتراحات وتوص)ات 

مثل (محددة للهیئات التعاهد)ة، مع تقد)م تقی)م لما اتخذته الح�ومة خصوصا في التقار5ر المزدوجة 
  ـ)او ومنهاج بیجینالسید

  

إدراج منظور النوع االجتماعي على مستوT المنظمات األهل�ة غیر : المطلب الثالث

 الح�وم�ة

                                                             

  .37. ، صساب^الرجع المــ عصام الدین دمحم حسن، )1(
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أص�حت المنظمات الدول)ة غیر الح�وم)ة، معن)ة بإدماج مقار"ة النوع االجتماعي وتحییین المفاه)م      
ه)�لة تنظ)مها الداخلي، وٕاعادة بناء  المرت�طة بها، في أداء أنشطتها و"رامجها ومشار5عها، بل وٕاعادة

عالقتها مع الح�ومات، وتوس)ع شراكاتها مع المنظمات األهل)ة الدول)ة، إذ ت�قى مسألة ص)اغة 
، في صناعة الس)اسة - ومنها الحر�ات النسو)ة  -استراتیج)ات رسم)ة إلشراك الفواعل غیر الرسم)ة 

  .العام في الدول
المعتمدة لدi المجلس االقتصاد$ واالجتماعي، المشار�ة في أعمال  )حF للمنظمات غیر الح�وم)ة    

، والذ$ یدعو )∗) (2004سبتمبر (الصادر في  57: لجنة وضع المرأة، بناء على القرار االستثنائّي رقم
، أو دورة الجمع)ة )1995بیجین (المنظمات غیر الح�وم)ة المعتمدة لدi المؤتمر العالمي الرا�ع للمرأة 

  .، لحضور أعمال لجنة المرأة على مستوi األمم المتحدة)5+بیجین: (2000سنة  23االستثنائ)ة العامة 
هناك صنفان من المنظمات النسائ)ة، المنظمات المغلقة العضو)ة على النساء فق}، والمنظمات     

الظّل هي النسائ)ة مفتوحة العضو)ة على غیر النساء، فالمنظمات النسائ)ة التي تقوم بإعداد تقار5ر 
منظمات غیر ر"ح)ة، لها أهداف معینة، تحاول أن تجسد مصالح الفئة التي تمثلها، وهي تختلف في 
حجمها وفعالیتها ودمى تواصلها مع قواعدها النسائ)ة الشعب)ة، �ان دور هذه المنظمات في البدا)ة 

جتماعي، تطورت أدوراها إلى مقتصرا على األدوار الرعائ)ة االجتماع)ة، لكن �عد انتشار مفهوم النوع اال
لكّن المش�لة األكبر تظّل مرتكزة على ضآلة ). 1(المجاالت االقتصاد)ة التنمو)ة والحقوق)ة والس)اس)ة

الموارد المال)ة للمنظمات عموما، وأثرها على المنظمات النسائ)ة، خصوصا وأّن الحصول على التمو5ل 
و)من رصد أهّم آثار إشراك إدماج هذه . العر"ي مثال الخارجّي األجنبّي ممنوع في غالب)ة دول العالم

المنظمات في إعداد تقار5ر الظّل، هو دعوتها �استمرار إلى الحوار مع الح�ومة، فهذه المنظمات تساهم 
في ز5ادة الوعي والتدر5ب والتأهیل النسائي، وأص�ح دورها یؤّثر �ش�ل واضح في عقد ندوات وورش 

تور5ة للدول، و)أتي في مقدمتها البرلمان، والوزارات االجتماع)ة، ولها دور ومؤتمرات مع المؤسسات الدس
هام في ز5ادة المشار�ة الس)اس)ة للمرأة، وٕانصاف المرأة ورفع الظلم التار5خّي القائم ضّدها، وتعتبر عمل)ة 

المنظمات النسائ)ة الترو5ج لف�رة الكوتا ومبدأ المناصفة من أهّم نتائج أدوار هذه المنظمات األهل)ة، وتظّل 
مختلفة عن األحزاب الس)اس)ة في أّن المرأة عضو �امل العضو)ة في المنظمة المستقلة تنظ)م)ا عن 

لكنها عضو هام أ)ضا في الحوار االجتماعي الثالثي التشار�ي . األحزاب الس)اس)ة أو الهیئات الرسم)ة

                                                             

المجلس : الموقع االلكتروني ،209 .ص، E/2004/INF/2/Add.2 :رقم المجلس االقتصاد$ واالجتماعي قرار  ــ)∗(
  :المنظمات غیر الح�وم�ة –واالجتماعي  5االقتصاد

≤http://www.un.org/esa/coordination/ngo/Resolution_1996_31/Part_4.htm≥ 
ــــــــــــــــــــــ، ــ )1( ، عرب األسبوعيیوم�ة ال" د فعالیتها،قلة الموارد المال)ة والمطالب الفئو)ة تهدّ : أّ$ منظمات نسائ)ة نر5د؟"ـــــــــــــــ

  .18. ، ص)06/03/2010(لندن، عدد 
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، و)عتمد علیها �ش�ل �بیر في )العمال –منظمات أر"اب العمل  –الح�ومات : (بین هیئات العمل الثالث
  )1. (تدر5ب مختلف القطاعات اإلدار5ة الرسم)ة وغیر الرسم)ة على إدراج مقار"ة النوع االجتماعي

  :المنظمات األهل�ة النسائ�ة

أص�ح واج�ا على المنظمات األهل)ة �مختلف اتجاهاتها االجتماع)ة، أن تدرج منظور النوع     
، �ما )سمح المجال للجم)ع The Organizational Structureا وه)�لها العام االجتماعي في إدارته

، أما الس)اسات، فتستوجب جندرة )2(للمشار�ة الفعالة على مستوi الس)اسات واإلجراءات واألنشطة 
الوظائف ومنح فرص متكافئة للجنسین في الترق)ة والتدّرج الوظ)في، أما اإلجراءات فیجب أن تكون شفافة 

نح فرصا للجنسین في التعّرف على برامج المنظمة، إضافة إلى إسهام المنظمة في جمع الب)انات وتم
واإلحصائ)ات حول الجنسین، وٕاصالح التشر5عات والقوانین الداخل)ة للمنظمة، وت�ادل الخبرات وتشب)ك 

على  د الجنسینالعالقات مع �ق)ة المنظمات األهل)ة، أما األنشطة فیجب أن تنع�س على إنتاج)ة ومردو 
فالحر�ات األهل)ة التي تدرج النوع االجتماعي، ل)ست منظمات صراع)ة . مستوi المنظمة والمجتمع

رافضة للسلطة األبو)ة �الضرورة أو تناد$ �أزمة مجتمع)ة، و)م�ن أن تتحول االستراتیج)ات الصراع)ة إلى 
صائل المتطرفة من الحر�ات المناد)ة استراتیج)ة تعاون)ة بین المنظمات ، �ما یؤّد$ إلى است�عاد الف

  )3. (�االستغناء عن الرجل

  :المنظمات النسائ�ة ومسألة تأنیث الفقر

المرأة فخ " ،م)1844 – 1900(  Friedrich Nietzscheفر=دیر=ك نیتشه)قول الفیلسوف األلماني     
نیتشه استشعر خطر )عني ذلك أّن  ،"The woman is a trap installed by nature /نصبته الطب)عة

حین بدأت الموجة النسو)ة األولى تحّضر لالنتقال إلى الم)ادین،  19الخطاب التحّرر$ النسو$ منذ القرن 
�ما أّنه ر"} عالقة المرأة �الطب)عة، وهو ما یجر$ توظ)فه �الفعل ضمن أجندات الحر�ات النسو)ة 

، وفي مقدمتها المطالب )4(م)ة الیوم المعاصرة، التي أص�حت تتبنى معظم أف�ارها المنظمات العال

                                                             

ــ، )1( ـــــــــــ م�تب منظمة العمل : جینیف( منهج�ة منظمة العمل الدول�ة للتدقی^ في مراعاة المساواة بین الجنسینــ ـــــــــــــــ
  .08. ، ص)ILO ،2007الدول)ة 

  .11. مرجع سابF، ص االجتماعي في منظمتك غیر الح�وم�ة،إدراج النوع ــ ن)�ول)ان واسینار، )2(

  .307. ، ص)ت.، د38: �تاب األهالي، العدد: القاهرة) (أروi صالح: ترجمة( نقد الحر�ة النسوان�ةــ توني �لیف، )3(

ار بین من أجل حو : مفاه�م عالم�ة... الحق�قةوآخرون، ....، علي بنمخلوف، دبورا بوزل )محررا(ناد)ة التاز$  -)4(
  .08. ، ص)2005المر�ز الثقافي العر"ي، : الدار الب)ضاء) (عبد القادر قنیني: ترجمة( الثقافات
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األ)�ولوج)ة المدافعة عن الطب)عة والسالم وحقوق المستهلك وحقوق النساء والفقراء والمهمشین 
..  ، نتیجة االزد)اد الكبیر لظواهر الدمار والتلوث واالغتصاب والقتل والطرد من المصانع...والعمال
5ل المقار"ات النظر5ة إلى س)اسات فعل)ة، �عد تطور المفاه)م من أهّم التحد)ات التي تواجه تحو و . وغیرها

لذلك تساهم ، )1(النسو)ة وتحّول المفاه)م البیئ)ة، م�افحة التمییز العنصرّ$ واالسترقاق والعبود)ة 
 جون دیو5  إعادة بناء المفاه)م األخالق)ة وتش�یلها �ما )قول الفیلسوف األمر�5ي الحر�ات النسائ)ة في

John Dewey) .2 (  

ّأّن  Ecofeminist Political Philosophy الفلسفة الس�اس�ة النسو�ة اال��ولوج�ة)عتبر �احثوا      
تحر5ر النساء من عالقات اله)منة المنحازة ذ�ور5ا، تستدعي دراسة الك)ف)ة التي )عامل بها المهمشون، 

المفعول "ت�اطات القائمة بین هؤالء المحرومون، المستغلون، وحتى الحیوانات والن�اتات والطب)عة، واالر 
  )3. (، نتیجة تشا�ه أنماg استغالل الرجل لهذه الوضع)ات في ممارسته لسلطو5ته القهر5ة للمرأة"بهم

سعي الرجل المستمر إلى ممارسة  J. Hooterجیرالد هوتر و"هذا الخصوص )عزو المف�ر األمر�5ي     
عقلي الزائدة عن اللزوم لدi الرجل، والتي تعود لطب)عته الطب)عة، وقوة الدفع ال/اله)منة على المرأة

لذلك تعتبر ال�احثة  ،)4(الفیز5ولوج)ة التي تجعله )مارس مثل تلك السلو�ات ال�طر5ر�)ة على المرأة 
، وال "النسو�ة قض�ة بیئ�ة": أنّ  Rosemary Radford Ruether روز مار5 رادفورد رو=ثر األمر�5)ة 

، وهما تؤد)ان )5( األم، أو إفقار الطب)عة عن إفقار المرأة/األم، عن إیذاء المرأة/عة)م�ن فصل إیذاء الطب)
إلى نفس النتائج، حیث أّن نظام اله)منة الذ�ور5ة على المرأة موجود ومتضمن في تراتب)ة مجتمع)ة 

                                                             

  .248. ، ص)2008م��ة العب)�ان، : الر5اض) (دمحم محمود التو�ة: ترجمة( الحر=ة في المرة القادمةــ جون بلجر،  )1( 

المر�ز القومي للترجمة، المشروع القومي : القاهرة) (األنصار$ أحمد : ترجمة( إعادة البناء في الفلسفة ــ جون دیو$،)2(
  .145. ، ص)2010، 1559: للترجمة، العدد

سلسلة عالم : الكو5ت( 01: من حقوق الحیوان إلى اال��ولوج�ا الجذر=ة، الجزء: الفلسفة البیئ�ةما)�ل ز5مرمان، ــ )3(
  .265. ، ص)2006، أكتو"ر 332: المعرفة، العدد

عال : ترجمة( الفروق الفیز=ولوج�ة والنفس�ة والترCو�ة: أیهما الجنس األضعف؟... الرجل والمرأةالد هوتر، ــ جیر )4(
  .78. ، ص)2011دار العر"ي للنشر، : القاهرة) (عادل

، 333: سلسلة عالم المعرفة، العدد: الكو5ت( 02:اإل��ولوج�ا النسو�ة، الجزء: الفلسفة البیئ�ةما)�ل ز5مرمان، ــ 5 
  .51. ، ص)2006وفمبر ن
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 System of Domination of Women was Rooted in a larger Patriarchal،)1(هرار�)ة �طر5ر�)ة 

Hierarchical . وهو ما )فّسر التشا�ك الكبیر بین طرح قضا)ا النوع االجتماعّي، وتشب)�ها مع مختلف
 iالنزاعات الدول)ة، التغیرات المناخ)ة، تأنیث الفقر، تأنیث المعرفة، جندرة : القضا)ا اإلنسان)ة األخر

  .وغیرها.. تكنولوج)ا اإلعالم

     :استنتاجات الفصل الثالث

  :لدراسة في الفصل الثالث إلى االستنتاجات العلم)ة التال)ةتوصلت ا    

ــــ أّن اتفاق)ة السیداو هي أداة مع)ار5ة ترفض التصم)م على التمییز في الس)اسات والقوانین والبنى     
االقتصاد)ة واالجتماع)ة واألمن)ة، لها اختصاص عالمّي، تضفي شرع)ة على مطالب النساء �حقوقهّن، 

امات الدول �ضمان تحقیF المساواة بین المرأة والرجل، وٕالغاء �افة العق�ات التي تمنع وصول وتتا�ع التز 
  . النساء إلى الفرص الس)اس)ة واالقتصاد)ة واالجتماع)ة المبرزة لذات المرأة

یت)ح البروتو�ول االخت)ار$ التفاق)ة السیداو، جعل الدول تحت وطأة إذعان طوعّي، للرقا�ة ـــــ     
حاس�ة والمساءلة األممّ)ة، ناه)ك عن تحدید اإلجراءات الواجب إت�اعها، لضمان اعتماد أنسب السبل والم

  .   لتحقیF المساواة الحق)ق)ة بین الجنسین

من أهّم اآلثار القانون)ة إلقرار اتفاق)ة السیداو و"روتو�ولها االخت)ارّ$، أّن عّززت اتفاق)ة السیداو  ـــــ   
)ارّ$ جهود النساء في الدفاع عن ح)اتهّن عبر رفع الش�اوi، مع الحفا� على س)ادة و"روتو�ولها االخت

  .الدول، وعدم تهدیدها، �أّ$ ش�ل من األش�ال

االتفاق األكثر شموال بین الح�ومات، وقد أعاد التأكید على الم�اد½  1995)عتبر منهاج بیجین  ــــ   
تعتبر األمم المتحدة أّن من أهّم لذلك . قوق اإلنساناألساس)ة المنصوص علیها في الص�وك ال�ّ�رة لح

  .و�ق)ة المؤتمرات التي تلته، خصوصا في المنطقة العر")ة 1995النجاحات المسجلة في مؤتمر بیجین 

، الس)اس)ة رصد وضع�ة المرأة: إّن الهدف األساسّي من إعداد الدول لتقار5رها الوطن)ة هو ـــــ   
من خالل التعر5ف �التشر5عات والبرامج والخط} التي تعتمدها الدول من أجل  واالقتصاد)ة واالجتماع)ة،

تحسین أوضاع المرأة، وهو ما تع�سه المؤشرات الكم)ة، التي ترصد مستو)ات التراجع أو التقدم في 
  .وضع)ة المرأة

                                                             

1- Chaone Mallory, What Is Ecofeminist Political Philosophy?... Gender, Nature, and the 
Political, ENVIRONMENTAL ETHICS, Vol. 32, (Fall 2010) , Website: 
≤http://www38.homepage.villanova.edu/chaone.mallory/publications/EnvEthF10.pdf≥ 
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النوع ــــ أص�ح واج�ا على المنظمات األهل)ة �مختلف اتجاهاتها االجتماع)ة، أن تدرج منظور    
، �ما )سمح المجال للجم)ع The Organizational Structureاالجتماعي في إدارتها وه)�لها العام 

 .للمشار�ة الفعالة على مستوi الس)اسات واإلجراءات واألنشطة
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انع�اسات تأصیل مقارCة النوع االجتماعي  على : الفصل الرا
ع
 ر�ة الس�اس�ة للمرأة المغار�Cةالمشا

  :توطئة

الجندر، �مجرد /انخرطت الدول المغار")ة في س)اق الم�ادرات األممّ)ة إلدماج مقار"ة النوع االجتماعي    
، وهي 1995، و"روتو�ولها االخت)ار$، ومنهاج عمل بیجین سنة 1979انضمامها التفاق)ة السیداو سنة 

األهداف عات الوطن)ة الخاصة �المرأة، ونظرا اللتزامها بتحقیF تملك اآلن منظومة ثر5ة من التشر5
، فقد اّت�عت م)�انزمات قانون)ة مختلفة، لتوس)ع تمثیل النساء في المجالس المنتخ�ة اإلنمائ�ة لأللف�ة

، قبل أن یتقّرر رفع الرهان 2015، قبل الوصول إلى سنة )3/1(ومواقع صنع القرار، بنس�ة الثلث 
فالدول المغار")ة تسعى في . بین الجنسین)" 2/1(التناصف التمثیلّي "المطال�ة �المناصفة العالمّي إلى 

الوقت الراهن إلى إنجاح استراتیج)اتها الوطن)ة لتم�ین المرأة، وتحقیF المساواة بین الجنسین في الواقع، وال 
حزاب الس)اس)ة، التي تعتبر تزال جهود تطب)ع المشار�ة الس)اس)ة للمرأة المغار")ة جار5ة على مستوi األ

�ما لم تعد الحر�ات األهل)ة النسائ)ة في الدول ). 1(أنسب األطر التي توّفر حFّ الترّشح للنساء 
المغار")ة، تقبل لعب أدوار الت�ع)ة، التي تفرض علیها النم} العضوّ$ والوظ)فّي وعدم استقالل)ة اإلرادة 

د أفضت إلى شراكة جدیدة مع هیئات المجتمع المدنّي، تلزم الس)اسّ)ة، خصوصا وأّن التجر"ة التعّدد)ة ق
الدول إشراك المنظمات غیر الح�وم)ة في تطبیF برامج إدراج مقار"ة النوع االجتماعي في خططها 

  .اإلدار5ة وأنماg اتخاذ القرار وتش�یل المجالس المنتخ�ة

ء دساتیرها �عد دخولها في س)اق الر")ع وتجدر اإلشارة إلى جم)ع الدول المغار")ة قد شهدت إعادة بنا     
العر"ي، و�ان هذا التحّول الدستورّ$ فرصة إلدماج منظور النوع االجتماعّي في الجمع)ات التأس)س)ة 
المغار")ة، التي أضحت مطال�ة بإدراج صر5ح لمفهوم التمییز ضّد المرأة، واإلعالن عن س)اسة التمییز 

 )2.  (ق)قا لألهداف اإلنمائ)ة لأللف)ة، تح)الكوتا أو المناصفة(اإلیجابّي 

                                                             

ّ̂ الترّشح في المواثی^ الدول�ة والمنظومة التشر=ع�ة الجزائر=ة، سهام عّ�اسيـــ )1(  ، مذ�رة ضمانات وآل�ات حما�ة ح
الحقوق والعلوم الس)اس)ة، جامعة الحاج لخضر �اتنة، ماجستیر في الحقوق، تخّصص قانون دستورّ$، قسم الحقوق، �ل)ة 

 .20، ص )2014 – 2013: (السنة الدراس)ة

  :االجتماعي س)اقات الجمع)ة التأس)س)ة من منظور النوعــ )2( 

Constituent Assembly Procedures from a Gender Perspective (IDEA: International 
Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2010), 
≤http://www.constitutionnet.org/files/CA-Procedures-from-a-gender-perspective.pdf≥ 
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  الم�اسب التشر=ع�ة والدستور=ة للمرأة المغار�Cة: الم
حث األول
  

تواجه الحر�ات النسائ)ة المغار")ة ثالثة أنواع من التحد)ات إلقرار الحقوق الس)اس)ة للمرأة، األول     
حقوق الس)اس)ة للنساء في الدساتیر داخلي، یتعّلF �مدi تأثیرها على الح�ومات، ودفعها إلى إقرار ال

والتشر5عات والقوانین، بل والخط} والبرامج التنمو)ة، �اإلضافة إلى بناء عالقة دائمة مع الح�ومة، تقوم 
على الشراكة وتكامل األدوار، على إثر دعوتها إلى رصد األوضاع القانون)ة والس)اس)ة للمرأة، من قبل 

لخارجي، فهو )حّتم علیها التواجد في المسرح الدولّي، لتمثیل دولها، أما التحّد$ ا. المنظمات الدول)ة
والمشار�ة في إقرار مستقبل النضال النسائّي الدولّي، وتطو5ر است)عابها للفلسفة النسائ)ة وأدوات نضالها 

حّد على الصعید العالمّي، لیت�قى لها الدور الذاتّي الثالث، وهو تقد)م م�ادرات التثقیف الس)اسّي، �ت
داخلّي، للعمل الجمعوّ$ التضامنّي، الذ$ )�فل ز5ادة مستو)ات الوعّي النسائّي �مقار"ة الجندر وتطب)قاتها، 

  . ومقاصد إدراجها وتأصیلها على الصعید المحليّ 

دراسة في الدساتیر، التشر=عات والقوانین .. حقوق المرأة التونس�ة: المطلب األول

  . الوطن�ة

، إلى دخول تونس في مرحلة انتقال)ة طو5لة، )2011جانفي /ینایر 14(نس)ة في أّدت الثورة التو     
أكتو"ر  26(فرضتها مقتض)ات التغییر الس)اسّي والحقوقّي للثورة، والتي ستنتهي رسم)ا �عد تشر5ع)ات 

دستور "و�ان إصدار دستور الدولة التونس)ة الجدید . المقبلین) 2014نوفمبر  23(، ورئاس)ات )2014
، �مثا�ة انتصار )2014ینایر /جانفي 26(من قبل المجلس الوطنّي التأس)سّي، في " مهور5ة الثان)ةالج

أحزاب الترو)�ا : وطنّي للتوافF، �عد أزمة عم)قة بین الفرقاء الس)اسیین، والذ$ )مثله القط�ان الرئ)س)ان
عارضة، بوساطة محایدة من الحاكمة في جبهة المواالة، في مقابل حزب نداء تونس وحلفائه في جبهة الم

  . قبل االتحاد التونسّي للشغل

�شفت المرحلة االنتقال)ة المتالش)ة، هشاشة الحقوق التي اكتسبتها المرأة التونس)ة خالل سنوات طو5لة    
من النضال الس)اسّي، والتي تمّثلت في صراع الحر�ات النسائ)ة مع الح�ومة والمجلس التأس)سي، �سبب 

، في ظّل استعدادات وطن)ة لالحتفال )2012أغسطس /أوت 08(دستور األولى في صدور مسودة ال
، وتضّمنت المسوّدة األولى ص)غة مثیرة للجدل، تدعو )1) (أوت/أغسطس 13(�العید الوطني للمرأة في 

                                                             

 محّفزات التغییر في تونس... مواصلة النضال من أجل المساواة في الحقوق : النساء التونس�اتـ، ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)1(
  .05. ، ص)ATFD ،2013، الد)مقراط)ات للنساء التونس)ة UGTTاالتحاد العام التونسي للشغل : تونس(
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ألف متظاهر لالحتجاج على  30، و"دل االحتفال، خرج )المرأة م�ّملة للرجل(إلى الشراكة ین الجنسین 
  .المسودةهذه 

مبدأ ، حسما الوضع �ش�ل نهائّي، وهما )قّران رسم)ا )2014(لكّن الدستور الجدید وقانون االنتخا�ات     
ترش)ح وتمثیل النساء في األحزاب والمجالس المنتخ�ة، وعلى الرغم من ذلك، ظهر في تونس  تناصف

، حیث ال )فرض إعمال مبدأ التناصف العمود5 دون األفقيجدل حول مخاوف من اعتماد األحزاب مبدأ 
، ترتیب أحد الجنسین في الصدارة بنّص صر5ح، ما قد یؤّد$ إلى نفس نتیجة التناوب بین الذ�ور واإلناث

، حیث لم تتجاوز نس�ة النساء في المجلس الوطنّي )2011أكتو"ر  23(انتخا�ات المجلس التأس)سّي في 
  ). �المائة 28(

  :الحر�ة النسائ�ة التونس�ة

، )1( "را
طة النساء المسلمات": لدت الحر�ة النسائ)ة التونس)ة قبل االستقالل، و�انت تحمل اسمو     
 الطاهر الحدادوقد ن�عت من الت)ار اإلصالحي المناد$ �حFّ تعل)م الفت)ات، و)عتبر المصلح الدینّي 

Taher El-Haddad )1899 – 1935( م)المساواة ، رائد حر�ة تحر5ر المرأة التونس)ة، الذ$ ن)2� iاد
، و�انت األنشطة الخیر5ة )3(بین المرأة والرجل، وهو مؤّسس هذا الت)ار اإلصالحّي المناصر للمرأة 

وسلتها األساس)ة للمشار�ة في الح)اة العامة منتصف أر"عین)ات القرن الماضي، وتمّیزت س)اسة تحر5ر 
  : المرأة بثالث انجازات تار5خ)ة هي

الذ$ ألغى تعّدد الزوجات، وأنشأ الزواج ) 1956أوت /أغسطس 13: (لشخص)ة لـأ ــ قانون األحوال ا    
  ). ∗(المدنّي الرسمي، والطالق القضائي، ونظام األسرة الجدید 

  ).تحدید النسل(العائلّي على أساس /ب ــ وضع وتنظ)م س)اسة التنظ)م األسر$ّ     

                                                             

: ة والطفولة والمسنین، مر�ز �ر5دیفوزارة شؤون المرأة واألسر : تونس( جذور الحر�ة النسائ�ة بتونســ لیلى العبید$، )1(
 g ،واإلعالم حول المرأة F57 - 17. ص –، ص )1990، 02. مر�ز ال�حوث والدراسات والتوثی.  

 02: منظمة المرأة العر")ة، العدد: تونس ،مجلة صوت المرأة العر�Cة" الطاهر الحداد،... هو : الحداثة امرأة"ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ، )2(
  .26. ، ص)2009أیلول /سبتمبر(

وزارة شؤون المرأة واألسرة، : تونس(  المرأة في الحر�ة اإلصالح�ة من الطاهر حداد إلى ز=ن العابدین بن عليــ ــــــــــــــــــــــــ، )3(
  ).2004مر�ز ال�حوث والدراسات والتوثیF واإلعالم حول المرأة، 

عیدا وطن)ا رسم)ا لتكر5م المرأة التونس)ة، تقدیرا لدورها في تحر5ر ال�الد ) غسطسأ /أوت 13(ــ تّم ال�قاء على تار5خ )∗(
  .وتنمیتها
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  .م في وجه النساء، على قدم المساواة مع الرجالج ــ افتتاح برامج محو األم)ة التي فتحت �اب التعل)    

تمتلك تونس، واحدة من أثرi المنظومات التشر5ع)ة الخاصة �المرأة، والتي تدّل على التوّجه الحداثّي     
للدولة التونس)ة، والتي لم تجد عائقا من تبّني هذا المنظور، على الرغم من اختالف الكثیر من تفاصیله 

، على دعم 1956، فقد راهنت تونس منذ نیل استقاللها سنة )1(للشر5عة اإلسالم)ة  مع الحدود الشرع)ة
، أّول دستور )ضمن المساواة بین )∗) (1959جوان (المساواة بین الجنسین، و�ان الدستور األول لل�الد 

) 195مارس  25(الرجل والمرأة في الحقوق، من إعالن أول مجلس تأس)سّي في تونس �عد انتخا�ات 
م الماضي، في الدعوة 20، ونتج هذا النجاح الدستورّ$، عن نجاح التّ)ار اإلصالحّي في بدا)ة القرن )2(

، �ق)ادة الزع)م التونسي الراحل )1956أوت /أغسطس 13(إلى إصدار قانون لألحوال الشخص)ة في 
  )3. (ةم، أول رئ)س للجمهور5ة التونس))Al- Habib Bourguiba  )1903 – 2000الحبیب بورقی
ة

  :حقوق المرأة التونس�ة في الدساتیر والتشر=عات التونس�ة السا
قة

، �أّنه )1957جو5ل)ة  25()عرف التشر5ع التونسّي للمرأة �عد نیل االستقالل وٕاعالن الجمهور5ة في      
عرفت ال�الد ثورة تشر5ع)ة حق)ق)ة، دعمتها ) 1959جوان  01(تشر5ع عام )حمي المرأة، ففي دستور 

معاهدة الحقوق الس)اس)ة للمرأة سنة (ولة �انضمامها إلى االتفاق)ات والمؤتمرات الدول)ة الخاصة �المرأة الد
، المعاهدة الدول)ة للشغل المتعلقة �الضمان االجتماعي 1969، معاهدة عدم التمییز في التعل)م 1967

وث)قة مؤتمر القاهرة للس�ان ، 1993، اإلعالن العالمي لحقوق المرأة 1979، اتفاق)ة السیداو 1967في 
، �ما صادقت تونس على معاهدة �و"نهاجن اتفاق)ة )1995، منهاج عمل بیجین 1993والتنم)ة 
الرائد (الجر=دة الرسم�ة ، ونشرت في 1985للقضاء على �افة أش�ال التمییز ضّد المرأة سنة : السیداو

، 1995عمل بیجین سنة  ، والتحقت �منهاج1991سنة JORT  )لرسمي للجمهور=ة التونس�ة
 22(، والذ$ دخل حیز التطبیF في 2002وصادقت على البروتو�ول االخت)ارّ$ التفاق)ة السیداو سنة 

                                                             

المرأة التونس�ة 
عد قرن من : مع ملح^: دراسة تحلیل�ة لتجرCة نوال السعداو5 .. المرأة 
قلم المرأةــ فرج بن رمضان، )1(
  .302. ، ص)ت. دار دمحم علي الحامد$، د: تونس( التحدیث

  .2002، وآخرها سنة 1997،1999، 1990، 1988، 1981، 1976، 1957والذ$ تم تعدیله عدة مرات سنة ــ )∗( 

برس��تیف  –دار آفاق : تونس( 1959الوالدة العسیرة لدستور جوان : المجلس القومي التأس�سيـــ عبد الجلیل بوقرة، )2(
  .22.، ص)2012تونس، 

الرصید القانونّي لحقوق المرأة في تونس وآخرون، .. ، سن)ة زوع�اg العّ)ار$ ــ دمحم الحبیب الشر5ف، فائزة م�ادة)3( 
مر�ز ال�حوث / الكر5دف: تونس( )الرصید القانونّي لحقوق المرأة في المجتمع( – 02: ،  الجزء)1999 – 1956(

  .178 – 175. ص –، ص )2001والدراسات والتوثیF واإلعالم حول المرأة، ما$ 
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وتجدر اإلشارة إلى أّن تونس تأخذ �مبدأ علو)ة المعاهدات الدول)ة على التشر5ع ). 2008د)سمبر 
  .الداخليّ 

عم المساواة بین الجنسین على أساس النوع �ما اعتمدت الدولة التونس)ة برنامجا وطن)ا لد     
، 1991االجتماعي، تمّثل في تبّني الدولة التونس)ة س)اسة النوع االجتماعي في المخط} الخماسي لسنة 

، �مواصلة إصالح التشر5عات التي تقّر حقوق المرأة التونس)ة، �1993ما تعهدت الدولة التونس)ة سنة 
 – 1992(قبل أن تعرف تعم)ما شامال في المخط} الثامن لسنتي للمز5د من النهوض �أوضاع المرأة، 

، أّدi إلى تحو5ل أهداف المساواة إلى أهداف قابلة للق)اس من الناح)ة الكمّ)ة، خصوصا �عد أن )1996
  . قّررت تونس اعتماد س)اسة التمییز اإلیجابّي، لتقل)ص الفجوة بین الجنسین

ت تونس إلى توص)ات مؤتمر برشلونة للشراكة األورومتوسط)ة أما على الصعید المتوسطي، فقد انضم   
، والتي تتا�ع 2005، واجتماع اسطنبول الوزار$ في إطار س)اسة الجوار األورومتوسط)ة سنة 1995سنة 

الجهود األورو")ة لدعم تم�ین المرأة التونس)ة على الصعید المحلّي، وفي مقدمتها التم�ین االقتصادّ$ 
  ) 1( .للمرأة التونس)ة

أما على مستوi تنظ)م األحوال الشخص)ة، فقد عّززت تونس ط�قا لتوص)ات السیداو واجتماع     
اسطنبول ومنهاج بیجین، قوانین األحوال الشخص)ة، بإقرار حFّ التبني، اإلجهاض، وتنظ)م النسل، �ما 

فیF بین بیتها وعملها، یدعم حر5ة المرأة بجسدها، وتقر5ر عدد األوالد في ح)اتها، لدعم حّقها في التو 
قاضي األسرة، صندوق ضمان النفقة، مندو"و : واستندت هذه القوانین على آل)ات حما)ة حقوق المرأة

لت�قى المش�لة األكبر، وهي تنظ)م حقوق اإلرث للجنسین، الذ$ ال یزال )عود نّصه . حما)ة الطفولة
 2006ضعف حصة المرأة، وفي سنة  للشر5عة اإلسالم)ة، �منح الذ�ور حFّ االمت)از والحصول على

 Fّس لمراوغة قانون)ة تنّص على منح األول)اء ح(التأس iجر) منح حصص متساو)ة في اإلرث
  )   2).(ألطفالهم

  

  

  

                                                             

وزارة شؤون المرأة واألسرة والطفولة والمسنین، : تونس( مقارCة التم�ین: المرأة والتنم�ة الجهو�ة في تونســـــــــــــــــــــــــــــــ، ـــــــــــــ )1(
  .06. ، ص)ت. مر�ز ال�حوث والدراسات والتوثیF واإلعالم حول المرأة، بدعم من البنك الدولي، د: مر�ز �ر5دیف

 20(الرصید القانونّي لحقوق المرأة في تونس وآخرون، .. ر5ف، فائزة م�ادة، سن)ة زوع�اg العّ)ار$ ــ دمحم الحبیب الش)2( 

مر�ز ال�حوث / الكر5دف: تونس( )الرصید القانونّي لحقوق المرأة في األسرة( – 01: ،  الجزء)1999 – 1956مارس 
  .549. ، ص)1999أغسطس /والدراسات والتوثیF واإلعالم حول المرأة، أوت
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  :الحقوق الس�اس�ة للمرأة التونس�ة

�ّل المواطنین متساوون في : "منه، على أنّ ) 06: (في المادة 1959ینّص الدستور التونسي لسنة     
، وقد فتحت المادة ال�اب أمام القوانین الالحقة للتكر5س )1" (حقوق والواج�ات، وهم سواء أمام القانون ال

حFّ الترش)ح، حFّ االقتراع، حFّ التعل)م، الحقوق االقتصاد)ة (التدر5جّي للحقوق الس)اس)ة للمرأة 
، �ما وردت 1959ستور سنة لم ترد حقوق المرأة التونس)ة �الوضوح الكافي في د ، لكن،..)واالجتماع)ة

، التي فّصلت في تأكید الحقوق الس)اس)ة للمرأة، وفي مقدمتها الحFّ في االنتخاب المجلة االنتخاب�ة في
والترشح، حیث لم یتحّقF حFّ االقتراع م�اشرة �عد االستقالل، و�ش�ل م�اشر �النس�ة للمرأة التونس)ة، وقد 

، 1995سلب)ا من استثناء المرأة في التصو5ت، إلى أن جاء دستور �ّرس القانون الدستورّ$ التونسّي إرثا 
ّ̂ "): 02: (الذ$ اعترف رسم)ا بهذا الحFّ، في المادة جم�ع التونسیین والتونس�ات یتمتعون 
ح

  . لتتمّ�ن المرأة التونس)ة من ولوج البرلمان والمجالس البلد)ة والهیئات االستشار5ة، "االنتخاب

الحبیب بورقی
ة وز=ن لمرأة التونس)ة م�انة رمز5ة منذ عهد الرئ)سین السا�قین ومن الواضح أّن ل    
 وسیلة بورقی
ة ولیلى بن علي، إذ عرفت منظومة الح�م ظهورا مستمرا للسیدتین األول العابدین بن علي

صراو5، راض�ة الن: المحامیتین والمناضلتین الحقوقیتین: في النظام، مقابل رموز المعارضة النسائ)ة، مثل
، اللتین �انتا تتصد)ان لتجاوزات النظام، وقد �ّلفهما ذلك  السجن واالحتراز في وسهام بن سدر=ن

  ) 2. (المعتقالت الس)اس)ة أكثر من مّرة

أما بخصوص حر5ة تكو5ن الجمع)ات فهو م�فول دستور5ا في الفصل الثامن من الدستور، والقانون     
 02(المؤّرخ في  90: ، المنّقح في القانون رقم)1959نوفمبر  07(المؤّرخ في  1959لسنة  154: رقم

وتظّل مش�لة استقالل)ة الجمع)ات ). 1992أفر5ل  02(المؤّرخ في  25: ، والقانون رقم)1988أوت 
وقد تأّسس  .النسائ)ة والسماح لها �الحصول على التمو5ل الرسمّي، من أهّم معوقات العمل النسائّي األهليّ 

                                                             

محاضرات مساواة النوع " وضع)ة المرأة في تونس بین الحفا� على الم�اسب ودعمها،"ــ منى الدر5د$ �ر5ّم، )1( 
، ص )2013(مر�ز ال�حوث والدراسات والتوثیF واإلعالم حول المرأة، : �ر5دیف: ، تونساالجتماعي واالنتقال الد�مقراطي

  .80- 67. ص - 

. عمر بن ضو، �مال البجاو$،: ترجمة( االست�الء على تونس... اكمة قرطاجحــ ن)�وال بو، �اثر5ن غراسا$، )2(
، ص )2012المط�عة المغار")ة للط�اعة، یولیو : ، تونس2011الهیئة المصر5ة العامة للكتاب، أفر5ل : القاهرة) (وآخرون 

  .45 - 10. ص - 
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، 1992سنة  والمجلس الوطني للمرأة و األسرة والمسّنین، 1956سنة  ني للمرأة الّتونسّ�ةاالتحاد الوط
  )1( .1993سنة  وزارة شؤون المرأة واألسرة، ثّم 1992سنة  لجنة المرأة و الّتنم�ة

وقد قامت التجر"ة التونس)ة في النهوض �المرأة، على إستراتیج)ة واضحة، وهي التر�یز على ال�عد     
، �امتالكها حFّ المعرفة القانون)ة التي تجعلها واع)ة �حقوقها اإلنسان)ة، )2( نوني لتم�ین المرأة التونس)ةالقا

المدن)ة، / في مختلف مواقع القرار الس)اسّي، وفي إطار التنظ)مات الحز")ة، النقاب)ة، والجمعوّ)ة األهل)ة
اط)ة التشار�)ة، اللتین تمنحان الشرع)ة والي أص�ح جم)عها یدمج مقار"تي النوع االجتماعي، والد)مقر 

 ). المنتخ�ة وغیر المنتخ�ة(لمشار�ة المرأة وحّقها في التمثیل في جم)ع المجالس التمثیل)ة 

  :الحقوق االقتصاد�ة واالجتماع�ة للمرأة التونس�ة

دستور على أما الحقوق االقتصاد)ة واالجتماع)ة للمرأة التونس)ة، فهي مضمونة الدستور، إذ ینّص ال    
في  1983مجان)ة التعل)م من الجنسین دون تمییز، و�ما )منع قانون الوظ)فة العموم)ة الصادر سنة 

�ما فرض على القطاع الخاص في تونس دمج مبدأ عدم ). 3(منه، منع التمییز بین الجنسین  11المادة 
تیجة لهذه الرعا)ة الرسم)ة تتأّنث ، ون"اتفاق)ة جماع)ة وطن)ة للشغل"التمییز بین الجنسین، على إثر توق)ع 

قطاعات عر5ضة في تونس، في مقدمتها التعل)م والصحة والمؤسسات الصناع)ة والفالح)ة الصغیرة 
  ). 4(والمتوسطة 

من " موصولة"، أص�حت حقوق المرأة تحت رعا)ة )1987نوفمبر  07(وعندما شهدت تونس تحّول     
، و)ظهر ذلك بوضوح )5) (الطرابلسي(مه السیدة لیلى بن علي الرئ)س السابF ز5ن العابدین بن علي وحر 

                                                             

ـــــــــــــــ، )1(  06: منظمة المرأة العر")ة، العدد: تونس مجلة صوت المرأة العر�Cة،" لمرأة،التم�ین القانون ل"ــ ــــــــــــــــــــــــــ
  .20. ، ص)2010تشر5ن األول /أكتو"ر(

وزارة شؤون المرأة واألسرة والطفولة : تونس( مقارCة التم�ین.. المرأة والتنم�ة الجهو�ة في تونســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ـــ )2(
  .12. ، ص)2004ین، مر�ز ال�حوث والدراسات والتوثیF واإلعالم حول المرأة، البنك الدولي، والمسنّ 

ـــــــــــــــــــــــــــ، )3( مر�ز ال�حوث : مر�ز �ر5دیف: تونس( واقع العمل النسائّي في تونس وآفاقه: القدرات االقتصاد�ة للمرأةــ ـــــــــــــــ
  .19. ، ص)1998حول المرأة،  والدراسات والتوثیF واإلعالم

ـــــــــــــــــــــــــــ، )4( وزارة شؤون المرأة واألسرة والطفولة والمسنین، مر�ز : تونس( أرقام ومؤشرات: المرأة والرجل في تونســ ـــــــــــــــ
  .31. ، ص)2010مر�ز ال�حوث والدراسات والتوثیF واإلعالم حول المرأة، : �ر5دیف

. ، ص)2010دار المیثاق للدراسات، : بیروت( لیلى بن علي وتطلعات المرأة العر�Cة إلى الحداثةصیداو$،  ــ رفیف)5( 
19.  
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إستراتیج)ة "، والذ$ أعلن عن )2006 – 2002(في المخط} العاشر للتنم)ة االقتصاد)ة واالجتماع)ة 
، التي تستهدف إدراج حFّ المرأة التونس)ة في المعرفة، خصوصا وأّنها قد )1" (المرأة واألسرة والطفولة

تمرا عالم)ا حول تكنولوج)ا المعرفة، أّكد حFّ المرأة في المعرفة، لتسهیل اندماجها مؤ  2005شهدت سنة 
، نتیجة اعتماد )�المائة 27.6()صل إلى  2009و�ان تمثیل المرأة التونس)ة �عد انتخا�ات  ".االقتصاد$ّ 

جلس الوطني وارتفعت النس�ة في الم. في المجالس البلد)ة  2005سنة) �المائة 26(نظام الكوتا، ونس�ة 
  .حیث تشهد تونس انتقاال من نظام الكوتا إلى نظام المناصفة. 2011التأس)سي سنة 

  ):2014إلى سنة  2011ینایر  14(أوضاع المرأة التونس�ة 
عد الثورة 

رفع �ّل التحفظات الخاصة �اتفاق)ة ) 2011سبتمبر (في  ال
اجي قاید الس
سيقررت ح�ومة      
، ووقع نشر رفع التحفظات في الرائد التونسي للجمهور5ة )2011ینایر /انفيج 14(السیداو �عد ثورة 

الرسم)ة المعلنة لهیئة األمم ) 2011أكتو"ر (، مع ذلك لم ترفع ح�ومة ما �عد انتخا�ات )2(التونس)ة 
المناصفة في تر�ی�ة الهیئة ) 2011نوفمبر  21(المتحدة، �ما رفض المجلس التأس)سّي التونسّي في 

. ع: (لالنتخا�ات، على الرغم من تعم)م المناصفة بین الجنسین �موجب مرسوم القانون رقم العل)ا
 08(وعلى إثر صدور مسودة الدستور األولى في . في نطاق انتخاب المجلس التأس)سي) 2011-35
الذ$ ) 2012أغسطس /أوت 13(ألف محتّج یوم  30: ، خرجت حملة شعب)ة عارمة تقّدر بـ)2013أوت 

، )∗(من هذا الدستور  28ّررا لالحتفال �العید الوطني للمرأة التونس)ة، أثارتها ص)اغة الفصل �ان مق
مّثلت تلك المسألة ). 3(ف�انت المناس�ة فرصة للمطال�ة �مواطنة �املة مع الرجل، وسحب هذا الفصل 

                                                             

 – 2002(المخط§ العاشر للتنم�ة االقتصاد�ة واالجتماع�ة : إستراتیج�ة المرة واألسرة والطفولةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ــ )1( 
  .06. ، ص)2001ة شؤون المرأة واألسرة والطفولة والمسنین، وزار : تونس( )2006

 (2)- Décret – Loi N: 103 – 2011 (du 24 Octobre 2011), La République Tunisienne, 
JORT  N: 82 (du 28/10/2011). 

رجل في تنم�ة تضمن الدولة حما�ة حقوق المرأة وم�تس
اتها، 
اعت
ارها شر=�ة حق�ق�ة لل": ــ جاء نصها �اآلتي)∗(
تضمن الدولة للمرأة المساواة في الحظو© في �ّل . الدولة، وتحت مبدأ تكامل األدوار مع الرجل صلب األسرة

ناد)ة البرنوسي، : أنظر. ("تضمن الدولة مقاومة �ّل مظاهر العنف المسّلطة على النساء مهما �ان نوعها. المسؤول�ات
: �ر5دیف: ، تونسمحاضرات مساواة النوع االجتماعي واالنتقال الد�مقراطي" ،الدسترة والمساواة: الحقوق بین الجنسین"

 .).19. ، ص)2013(مر�ز ال�حوث والدراسات والتوثیF واإلعالم حول المرأة، 

مصیر رفع التحفظات عن اتفاق)ة القضاء على جم)ع أش�ال التمییز ضّد المرأة : التجر"ة التونس)ة"ــ من)ة بن جم)ع، )3( 
مر�ز : �ر5دیف: ، تونسمحاضرات مساواة النوع االجتماعي واالنتقال الد�مقراطي" في ضوء مسودة الدستور،) والسیدا(

  .215 – 203. ص - ، ص )2013(ال�حوث والدراسات والتوثیF واإلعالم حول المرأة، 
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أسرع نواب الحر�ة ، ف)1(أزمة س)اس)ة �النس�ة لحر�ة النهضة التي لم تستطع بناء الثقة مع المواطنین 
والجدیر ). 2(�التحّف£ على نّص المادة، والتذ�یر �أّن حر�ة النهضة تناد$ �المساواة بین المرأة والرجل 

�الذ�ر أّن المجلس التأس)سي الذ$ أقّر مبدأ التناصف، )ضّم في عضو5ته نساء لم تكّن یوما جزء من 
  .وم النوع االجتماعّي في المرحلة االنتقال)ةالحر�ة النسو)ة، وهو ما عّمF الخالفات حول إدراج مفه

  .التشر=عات والقوانین الوطن�ة دراسة في الدساتیر،.. حقوق المرأة الجزائر=ة: المطلب الثاني

، و�انت من أولى النساء 1958عرفت المرأة الجزائر5ة حFّ االنتخاب في ظّل االحتالل الفرنسّي سنة     
، 1962وشار�ت في االستفتاء التار5خّي لتقر5ر المصیر سنة  العر")ات حصوال على حFّ التصو5ت،

لكّن المش�لة أّن الجزائر5ات لم تدر�ن . والذ$ وافF ف)ه غالب)ة الشعب الجزائر$ على مطلب نیل االستقالل
أّنهّن استثنین من المشار�ة في مواقع صنع القرار �عد االستقالل، على الرغم من مشار�تهّن الكبیرة في 

، إذ لم تكن المشار�ة الس)اس)ة للمرأة الجزائر5ة مؤّطرة داخل أحزاب حدیثة، )∗) (1962 – 1954(الثورة 
ورغم ذلك، سمح للمرأة بتش�یل . FLNفي ظّل س)طرة الحزب الواحد حزب جبهة التحر5ر الوطني 

رفض مسألة ، وهو ما یؤّ�د وعي المرأة الجزائر5ة ب)3( 1966سنة  "االتحاد الوطني للنساء الجزائر=ات"
  . اختزال وجودها في التصو5ت فق}، دون السماح لها �النشاg الس)اسي العلنيّ 

                                                             

ساواة النوع االجتماعي محاضرات م" بین الكلّي والخصوصّي،: مسألة المرأة التونس)ة"ــ ز5نب بن سعید الشاروني، )1(
  .153. ، ص)2013(مر�ز ال�حوث والدراسات والتوثیF واإلعالم حول المرأة، : �ر5دیف: ، تونسواالنتقال الد�مقراطي

" اإلقناع، اإلكراه، أو تقد)م التنازالت؟،: أّ$ أسلوب اعتمدته النهضة أثناء ص)اغة الدستور التونسي"ــ مون)�ا مار�س، )2( 
. ص -، ص )2014فبرایر ( 10: دراسة تحلیل)ة رقم: ، الدوحة Brookings Doha Centerدوحة مر�ز برو�نز ال

20 – 21.  

، على الرغم من اعتراف قادة الثورة بدور النساء فیها، وهو ما )ع�س 1789ــ في فرنسا، هّمشت المرأة �عد الثورة سنة )∗(
، فاضطرت النساء إلى تش�یل مجموعات ضغ} "الحر5ة، اإلخاءالمساواة، : " تناقض تطب)قات م�اد½ الثورة لحقوق اإلنسان

، "إعالن الحقوق والمواطنات" 1791سنة  أول�مب د5 غوجعلى النخب المثقفة، للحصول على حقوق المواطنة، فأعلنت 
ا ذلك الح�م ، ف�لفه"دولة –رجل "ف�ّلفها الدور الهام للحشذ النسائّي المعارض، في اتهامها �الهستیر5ا ومحاولة لعب دور 

عام على تلك الحادثة  100، وترو)ع النساء اللواتي لم )عدن للعمل الس)اسّي إّال �عد �1793اإلعدام �المقصلة سنة 
، إعالن هیئة األمم المتحدة منع 1979التار5خ)ة الهامة في تار5خ النساء، لكّن العالم شهد �عد قرنین من ذلك التار5خ، سنة 

) �المائة 50(�حصة  2000الحصة النسب)ة سنة /، وها هي فرنسا تعتمد قانون الكوتا)اق)ة السیداواتف(التمییز ضّد المرأة 
  . ، في تعدیلین دستور5ین تار5خیین)2008جو5ل)ة (داخل األحزاب، ثم دسترة مبدأ المناصفة في تمثیل الجنسین في 

تظاهرة الجزائر : دار الهدi، وزارة الثقافة: الجزائر( المرأة الجزائر=ة وحر�ة اإلصالح النسو�ة العر�Cةــ )حي بوعز5ز، )3( 
g ،2000، 01. عاصمة الثقافة العر")ةg ،.2 ،2007(15. ، ص.  
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 194نساء من بین  10عندما انتخبت  1962دخلت النساء الجزائر5ات المجلس التأس)سي سنة     
ي في المجلس الشعب 11بلغ عدد النساء  1997، وفي برلمان )�المائة 05: (نائ�ا، بنس�ة تمثیل تقدر بـ

  ).�المائة 6.20(بنس�ة  389امرأة من بین  26وصلت  2007الوطني في تشر5ع)ات 
 1989مع دخول ال�الد في مرحلة التحّول من الفترة الواحد)ة إلى التعّدد)ة الس)اس)ة في دستور$      

ارّ$ ، خاضت المرأة الجزائر5ة تجر"ة ثر5ة من العمل األهلّي الجمعوّ$، والتأطیر النسائّي الوز 1996و
  .والرئاسّي، على إثر األمر5ة الرئاس)ة التي تتعهد بتوس)ع تمثیل النساء الجزائر5ة في المجالس المنتخ�ة

  :حقوق المرأة الجزائر=ة في الدستور والقوانین الوطن�ة

�المساواة بین المواطنین والمواطنات في �ّل الم)ادین أمام القانون،  1996)عترف الدستور الجزائرّ$      
�افة الحقوق الس)اس)ة واالقتصاد)ة "منه،  42: للفترة الواحد)ة، )ضمن في المادة 1976إّن دستور  بل

ضمان مشار�ة "أ)ضا، على  1976من دستور  81، وتنص المادة "واالجتماع)ة والثقاف)ة للمرأة الجزائر5ة
: على ما یلي 1989دستور من  �28ما تنّص المادة ). 1" (المرأة في التشیید االشتراكي للتنم)ة الوطن)ة

)عود سب�ه إلى المولد، أو العرق، أو وال )م�ن التذّرع �أّ$ تمییز �ّل المواطنین سواس)ة أمام القانون، "
من  132وتنّص المادة ) . 2"(الجنس، أو الرأ$، أو أّ$ شرg أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي

دات المصادق علیها من قبل رئ)س ، على أّن المعاه)3) (1996المعّدل لدستور ( 2008دستور 
إج�ار5ة مصادقة ) 1989أوت  20(الجمهور5ة أعلى من القانون، و5نّص قرار المجلس الدستورّ$ بتار5خ 

�عد المصادقة ومنذ تار5خ النشر، تدمج أّ$ : "الدولة الجزائر5ة على االتفاق)ات التي تص�ح طرف افیها
  )4". (اتفاق)ة في القانون الوطني

�ل المواطنین سواس)ة أمام القانون، وأّنه ال )م�ن : "من الدستور الجزائرّ$ على أنّ  29المادة تنّص     
أن یتّم التذّرع �أّ$ تمییز )عود سب�ه إلى المولد أو العرق أو الجنس أو الرأ$ أو أّ$ ظرف آخر شخصي 

م�ّرر من  31مادة ،  وتنّص ال)5" (أو اجتماعي، إلقصاء أّ$ مواطن أو منعه عن الحصول على حقوقه

                                                             

  ). 1976جوان  27(، المصادق عل�ه في استفتاء 1976ــ دستور الجمهور=ة الجزائر=ة الد�مقراط�ة الشعب�ة، )1( 

  ).1989فبرایر  23: (، المؤّرخ في1989ب�ة، دستور الجمهور=ة الجزائر=ة الد�مقراط�ة الشعــ )2(

  .1996دستور الجمهور=ة الجزائر=ة الد�مقراط�ة الشعب�ة، ــ )3(

 تقر=ر حول تحلیل الوضع الوطني: الحقوق اإلنسان�ة للمرأة والمساواة على أساس النوع االجتماعي، الجزائرــ ـــــــــــــــــــــــ، )4(
  .  18. ، ص)2010، یولیو )2011 – 2008(تحاد األورو"ي برنامج یورومید لال: برو�سل(

  ):ت.د(الوزارة المنتد�ة الم�لفة �األسرة وقضا)ا المرأة، : الجزائر ،واقع ومعط�ات.... المرأة الجزائر=ةــــ، ـــــ ـــــــــــــــــــ)5(
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تعمل الدولة على ترق)ة الحقوق : "، على ما یلي1996المعّدل لدستور ) 2008نوفمبر  12(دستور 
  )1( ".الس)اس)ة للمرأة بتوس)ع حظو� تمثیلها في المجالس المنتخ�ة

المتضمن القانون العضو$ المتعلF ) 1997مارس  06(المؤرخ في ) 07 -  97(حّدد األمر رقم     
5نّص قانون و . ون االنتخابي، الشروg المطلو�ة من الناخب، وال )میز هذا األمر بین الرجل و المرأة�القان

االنتخا�ات على أّن حFّ االنتخاب والمشار�ة مضمون في الدستور منذ استعادة الس)ادة الوطن)ة سنة 
�ما " ینتخب و5نتخب لكّل مواطن تتوفر ف)ه الشروg القانون)ة أن: "على أّنه 50، وتنّص المادة 1962

المتعلF �القانون األساسي الخاص �النظام ) 1997مارس  06(بتار5خ ) 07 – 97: ()حّدد األمر رقم
  ).2(االنتخابي والذ$ ال )فّرق بین الرجل والمرأة 

 89(المنقح و المتمم للقانون رقم ) 1991أكتو"ر  14(بتار5خ ) 17 -  91(وجاء القانون العضو$ رقم    
والذ$ یتضمن إلغاء االقتراع �الو�الة، ألّنه )ش�ل عائقا )منع المرأة ) 1989أوت  07(مؤرخ في ال) 13 - 

  .من ممارسة حقوقها الس)اس)ة
، على الرغم من أّن تقر5ر الجزائر المقّدم )الحصص النسب)ة(أقّرت الدولة الجزائر5ة نظام الكوتا     

مبدأ التمییز االیجابّي : "، قد أّكد �أنّ MAEP/PEERS" اءالنظر /لآلل�ة اإلفر=ق�ة للتقی�م من قبل األقران"
  ). 3" (ترك النساء )�افحن �أنفسهنّ "، واألفضل أن یتّم "ترفضه الط�قة الس)اس)ة الجزائر5ة... لصالح النساء

على تساو$ جم)ع المواطنین في تقّلد المهام والوظائف في الدولة، دون أ)ة قیود أو  51وتنص المادة     
،g4. (وقد جاء في الفصل الرا�ع ال�اب األول من الدستور على ضمان حر5ات جم)ع المواطنین شرو(  

                                                                                                                                                                                              

  ≤http://ministere-famille.gov.dz≥ 

الجزائر، الوزارة المنتد�ة لدi وز5ر الصحة ( سنوات 
عد بیجین 10: واقع ومعط�ات... رأة الجزائر=ةالمــ ـــــــــــــــــــــــــ، )1(
  .07.، ص)2006والس�ان وٕاصالح المستشف)ات الم�لفة �األسرة وقضا)ا المرأة، 

 لوضع الوطني،تقر=ر حول تحلیل ا: الحقوق اإلنسان�ة للمرأة والمساواة على أساس النوع االجتماعي، الجزائرــــ )2(
  .22. ص المرجع الساب^،

اآلل)ة  تقر=ر الجمهور=ة الجزائر=ة الد�مقراط�ة الشعب�ة حول تنفیذ برنامج العمل الوطني في مجال  الح�امة، ـــــ ـــــــــــــــــــــــــ،)3(
  .24. ص). 2008نوفمبر (الجزائر : األفر5ق)ة للتقی)م من قبل النظراء، نقطة االرتكاز الوطن)ة

تحد�ات ... المشار�ة الس�اس�ة للمرأة العر�Cة: في" مشار�ة المرأة الجزائر5ة في الح)اة الس)اس)ة،"ـــــ سعاد بن جاب هللا، )4(

المعهد العر"ي لحقوق اإلنسان، : تونس(" ،دراسات میدان�ة في أحد عشر بلدا عر�Cا(أما التكر=س الفعلّي للمواطنة 
  .103. ص  ،)2004
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وتضمن قوانین االنتخا�ات تمث)ال متساو وعادال للمرأة والرجل في المجالس المنتخ�ة، ضمن القانون     
المؤرخ ) 89-13(المعّدل والمتمم للقانون ) 1991أكتو"ر  14: (المؤرخ في) 91- 17: (العضو$ رقم

المتضمن قانون االنتخا�ات، والذ$ ینّص على إلغاء االنتخاب �الن)ا�ة عن طرF5 ) 1989أوت  07(في 
  .الو�الة، هذا القانون الذ$ سمح للمرأة �التعبیر عن اخت)اراتها وحر5تها الس)اس)ة �حّر5ة مطلقة

م�لفة �األسرة وشؤون المرأة  ، تّم استحداث وزارة منتد�ة لدi رئ)س الح�ومة2002في البدا)ة سنة     
، إضافة إلى المجلس الوطني لألسرة والمرأة في 2006وٕانشاء المر�ز االستشار$ الوطني لألسرة سنة 

و�حسب تحقیF أجرته الوزارة المنتد�ة لألسرة وقضا)ا المرأة، فإّن . عضوا 50، و)ضّم )2007مارس 08(
وقد دخلت مسألة التصو5ت �الو�الة ). 1(�أنفسهن  من النساء الجزائر5ات، تصوتن) �المائة 60(قرا�ة 

ن)ا�ة عن المرأة ضمن التساؤالت األمم)ة الموّجهة للح�ومة الجزائر5ة، في �ونها نظاما ینطلF من اله)منة 
  . الذ�ور5ة و)�ّرسها، وفي اعت�ار شرعیتها القانون)ة، ثغرة ووضع مش�لة قانوني، یجب أن یخضع للمراجعة

ین التي تنّظم المشار�ة الس)اس)ة للمرأة الجزائر5ة على تطّورها، دون تسجیل أ)ة حافظت القوان    
) 2012ینایر سنة  12(المؤرخ في ) 01ـ  12: (في القانون العضو$ رقم 03تراجعات، إذ تنص المادة 

االقتراع، سنة �املة یوم  18المتعلF بنظام االنتخا�ات، أّنه )عّد ناخ�ا �ل جزائر$ وجزائر5ة بلغ من العمر 
و�ان متمتعا �حقوقه المدن)ة والس)اس)ة، ولم یوجد في إحدi حالت فقدان األهل)ة المحددة في التشر5ع 

أّنه یجب على �ّل الجزائر5ین والجزائر5ات المتمتعین �حقوقهم المدن)ة  07المعمول �ه، وتنص المادة 
وهو نفسه مضمون ). 2(طلبوا تسجیلهم والس)اس)ة، والذین لم )سبF لهم التسجیل في قائمة انتخاب)ة أن )

) 1997مارس  06: (المؤرخ في) 07ـ  97: (في قانون االنتخاب رقم 09والمادة  05نص المادة 
  )3. (والمتضمن القانون العضو$ المتعلF �قانون االنتخا�ات

  :انضمام الجزائر التفاق�ة السیداو ومنهاج عمل بیجین

                                                             

ـــــــــــ، ـــ ـــــ)1( : الجزائـر( استقرار لألسرة... ، أمان المرأة2011-2007اإلستراتیج�ة الوطن�ة لمحارCة العنف ضد المرأة ــــــــــــــــــــ
  ):2006الوزارة المنتد�ة الم�لفة �األسرة وقضا)ا المرأة، 

 ≤http://ministere-famille.gov.dz≥ 

  :المتعل^ بنظام االنتخا
ات، بوا
ة الوز=ر األول 2012ینایر سنة  12خ في المؤر  01ـ  12قانون العضو5 رقم ال -)2(

≤http://www.premier-ministre.gov.dz/arabe/media/PDF/reformes/loiorg12-01.pdf≥ 

: الجزائر( 2009مصنف ... المرأة في التشر=ع الوطني، سمراء ز5غم، سهیلة بلحمید$، وآخرون، وحیدة بورغدة -)3(
  .151.، ص )2009الوزارة المنتد�ة الم�لفة �األسرة وقضا)ا المرأة، 
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، وصادقت على العهد 1963سنة ) 1948(لمي لحقوق اإلنسان انضمت الجزائر إلى اإلعالن العا    
، وصادقت على العهد الدولي 1989سنة ) 1966(الدولي للحقوق االقتصاد)ة واالجتماع)ة والثقاف)ة 

القضاء على �افة (، وصادقت على اتفاق)ة السیداو 1989سنة ) 1966(للحقوق المدن)ة والس)اس)ة 
مع تحفظات، ولم تصادق الجزار على البروتو�ول ) 22/01/1996(في ) أش�ال التمییز ضّد المرأة

، وصادقت على 1995وحضرت الجزائر مؤتمر بیجین الرا�ع حول المرأة سنة .  االخت)ارّ$ لهذه االتفاق)ة
 18من المادة  03، و�موجب الفقرة 1987سنة ) 1981(المیثاق اإلفر5قي لحقوق اإلنسان والشعوب 

، "ة حقوق المرأةرف �السهر على القضاء على شّتى أش�ال العنف ضّد المرأة وحما)وتلزم الدولة الط"منه، 
: أما على الصعید اإلقل)مي. ولم توّقع عل)ه الجزائر) 2003(وجاء البرتو�ول االخت)ارّ$ لحقوق اإلنسان 

اإلفر5قّي والعر"ّي والمتوسطي، فقد انضمت الجزائر إلى میثاق االتحاد اإلفر5قي وس)اساته حول المرأة، 
، �ما أّنها تبّنت إلى توص)ات )2013 – 2011( وهي عضو في منظمة المرأة العر")ة، التي رأسته سنتي

، واجتماع اسطنبول الوزار$ في إطار س)اسة الجوار 1995مؤتمر برشلونة للشراكة األورومتوسط)ة سنة 
، والتي تتا�ع الجهود األورو")ة لدعم تم�ین المرأة على الصعید المحلّي، وفي 2005األورومتوسط)ة سنة 

  .للمرأة التونس)ةمقدمتها التم�ین االقتصادّ$ 

�شأن التزام الدول �الس)اسات الهادفة للقضاء على العنف ضّد ) 02(تحفظت الجزائر على المواد     
حول ) 16(حول حFّ التنقل واخت)ار المقّر، والمادة ) 15.4(حول الجنس)ة، ) 9.2(المرأة، والمادة 

الجزائر للوزارة المنتد�ة الم�لفة �األسرة و�عد استحداث . حول تح�)م مح�مة العدل الدول)ة) 29(الزواج، و
، وتطبیF المرسوم الرئاسي الصادر سنة 2006، والمجلس الوطني للمرأة سنة 2002وقضا)ا المرأة سنة 

، الخاص بإنشاء المر�ز الوطني للدراسات واإلعالم والتوثیF حول قضا)ا األسرة والمرأة والطفولة، 2010
  .النشاg الجمعو$ النسوّ$ بناءا على ما ورد في قانون الجمع)اتتّم منح الجمع)ات النسو)ة حر5ة 

�ما قامت الوزارة المنتد�ة الم�لفة �األسرة وقضا)ا المرأة، �اإلعداد استراتیج)ات وخط} عمل لترق)ة     
، المخط} )2013 -  2008(اإلستراتیج)ة الوطن)ة إلدماج المرأة وترقیتها : أوضاع المرأة، وهي �اآلتي

 – 2007(، اإلستراتج)ة الوطن)ة لم�افحة العنف ضد المرأة )2014 - 2010($  لإلستراتیج)ة التنفیذ
، وCرنامج النوع )1(إستراتیج�ة مقاومة العنف المبني على النوع االجتماعي وأستحدث أ)ضا ). 2012

                                                             

ــــــــ،)1(   استقرار لألسرة... المرأة أمان)... 2011-2007: (اإلستراتیج�ة الوطن�ة لمحارCة العنف ضد المرأة ــ ــــــــــــــــــــــــــ
  ):  2006الوزارة المنتد�ة الم�لفة �األسرة وقضا)ا المرأة، : الجزائر(

  ≤http://ministere-famille.gov.dz≥ 
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�ة النوع االجتماعي لتدع�م ا
لمعارف االجتماعي خصص للمرأة 
صفة عامة والمرأة الر=ف�ة خاصة، وش
  .والقدرات المتعلقة 
الجندر

�المائة، في القوائم  50و  30، بنسب تتراوح بین "الكوتا/الحصص النسو)ة "اعتمدت الجزائر نظام     
اعتماد آل)ة الكوتا في الجزائر عن ، و�ان )2(، �م�ادرة من الرئ)س عبد العز5ز بوتفل)قة )1(االنتخاب)ة 

، والذ$ حّددت �)ف)ات  )4(ة للتحوالت الس)اس)ة التي تعرفها الجزائر ، نتیجة إیجاب))3(طرF5 اإلصالحات 
اعتماده وزارة الداخل)ة ، خصوصا وأّن اإلش�االت الحساب)ة الخاصة �التمثیل الد)مغرافي قد فرضت 

  . مقعد جدید للغرفة السفلى للبرلمان لحّل هذه المسألة 100نفسها، وقد مر الرئ)س بوتفل)قة بإضافة 
، تقدمت الجزائر بتقر5رها األول في )1996جوان  19(دخول اتفاق)ة السیداو حیز التنفیذ في �عد     

وتعّد وزارة الخارج)ة الجزائر5ة هذا التقر5ر �مشار�ة ). 2005ینایر (، وتقر5رها الثاني في )1999فبرایر (
  ).قسنطینة عین تموشنت، �اتنة، أدرار، تیز$ وزو، وهران،(جمع)ات وطن)ة مختارة من وال)ات 

  :الجمع�ات األهل�ة النسائ�ة في الجزائر

                                                             

، الجزائر، الجر5دة خ
ة�حّدد ��ف�ات توس�ع حظو© تمثیل المرأة في المجالس المنت 03-12قانون عضو5 رقم  -)1(
  :الرسم)ة، موقع بوا�ة الوز5ر األول

≤http://www.premier-ministre.gov.dz/arabe/media/PDF/reformes/loiorg12-03.pdf≥ 

ــــــــ -)2( المرأة : رسالة الرئ)س بوتفل)قة إلى النساء الجزائر5ات: خطاب رئ)س الجمهور5ة �مناس�ة الیوم العالمي للمرأة ــ،ـــــــــــــــــ
مارس  08االثنین (، 15131: ، العددیوم�ة الشعبفي الجزائر تحمل رسالة البناء وتتحمل مسؤول)ة الق)ادة، الجزائر، 

  . 06. ، ص)2010

  :موقع ر�Cع المرأة العر�Cة" المرأة الجزائر5ة والر")ع العر"ي،"ــــــــ، ـــــ ــــــــــــــــــــ)3(

≤http://arabwomenspring.fidh.net/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B

2%D8%A7%D8%A6%D8%B1&oldid=1500≥ 

ـــــــــــــــــــــ، )4(  الك�ف�ات التقن�ة لتخص�ص المقاعد للنساء المترشحات ضمن قوائم المترشحین الفائزة 
مقاعد في "ــــ
   :موقع وزارة الداخل)ة الجزائر5ة "،2012ما5  10االنتخا
ات التشر=ع�ة لیوم 

≤http://www.interieur.gov.dz/Dynamics/frmItem.aspx?html=126&s=38≥ 
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ال تمتلك الجمع)ات النسائ)ة المیدان االجتماعي والس)اسي العام في الجزائر، وهو میدان یتعّرض     
إلعادة بناء مستمّر للمناهج الذ�ور5ة المتراك�ة، ما أّدi إلى لجوء �عض الحر�ات النسائ)ة إلى االنشغال 

  .اطي لخلF شراكة مع الح�ومة، تدعم إدماج النساء في صناعة القرار الس)اسي للدولة�الجهاز البیروقر 

�ظهور  -  زCییر عروسحسب ال�احث الجزائر$ –ارت�طت مشار�ة المرأة الجزائر5ة في الجمع)ات    
، حیث تحّول قانون )1(على إثر صدور قانون عن المجلس الشعبي الوطني  1984قانون األسرة سنة 

مثل جمع)ة المرأة في اتصال  –إلى نقطة ارتكاز لنشاg  الحر�ات الجمعو)ة النسو)ة في الجزائر األسرة 
التي تسّببت في انتقال الجزائر نحو التعدد)ة الس)اس)ة، �عد ) 1988أكتو"ر  05(، ف�عد أحداث )2(مثال

ب والجمع)ات دون ، والتي سمحت �المشار�ة الس)اس)ة للنساء الجزائر5ات في األحزا1989إقرار دستور 
تدّخل السلطة في فرض انتماءاتهم الس)اس)ة، لكّن النساء �ّن أكثر ضحا)ا األزمة الدمو)ة التي عرفتها 

  ".العشر5ة السوداء"ال�الد في ما أصطلح على تسمیته 

، )تونسّي، جزائرّ$، مغر"يّ (وتنش} الجمع)ات النسائ)ة األبرز ضمن تنظ)م نسائّي إقل)مّي مغار"ّي     
، التي تسعى إلى تحقیF المساواة بین الجنسین على الصعید المغار"ّي، عبر هذا 95دعى مجموعة ی

  .التحالف اإلقل)مي، الذ$ جرi تكل)فه من قبل األمم المتحدة بإعداد تقار5ر ظّل لصالح لجنة المرأة للسیداو

  : ة في الجزائرو)م�ن رصد الظواهر التال)ة التي أثرت في نشاg الحر�ات الجمعو)ة النسو)   

    Fتطورها، وتنظ)م المطالب بتحقی Fمواطنة "ـــ دورها اإلیجابي في توع)ة المرأة �القوانین التي تعی
  ".المرأة

  .ـــ وضغطها المستمر نحو مراجعة قانون األسرة، والمطال�ة برفع �افة أش�ال التمییز ضّد المرأة   

ا ضّد السلطة، في محاولة للتأثیر علیها، �عد تأكید احتكار ـــ استخدام الضغوg الدول)ة واالستقواء به   
  . السلطة التنفیذ)ة للتشر5ع، وعدم مصداق)ة المؤسسة التشر5ع)ة

وتوصي المنظمات األهل)ة بوضع التزام أمام األحزاب الس)اس)ة بإقرار مبدأ التناوب في قوائم      
ا على اتفاق)ة السیداو، ودمج تعر5ف منع التمییز الترش)حات بین الرجال والنساء، ورفع الجزائر تحفظاته

                                                             

مجلة الجزائر، " الخلف)ة التار5خ)ة ونضال جمع)ات الحر�ات النسو)ة من أجل التغییر في الجزائر،"ز"یر عروس،  -)1(

  .51ـ ـــ 37. ص - ، ص )2010مارس (، 24: العدد، مر�ز سیداف للدراسات

ــــــ،ــ )2(  ، )2008جمع)ة المرأة في اتصال، : ، الجزائر:UNIFEالیون)فم ( قانون األسرة تمییز في نصه وروحه ــــــــــــــــــــــــــ
  .11. ص
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في الدستور والتشر5عات والقوانین الجزائر5ة، لتؤّسس ألرض)ة مطلب)ة تحرج الح�ومة، وتمارس علیها 
  ) 1. (ضغوطا من الداخل لالستجا�ة إلى المواثیF الدول)ة والقرارات األمم)ة الخاصة �المرأة

دراسة في الدساتیر، التشر=عات والقوانین .. �ةحقوق المرأة المغرC: المطلب الثالث
  .الوطن�ة

 

بدأت المرأة المغر")ة نضالها المدنّي �عد االستقالل، للرّد على سلوك السلطة النهج اإلقصائي ضّد     
، والترّشح "التصو5ت دون الترّشح"ال یتجاوز في ق)مته " �وعاء انتخابي"النساء، حیث تّم التعامل معها 

، 1956فقامت النساء المغر")ات �التصو5ت في أول انتخا�ات للمجالس البلد)ة سنة . الكّمي الرمز$ بدل
، ولم تتجاوز نس�ة النساء في انتخا�ات )1963أ)ار /مایو 17(و شار�ت في االستحقاق التشر5ع)ة لیوم 

في مجلس  امرأتان في مجلس النواب وامرأتان(من مجموع البرلمانیین ) �المائة 0.6(نس�ة  1977سنة 
سنة ) �المائة 0(، �عد تسجیلها نس�ة 1993، والغر5ب أّن نفس النس�ة سّجلت المرأة سنة )المستشار5ن

  )2. (، حیث تمّخض عن عدد �بیر من المرشحات، عدد ضئیل أو شبهه منعدم من الفائزات1984

ساهمت في دعم تم�ین لكّن مغرب التعّدد)ات الحدیث، )عتمد مقار"ات متنوعة في ظّل الد)مقراط)ة،     
، لكن �عد إقرار مبدأ التناصف في الدستور الجدید للمملكة والذ$ أّقر في )3(المرأة المغر")ة 

، خاضت المرأة المغر")ة تجر"ة جدیدة من النضال الس)اسّي، في سبیل تحقیF التناصف )2011جو5ل)ة(
، �أمر واقع، وتجاهل مبدأ التناصف، واقعا، حیث ال یزال القانون الصادر عن البرلمان متمس�ا �الكوتا

  .الذ$ لم تتحّمل مسؤولیته األحزاب الس)اس)ة

  :حقوق المرأة المغر�Cة في الدستور والقوانین االنتخاب�ة    

، المساواة بین المرأة والرجل في الحقوق 1996أقّر الدستور المغر"ّي في الفصل الثامن المراجع سنة     
في  1992و  1972و  1970و  1962الحFّ الدساتیر المغر")ة لسنوات الس)اس)ة، �عد أن ورد هذا 

                                                             

)
1

الرا�طة : الجزائر( تحلیل نقد5ّ : �اسي في الجزارإصالح س�اسّي أم تقیید إضافّي للمجتمع والمجال الســـــــــــــــــــــــــــــــ، ــ )
، ائتالف عائالت EMHRN، الش��ة األورومتوسط)ة لحقوق اإلنسان LADDHالجزائر5ة للدفاع عن حقوق اإلنسان 

  .38. ، ص)CFDA  ،2013المفقودین في الجزائر 

  .130. ص مرجع ساب^،" ل التجاوز،بین المعوقات وسب: المشار�ة الس)اس)ة للمرأة في المغرب"دمحم بنهالل،  -)2( 

سلسة  ،أوراق األوس§" نحو تنّوع المقار"ات واعت�ار ال�عد المحلي،: النساء والح)اة العامة في المغرب")اسمین بر5ّان، ــ )3( 
ة التحالیل واالستشراف، تونس، وزارة التعل)م العالي وال�حث العلمي والتكنولوج)ا، مر�ز ال�حوث والدراسات االقتصاد)

  .120 -  99. ص -، ص )2009(، 02، العدد MERCواالجتماع)ة، برنامج �حوث الشرق األوس} میرك 
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مساواة جم)ع " �1962ما )قّر الدستور المغر"ي في الفصل الخامس منذ سنة . الفصل الثامن منها
، و)ضمن الفصل التاسع لجم)ع المواطنین الحF في حر5ة الرأ$ والتعبیر وحر5ة "المغار"ة أمام القانون 
  .لجمع)ات واالنخراg في النقا�ات واألحزاب الس)اس)ةاالجتماع وتأس)س ا

وعلى الرغم من هذه الترسانة القانون)ة التي تضمن الحقوق الدستور5ة للمرأة المغر")ة، تؤّ�د ال�احثة    
المغر")ة رق)ة المصدق، أّن المرأة المغر")ة تعّرضت إلقصاء ممنهج بهدف منعها من دخول الح)اة 

أّن النساء المغر")ات �ّن م�عدات  مختار الهراس£ ال�احث السوسیولوجّي المغر"ي وقد الح). 1(الس)اس)ة 
�ش�ل ممنهج، في ظّل ه)منة الرجل على مراكز صنع القرار والنفوذ الس)اسي واالقتصاد$ واإلدار$ 

غ)ا�ا واضحا لتمثیل المرأة المغر")ة، ) 1984، 1977، 1970، 1963(والعس�ر$، فقد شهدت برلمانات 
  )2. (الذ$ منح المرأة مقعدین 1997 إلى برلمان وصوال

امرأة إلى مجلس النواب لترتفع نس�ة المشار�ة إلى نس�ة  35، وصلت )2002سبتمبر (في انتخا�ات     
�المائة، و)عود الفضل في هذه النتائج للتعد)الت التي طرأت على نصوص القانون التنظ)مي  10.9

اعتماد ": ، وتتلخص في التالي)2002(لها المجلس الدستور$ سنة لخاصة �مجلس النواب، و�ان قد دعا 
عضوا على صعید الدوائر االنتخاب�ة المحل�ة  295االقتراع النسبي 
الالئحة الوطن�ة 
حیث یتم انتخاب 

وعلى . واالنتقال من نظام االقتراع الفرد$ إلى نظام االقتراع �الالئحة ،"عضوا على الصعید الوطني 30و
النجاح المحّقF ضمن هذه اآلل)ة، فیر أّن ز5ادة تمثیل الرماة س)ظّل محدودا، ما لم توجد آل)ات  الرغم من

تحّدد حصصا أكبر للنساء، وٕاّال توّجب على النساء في مثل هذه الحاالت، ممارسة ضغ} مستمّر من 
حتى تزادا  ،"رفع عدد أعضاء مجلس النواب: "داخل األحزاب الس)اس)ة، لز5ادة عدد مقاعد البرلمان

  . حظوظهّن في التمثیل ترسیخا وتطّورا

نتیجة لآلل)ة الحز")ة للكوتا، اتفقت األحزاب المغر")ة ف)ما بینها على تخص)ص لوائحها الوطن)ة للنساء     
اسما للنساء فق}،  30امرأة لمجلس النواب، وتقّدم �ّل حزب بلوائح وطن)ة تضّم  30لضمان وصول 

من مقاعد البرلمان للمرأة، وهو ما منح المرأة ) �المائة 10()ة إلى تخص)ص وأفضت العمل)ة في النها
  ). 3) (�المائة 10.9(، لتحّقF نس�ة 2007مقعدا نسائ)ا في برلمان تشر5ع)ات  30المغر")ة 

                                                             

، 01. دار تو�قال للنشر، g: الر"اg( التمثیل الس�اسي للمرأة في المغرب... المرأة والس�اس�ةرق)ة المصدق،  -)1( 
  .18 – 17. ، ص ص)1990

  .24. ، صمرجع ساب^مختار الهراس،  -)2(

المجلة " أ)ة م�انة للمرأة في المجالس المنتخ�ة؟،: 2007االنتخا�ات التشر5ع)ة المغر")ة لسنة "بد القادر لشقر، ع -)3(
  .168ــ  144. ص. مر�ز دراسات الوحدة العر")ة، ص: ، بیروتالعر�Cة للعلوم الس�اس�ة
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أّن معطیین اثنین �ان لهما دور في ازد)اد وتطور  دمحم بنهاللو5ذ�ر ال�احث الس)اسي المغر"ي     
هو اعتماد : تطبیF نظام التصو5ت �الالئحة النسبي، والثاني: )اس)ة للمرأة المغر")ة، أوالالمشار�ة الس

، خصوصا وأّن النساء تواجهن عموما ثالثة مراحل في المشار�ة الس)اس)ة )1" (حز")ة"حصة �وتا نسو)ة 
لهّن، ثّم اخت)ار  اخت)ار النساء ألنفسهّن، اخت)ار األحزاب الس)اس)ة): 2(هي  ر=تشارد ماتالند�ما )قول 

المقترعین لهّن عند التصو5ت، تحّفها عق�ات أنظمة الوالء وأنظمة االخت)ار الد)مقراطي، الحق)قّي 
  .والواقعيّ 

  

  :انضمام المملكة المغر�Cة لالتفاق�ات الدول�ة الخاصة 
المرأة

، لكن )3( )1993ان جو  21(والتي دخلت حّیز التنفیذ  صدقت المملكة المغر")ة على اتفاق)ة السیداو    
، المتعلقة �المساواة في الزواج والطالق، والفقرة الثان)ة من المادة )16: (مع �عض التحفظات على المادة

الشر5عة اإلسالم)ة المصدر األساسي  ،الخاصة بنقل الجنس)ة إلى األبناء، بدعوi تعارضها مع09
، رفعها لكافة تحفظاتها على )2011فر5ل أ 08( :لكّن الح�ومة المغر")ة أعلنت في. للتشر5ع المغر"ي

االتفاق)ة، و5دخل ذلك في إطار الموازنة بین س)طرة اإلسالمیین على السلطة وخش)ة النظام الس)اسي أن 
  ). 4. (یؤّد$ وصولهم للح�م إلى س)اسة راد)�ال)ة قد تتسبب في انسحاب المغرب من االتفاق)ة

                                                             

ــــــــــــــــــــــــــ، -)1(  مر�ز المرأة العر")ة للتدر5ب : تونس( ئر والمغرب وتونسنظام حصص النوع في الس�اس�ة في الجزا ــــ
مشروع تقو)ة الق)ادات النسائ)ة ومشار�ة النساء في الح)اة الس)اس)ة ومسارات صنع القرار في الجزائر   ،"�وثر"وال�حوث 

  ≥:www.Cawtar.Org∕∕Http≤:             ، الموقع االلكتروني)2009أكتو"ر ، 10: العدد والمغرب وتونس،

، أوراق د�مقراط�ة" التوظیف التشر5عي واألنظمة االنتخاب)ة،: تعز5ز المشار�ة الس)اس)ة للمرأة"ماتالند، . ــ ر5تشارد إ$)2(
  .15.، ص)2005أیلول / سبتمبر( 05: مر�ز العراق لمعلومات الد)مقراط)ة، العدد

، موقع حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنسانيّ المواثی^ الدول�ة التي صادق علیها المغرب في مجال ــ دمحم فتوحي، )3(
  :عدالة، المملكة المغر")ة

≥http://Adala.Justice.gov.Ma0≤  

 :موقع ر�Cع المرأة العر�Cة" المرأة المغر")ة والر")ع العر"ي،"ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  -)4(

≤http://arabwomenspring.fidh.net/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B
A%D8%B1%D8%A8&oldid=640≥ 
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، )سیداو(اتفاق)ة القضاء على جم)ع أش�ال التمییز ضّد المرأة قّدم تقر5ره األول عن و�ان المغرب قد     
وتجدر اإلشارة إلى أّن الدستور المغر"ّي ال ینّص صراحة على أس�ق)ة ). 1) (2005جانفي /ینایر(في 

القانون الدولي على القانون المحلّي، إضافة إلى عدم مالءمة القوانین الوطن)ة لمقتض)ات هذه االتفاق)ات، 
جر$ تفعیل القوانین الوطن)ة التي تنّص على المساواة بین الجنسین، وال )عطي الدستور األولو)ة حیث ال ی

و)قتضي األمر عمل وزارة حقوق اإلنسان على . للقانون الدولي بخصوص م�افحة التمییز ضّد النساء
  )2. (خلF انسجام بین القانون الدولي والوطني لحّل هذه المسألة القانون)ة

اإلفر5قّي والعر"ّي والمتوسطي، فقد انضمت المملكة المغر")ة إلى س)اسات : لى الصعید اإلقل)ميأما ع    
، واجتماع 1995منظمة المرأة العر")ة، و تبّنت توص)ات مؤتمر برشلونة للشراكة األورومتوسط)ة سنة 

ود األورو")ة ، والتي تتا�ع الجه2005اسطنبول الوزار$ في إطار س)اسة الجوار األورومتوسط)ة سنة 
لدعم تم�ین المرأة على الصعید المحلّي، وفي مقدمتها التم�ین االقتصادّ$ للمرأة التونس)ة، في حین أّنها 
لم تنخرg في الس)اسات اإلفر5ق)ة في المجال، �سبب تجمید عضو5تها في االتحاد اإلفر5قي منذ سنة 

1976.  

سبتمبر  13: (ت بها المراجعة الدستور5ة بتار5ختندرج مدونة االنتخا�ات ضمن اإلصالحات التي جاء    
، ونصت هذه )3) (1997أبر5ل  02: (الصادر بتار5خ) 97.83: (، والتي ینظمها القانون رقم)1996

المدونة في الفصل الثالث منها على هو)ة الناخبین الذین )حF لهم المشار�ة في االنتخا�ات، وهم 
سنة شمس)ة �املة في تار5خ االقتراع، وغیر الموجودین في  20عمر المغار"ة ذ�ورا وٕاناثا ال�الغون من ال"

، وتنص المدونة صراحة على المساواة "المنصوص علیها قانونا األهل�ة االنتخاب�ةإحدi حاالت فقدان 
  . بین المواطنین ذ�ورا وٕاناثا، ضمن شروg األهل)ة المحددة سا�قا

على تساو$ المواطنین المغار"ة إناثا وذ�ورا على حF ) 41: (�ما تنّص مدونة االنتخا�ات في المادة    
سنة شمس)ة  23ناخ�ا مغر"ي الجنس)ة، �الغا من العمر : "الترش)ح في االنتخا�ات، ضمن الشروg التال)ة

                                                             

ــــــــــــــــ،  -)1( �التعاون مع صندوق : الر"اg( بیجینعشر سنوات 
عد مؤتمر ... التقر=ر الوطني وضع�ة المرأة 
المغربـــــــــــــــــ
  .23. ، ص)2004األمم المتحدة للس�ان، أفر5ل 

ــــــــــــــــــــــــ، )2( برنامج تعز5ز  ،تقر=ر حول الوضع اإلنساني للمرأة والمساواة على أساس النوع االجتماعي في المغربـــ ــــــــــــــ
، )2011االتحاد األورو"ي برو�سل، أورومید، یولیو (،  )2011 – 2008(المساواة بین الجنسین في المنطقة المتوسط)ة 

  .38. ص

مر�ز القاهرة لدراسات حقوق : القاهرة مجلة سواس�ة،" خطوة هامة في اتجاه المساواة،: مدونة األسرة"ــ أمینة لمر5ني، )3(
  .  24. ، ص)2004(، 53-45: ، العددCIHRSاإلنسان 
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، مع )1( -سنة ف)ما �عد 21بتخف)ضها سّن الترش)ح إلى ) 41: (وقد عّدلت المادة- " �املة یوم االقتراع
  .مثلها مثل الرجل" ناخ�ة"ول من المدونة المادة الثان)ة، ذ�ر أّن المرأة العلم أّن ال�اب األ

و�الرغم من منح مدونة االنتخا�ات الحF للمرأة المغر")ة الحF في االنتخاب والترش)ح، إّال أّن     
F الجمع)ات النسائ)ة المغر")ة طالبت �مراجعة مدونة االنتخا�ات وٕادخال تعد)الت واقتراحات علیها لخل

ظروف ایجاب)ة تسمح بتم�ین المرأة المغار")ة من ممارسة جم)ع حقوقها الس)اس)ة، حیث ال تزال امرأة 
المغر")ة غیر محم)ة قانونا من الممارسات الذ�ور5ة تجاه منعها أو التأثیر على رغبتها في التصو5ت أو 

ي قوانین انتخاب)ة منصفة للمرأة، ثم رفعت الجمع)ات النسائ)ة المغر")ة سقف مطالبها لتطالب بتبنّ . الترش)ح
 20(التي تحّدد حصصا للمرأة، بنس�ة ال تقّل عن ) الكوتا(وضمان وضع لوائح الترش)ح في إطار 

�مرحلة أولى تسبF المطال�ة �المناصفة مستق�ال، إضافة إلى العمل في النظام االنتخابي �الالئحة ) �المائة
  . في انتخا�ات أعضاء مجلس النواب

: وصدر �المملكة المغر")ة القانون رقم). 2003أكتو"ر (حدث المغرب القانون الجدید لألسرة في است   
، متعلF �الحF في تأس)س الجمع)ات، لكن القانون )ستخدم لفظة )1973أفر5ل  10(بتار5خ  1.73.283

ع �حر5ة إنشاء شخص للداللة على المرأة والرجل، وال )شیر إلى أّ$ تمییز واضح، والمرأة المغر")ة تتمت
  .الجمع)ات واالنخراg فیها، والنضال من أجل تحقیF طموحاتها أهدافها

، قبل أن یلتف حولها �1996انت أر"ع جمع)ات أهل)ة نسائ)ة قد بدأت هذه الحر�ة المطلب)ة سنة      
ابي التي تطالب �مراجعة القانون االنتخ "مذّ�رة العشر=ن: "، أصدرت2001تنظ)ما غیر ح�ومي سنة  20

وٕاقرار الكوتا، تزامنا مع الحراك النسائّي اإلقل)مي، حیث أص�حت �ل من الجزائر والمغرب وتونس تعتمد 
في نظمها االنتخاب)ة المعتمدة في تنظ)م االنتخا�ات التشر5ع)ة على المستوi الوطني، على نظام القائمة 

  )2". (الكوتا"لتمییز اإلیجابي النسب)ة الذ$ )الئم س)اسات تم�ین المرأة �استخدام استراتیج)ات ا
، 2011في تونس قبل ثورة " �وثر"مر�ز المرأة العر�Cة للتدر=ب وال
حث توضح دراسة أنجزها     

ت�اینات الوضع الس)اسي للمرأة المغار")ة، ومجاالت األولو)ة في قض)ة المساواة بین الجنسین، ت�عا 
ح أّن الدراسات ترّ�ز على الجزائر والمغرب وتونس، للس)اسات المعتمدة في �ّل قطر مغار"ّي، ومن الواض

�سبب غموض الصورة �النس�ة للوضع الس)اسّي للمرأة اللیب)ة والمرأة المور5تان)ة، وتكمن أهم)ة هذه الدراسة 
                                                             

حر�ة لّكل الد)مقراطیین،  "،2009یونیو  12دراسة حول تمثیل�ة النساء في االنتخا
ات الجماع�ة لـ "ـــــــــــ، ــــــــــــــــــــــ -)1(
 ،g04.، ص)2009یونیو  19(الر"ا.  

للتدر5ب  مر�ز المرأة العر")ة: تونس( نظام حصص النوع في الس�اس�ة في الجزائر والمغرب وتونس ،ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ)2(
مشروع تقو)ة الق)ادات النسائ)ة ومشار�ة النساء في الح)اة الس)اس)ة ومسارات صنع القرار في الجزائر   ،"�وثر"وال�حوث 

  .04. ، ص)2009أكتو"ر  ،10: العدد والمغرب وتونس،
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في تأكید الموضوعات المر�ز5ة ذات األولو)ة في �ّل بلد مغار"ّي، والعالقات بین العدید من المتغیرات 
  :الهامة مثل

األحزاب الس)اس)ة، المنظمات النسائ)ة، دور الح�ومة، وزارة المرأة، دور البرلمان، مراكز ال�حث، (     
  :، �ما توّضح المخططات التال)ة)وغیرها... اله)اكل الدین)ة، مؤسسة الرئاسة،

  

  یوّضح تموقع الفاعلین الرئ)سیین في مجال المرأة �الح)اة الس)اس)ة الجزائر5ة   ):01(المخط§ 
  

  
  

  

  یوّضح تموقع الفاعلین الرئ)سیین في مجال المرأة �الح)اة الس)اس)ة التونس)ة ):02(المخط§ 
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  یوّضح تموقع الفاعلین الرئ)سیین في مجال المرأة �الح)اة الس)اس)ة المغر")ة ):03(المخط§ 

  

مشروع تقو�ة الق�ادة النسائ�ة بثنینة قر�5ع، جورج)ا �اولي، مالك زل�قلوطي،   ):03(، )02(، )01(مصدر المخط§ 
 – 2008(استقراء الوضع الراهن :ومشار�ة النساء في الح�اة الس�اس�ة ومسارات صنع القرار في الجزائر وتونس والمغرب

  45 - 20. ص -، ص )2010، "�وثر"مر�ز المرأة العر")ة للتدر5ب وال�حوث : تونس( )2009
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ططات السا�قة، هو التأثیر الكبیر جدا، للملك في إّن أول مالحظة )م�ن استخالصها من المخ    
المغرب، ورئ)س الجمهور5ة في الجزائر وتونس، في قض)ة المرأة، فبدون الرعا)ة الرئاس)ة أو الملك)ة 
للحقوق الس)اس)ة للمرأة، )م�ن ألّ$ عائF �س)} أن )ضعف حظو� تمثیل المرأة في المجالس المنتخ�ة 

ه الرعا)ة تتوفر الشرع)ة ألكبر الفرص التار5خ)ة إلفساح الفضاء العام ومواقع صنع القرار، و"وجود هذ
  .أمام النساء، وتصح)ح الظلم التار5خّي الواقع علیهنّ 

، وتهم)شها "مر�ز5ة"یؤّ�د �ّل مخّط} عدم استغالل الدول المغار")ة وسائل اإلعالم �طرق رئ)س)ة     
�ل أكبر لز5ادة مستو)ات است)عاب وتثقیف المواطنین  لهذه الوسیلة الهامة التي یجب أن )عتمد علیها �ش

ما تؤّ�د المخططات، تدّرج االهتمام . ح)ال حقوقهم العامة، والمواطنات من النساء، ح)ال حقوقهم الخاصة
الرسمّي �قض)ة المرأة، حیث تتدّرج �ش�ل متنازل، من قائد الدولة، إلى البرلمان، إلى وزارة المرأة، إلى 

)ظهر تسلسل عمل)ة اتخاذ القرار، و5تأكد �أّن الح�ومة جهة تنفیذ)ة، تلتزم �األوامر الواردة  الح�ومة، وهنا
  .  إلیها، دون اعتراض أو تش�)ك

�ما تظهر المخططات الثالث أ)ضا، طغ)ان ومر�ز5ة تأثیر اله)اكل الدین)ة في �ّل من المغرب      
�س تونس، التي تعتمد على المنظمات النسائ)ة والجزائر والنزعة الذ�ور5ة لدi األحزاب الس)اس)ة، ع

األهل)ة في الترو5ج ألف�ار المرأة التونس)ة الحداث)ة، دون انتظار مأسسة مقار"ة النوع االجتماعي سنة 
، ففي تونس �انت قض)ة المرأة في مر�ز اهتمام نظامّي �ّل من الحبیب بورقی�ة وز5ن العابدین بن 1995

المرأة للدعوة إلى تحدیث المجتمع التونسّي، غیر أّن هذا االستخدام �ان علي، اللذین استخدما قض)ة 
�غرض تجمیل واجهة النظام التونسّي قبل الثورة، حیث �شفت المرحلة االنتقال)ة هشاشة تلك الحقوق 

  .الممنوحة في تونس، وضرورة دسترتها، وتطب)قها میدان)ا

  في الدساتیر، دراسة.. حقوق المرأة المور=تان�ة: المطلب الرا
ع

  .التشر=عات والقوانین الوطن�ة 

�أصواتهم، الخت)ار  2013سنة ) من د)سمبر 07(و ) من نوفمبر 23(أدلى المور5تانیون في       
 32، والتي انتهت إلى وصول )الغرفة األولى من السلطة التشر5ع)ة(أعضاء الجمع)ة الوطن)ة المور5تان)ة 
الحصص (، �عد إعمال الكوتا )�المائة 21.7: (س�ة تمثیل تقدر بـسیدة إلى ق�ة الجمع)ة الوطن)ة بن

والمتعّلF بترق)ة المرأة في ) 2012أفر5ل (، والتي أقّرها القانون الصادر في )التمییز االیجابي/النسب)ة
، فمور5تان)ا التي تمّر بتحّوالت سر5عة وعاصفة، على إثر االنقال�ات العس�ر5ة )1(المجال االنتخابي 

                                                             

: ، القاهرة، المجلدعر�Cةمجلة آفاق " ،2013االنتخا�ات الن)اب)ة والبلد)ة في مور5تان)ا "ــ �اسم رزقي عدلي مرزوق، )1(
  . 92. ، ص)2014( 40: ، العدد12
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، في ظّل إعادة التش�یل المتكّرر للخارطة الس)اس)ة لل�الد، "تحّد هامشيّ "ررة، جعلت قض)ة المرأة المتك
  )1. (وتأثیر التحوالت التي تفرضها التجر"ة البر5تور5ة على الح)اة الس)اس)ة المور5تان)ة

  :الحر�ات النسائ�ة في مور=تان�ا والتحوالت الراد��ال�ة لنظام الح�م

 1961، وتضّمن أول دستور لل�الد سنة )1960نوفمبر  28(ن)ا على استقاللها في حصلت مور5تا    
، وتأّسس اتحاد نساء نواكشوg من قبل عقیلة الرئ)س "إشراك �افة افرد الشعب المور5تاني: "تعّهدا بـ

مرأة ا 15، �ما تأّسس المجلس األعلى للنساء �عضو)ة )2(السابF مختار ولد داده، السیدة مر5م ولد داده 
أما في عهد$ المصطفى ولد دمحم السالك . 1977، وتّم تعیین أول وز5رة في مور5تان)ا سنة 1966سنة 

، وتأّثر النضال النسوّ$ �االنقال�ات العس�ر5ة 1983ودمحم خونة ولد هیدالة، فقد تش�لت لجنة نسائ)ة سنة 
�عد (�م معاو)ة ولد سید$ الطا)ع في ال�الد، ولم )عد الرواج النسائّي إلى سابF عهده، سوi في فترة ح

أنشأ ولد الطا)ع لجنة المرأة، وأقّر إعالن المساواة في ) 1985ینایر  07(، وفي)1984 12/12انقالب 
ـ وأنشأ وزارة خاصة �المرأة �قرار رئاسّي، ونتیجة لتلك الرعا)ة الرسم)ة، بدأ العمل )1986مارس  05(

تعاون)ة نسو)ة  1270) 1996(�تا�ة الدولة المور5تان)ة سنة التطب)ع، وأحصت "النسائي )أخذ طر5قه إلى 
  .، �عد تجر"ة معتبرة من النضال األهلّي النسوّ$ المدنيّ )منظمة أهل)ة(

  : حقوق المرأة المور=تان�ة في الدستور والتشر=عات الوطن�ة

) 2006وان ج 25(، والمعّدل في )3) (1991جو5ل)ة  21()�ّرس الدستور المور5تاني الصادر في     
من ) 06(، )�ّرس المساواة لقانون)ة بین الرجال والنساء، فالمادة )4(�عد العرض على االستفتاء الشعبّي 

تّم إقرار مدونة  2001، وفي سنة "القانون األساسي تنّص على أّن جم)ع المواطنین متساوون أمام القانون 
                                                             

مر�ز دراسات : ، بیروتالمجلة العر�Cة للعلوم الس�اس�ة" النظام الس)اسي المور5تانّي وٕاش�ال)ة الشرع)ة،"ــ دمحم ولد دده، )1(
  .52. ، ص)ت. د(، 29: الوحدة العر"ي، العدد

. منظمة المرأة العر")ة، د: القاهرة( �ین الس�اسي للمرأة المنفذة في مور=تان�احول مشار=ع التمــ دمحم الحسن ولد الشیخ، )2(
  .03. ، ص)ت


عد المصادقة على استفتاء )091 – 022: (ــ دستور الجمهور=ة اإلسالم�ة المور=تان�ة، األمر القانوني رقم)3( ،

  ). 1991جوان  12(الشعب المور=تاني 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ، : أنظر(، 2006ح�م العس�رّ$ االنتقالّي المور5تاني سنة ــ المعّدل وفF تعد)الت مجلس ال)4( الجمهور=ة ــــ

 )عشر سنوات 
عد بیجین(ردود الدول العر�Cة على االستب�ان 
شأن تنفیذ منهاج عمل بیجین : اإلسالم�ة المور=تان�ة
  .).04. ، ص)�2004وا، اللجنة االقتصاد)ة واالجتماع)ة لغر"ي آس)ا االس: عمان(
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ة بین الجنسین، ومع ذلك، تعتبر األحوال الشخص)ة التي وضعت لترق)ة وٕانصاف وضمان المساوا 
 gالمشار�ة النسائ)ة في الفضاء الس)اسي المور5تانّي ضع)فة جدا، وهي مرتفعة نسبّ)ا في العاصمة نواكشو

من قبل ) 2005 – 2001(ووضعت مور5تان)ا إستراتیج)ة وطن)ة لترق)ة المرأة . دون سواها من المدن
  .�تا�ة الدولة لشؤون المرأة

، ارتفعت النس�ة 1996تصر تمثیل المرأة في البرلمان على امرأة وحدة فق} إلى سنة ف�عد أن اق     
نساء  03، و)�المائة 03: (نساء في البرلمان الذ$ تاله، بنس�ة تمثیل تقّدر بـ 04ارتفاعا طف)فا بتمثیل 

و)ات، في انتخا�ات ولم ت�ارح المرأة المور5تان)ة هذه المست). 1) (�المائة 15(في الح�ومة بنس�ة ال تتجاوز 
 06من النساء في الح�ومة، و ) �المائة 20(أ)ضا، حیث حصدت المرأة المور5تان)ة نس�ة  2002سنة 

  .نساء في البرلمان

و�ات واضحا أّن الدولة المور5تان)ة تجد صعو�ات �بیرة في ق)اس فجوات النوع االجتماعّي، ألّنها لم      
ة لتم�ین المرأة، وفي مقدمتها البروتو�ول االخت)ارّ$ التفاق)ة تكن منخرطة في االستراتیج)ات الدول)

: إذ ال تزال المرأة في مور5تان)ا �عیدة عن تحقیF طموح الوصول إلى مرت�ة. السیداو، ومنهاج عمل بیجین
، مع أّنها توصلت إلى منصب وز5رة الخارج)ة، األولى والوحیدة، في العالم ..)والي، حاكم، سفیر، قاضي(

  ". الس)ادّ)ة"ي، الذ$ ال )عرف في الغالب الرهان على تعیین امرأة في أحد المواقع التنفیذ)ة العر"

حول العمل ) 1997جوان  15(الصادر بتار5خ  11: أصدر الوز5ر األول المور5تاني التعم)م رقم    
، وس�قت )2(التمییز اإلیجابّي على مستوi منح التكو5ن والوظائف العموم)ة /�س)اسة الحصص النسب)ة

هذه المحاولة الرسم)ة لتأنیث الجهاز اإلدارّ$ العمومّي، اعتماد الدولة المور5تان)ة آل)ة الكوتا في األحزاب 
واالنتخا�ات التي ستجر$ ف)ما �عد، خصوصا وأّنها قد أضحت من ضمن االلتزامات التي تقّرها الدولة 

 27: (الصادر بتار5خ) 00191: (جب القرار رقمالمور5تان)ة، حیث شّ�لت �تا�ة الدولة لشؤون المرأة �مو 
، تقوم مهامه على اقتراح الحلول العاجلة لتجاوز "فر5قا لمتا�عة النوع االجتماعي"، )2002فبرایر 

التفاوتات العم)قة والكبیرة بین الرجال والنساء في مور5تان)ا، وق)اس درجة تحّقF األهداف اإلنمائ)ة لأللف)ة 

                                                             

ندوة إقل�م�ة حول المرأة في " الجمهور5ة اإلسالم)ة المور5تان)ة،: القانون المتعلF �التمثیل النسو$ "ــ دمحم ولد المنیر، )1(

  .05. ص، )208جو=ل�ة 10 – 09( تقّدم أم ر�ود أم تراجع؟ : البرلمانات العر�Cة

ـــــــــــــــــــــــ)2( �تا�ة الدولة لشؤون المرأة، فرF5 متا�عة النوع االجتماعي، ما$ : نواكشوg( مؤّشرات النوع في مور=تان�ا، ــ ـــــــــــــــ
  .32. ، ص)2004
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اإلستراتیج�ة ، وتنفیذ )التعل)م،الصحة، المشار�ة الس)اس)ة، محار"ة الفقر: للمرأة وفي مقدمتها �النس�ة(
   .1995التي یتّم تحیینها �ّل خمس سنوات، منذ سنة ، و)1(الوطن�ة للترق�ة النسو�ة 

 19(، وصل تمثیل المرأة المور5تان)ة إلى نس�ة 2007و�عد اعتماد نظام الكوتا في انتخا�ات سنة     
  )2. (على مستوi المجالس المحل)ة) �المائة 30.4(على مستوi البرلمان، و نس�ة  )�المائة

لكن، �عد دخول مور5تان)ا في المرحلة االنتقال)ة لما �عد ح�م معاو)ة ولد الطا)ع، بدأت المنظومة     
سائّي المور5تاني، المور5تان)ة القانون)ة تتبنى مقار"ة النوع االجتماعي بجّد)ة أكبر، في ظّل تطّور الحراك الن

، تّمت إعادة ه)�لة قطاع المرأة واألسرة، وانتقلت من �تا�ة دولة )2005أغسطس /أوت(ف�عد انقالب 
 06(وعند وصول دمحم ولد عبد العز5ز للح�م في . لشؤون المرأة إلى وزارة م�لفة �الترق)ة النسو)ة

، منحت )2009جو5ل)ة  19(ات ، أعیدت ه)�لة القطاع مّرة أخرi، و�عد انتخا�)2008أغسطس /أوت
  . ألّول مرة في تار5خ العالم العر"يّ ) رئ)سة حزب س)اسيّ (حقائب، من بینها وزارة الخارج)ة  06النساء 

  :مصادقة مور=تان�ا على اتفاق�ة السیداو وث�قة منهاج بیجین

ن مع صندوق ، �التعاو 2004أطلقت مور5تان)ا إستراتیج)ة وطن)ة في مجال النوع االجتماعي سنة     
، وساعد انخراg الدولة المور5تان)ة في استراتیج)ات منظمة )3(األمم المتحدة للس�ان، وأو�سفام البر5طان)ة 

المرأة العر")ة، على تحر5ك جهودها لتعم)م مقار"ة الجندر في �ّل الس)اسات القطاع)ة، خصوصا في 
ات المساواة بین الجنسین، �عد أن مجال اإلحصائ)ات و"ناء قاعدة المعلومات حول مؤّشرات ومستو)

  )4. (قطعت شوطا �بیرا في االعتراف الدستورّ$ �حقوق اإلنسان، وفي مقدمتها حقوق المرأة

، مع تحفظات على �عض موادها، وقّدمت تقر5رها 2000صادقت مور5تان)ا على اتفاق)ة السیداو سنة     
، وأعر"ت عن نّیتها سحب تحفظتها عن مواد )2007أ)ار /مایو(، وتقر5رها الثاني في 2002األول سنة 

                                                             

ـــــــــــــــــــ،)1( �تا�ة الدولة لشؤون المرأة، : نواكشوg( )2008 – 2005(اإلستراتیج�ة الوطن�ة للترق�ة النسو�ة  ــ ـــــــــــــــ
  ).2005سالم)ة المور5تان)ة، الجمهور5ة اإل

منظمة : القاهرة( تقر=ر مشروع الدراسات المسح�ة في المجال االجتماعي حول المرأة المور=تان�ةــ دمحم ولد أحم)اده، )2(
  .24. ، ص)2009المرأة العر")ة، 

  .40. ، صالمرجع نفسهــ )3(

المر�ز القومي لدراسات حقوق : ، القاهرةرواق عرCي مجلة" الحما)ة الدستور5ة لحقوق اإلنسان،"ــ دمحمو بن دمحم، )4( 
  .71. ، ص)2007( 45: اإلنسان،العدد
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أّ$ معاهدة تدخل : "، أنّ 2006المعدل سنة  1991من دستور ) 80: (اتفاق)ة السیداو، وتنّص المادة
  ). 1" (مور5تان)ا �طرف فیها، لها األس�ق)ة على التشر5عات الوطن)ة

ح)ال ه)منة إیدیولوج)ة ذ�ور5ة "قلF"، 2007وقد ورد في تقر5ر لجنة السیداو حول مور5تان)ا، لسنة     
اإلكراه : تقترن �قوالب نمط)ة راسخة في المجتمع المور5تاني القبلّي، والعادات السلب)ة الموروثة، من بینها

، وهي المظاهر التي بدأت تناقص وتحتفي، �ّلما تطّور ..على الزواج، استرقاق النساء، ختان اإلناث
  )2. (وع االجتماعياهتماما مور5تان)ا بإدماج مقار"ة الن

، وصادقت على خطة إدماج مقار"ة النوع �1995ما أقّرت مور5تان)ا �انضمامها لمنهاج عمل بیجین     
، وقّدمت تقار5رها عن وضع)ة المرأة المور5تان)ة في مؤتمر$ )1995سبتمبر (على أساس هذا المنهاج في 

  ) 3). (10(+، و5بجین )5(+بیجین 

  دراسة في الدساتیر،.. رأة اللیب�ةحقوق الم: المطلب الخامس

  .التشر=عات والقوانین الوطن�ة 

عاما من التغییب من مؤسسات الدولة، و�ان منتظرا أن تدمج المرأة في  42عاشت المرأة اللیب)ة     
قد تضّمن وعدا بإصالح قوانین  خطاب یوم التحر=رفبرایر، خصوصا وأّن  17الح)اة الس)اس)ة �عد ثورة 

شهر أوت (، فقبل الثورة ب�ضعة أشهر، أعطت عائشة القذافي اإلشارة )∗(شخص)ة في لیب)ا األحوال ال

                                                             

ـــــــــــــــــــــ، )1( جوان  01 –ما$  14)/ (38الدورة ( مور=تان�ا: تقر=ر اللجنة المعن�ة 
القضاء على التمییز ضّد المرأةــــ ـــــــــــــ
  .06. ، ص)2007

ــــــــــــ، ـــــــــــــــــــ )2( �تا�ة الدولة لشؤون المرأة، فرF5 متا�عة النوع، الجمهور5ة اإلسالم)ة : نواقشوg( مؤشرات النوع في مور=تان�اـــــــ
  .06. ، ص)2004، مایو UNFPAالمور5تان)ة، صندوق األمم المتحدة للس�ان 

ــــــــ،)3(  الجمهور5ة اإلسالم)ة المور5تان)ة، : نواكشوg( )10(+وص�ات برنامج عمل بیجینك تقو�م تنفیذ مور=تان�ا لت ــ ــــــــــــــــــــــــــ
  .06. ، ص)�2004تا�ة الدولة لشؤون المرأة، المر�ز المور5تاني لتحلیل الس)اسات، أفر5ل 

لمذ)عة ــ یوم تسل)م السلطة من المجلس الوطني االنتقالي إلى المؤتمر الوطني العام، طلب مصطفى عبد الجلیل من ا)∗(
ل�س الخمار فرفضت مفضلة الخروج، �ما صّرح مفتي الد)ار اللیب)ة �ضرورة إلغاء االختالg واستصدار قوانین تفصل بین 
الذ�ور واإلناث، وفي ذلك مخالفة اللتزامات لیب)ا �منع التمییز بین الجنسین، خصوصا �عد التحاق لیب)ا �البروتو�ول 

... المرأة اللیب)ة: حقوق المرأة بین الكون)ة والنسب)ة الثقاف)ة"هن)ة مفتاح القماطي،  :أنظر. (االخت)ار$ التفاق)ة السیداو
  .). 135. ، صمرجع ساب^" حقوقها ومتغیرات العصر،
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، غیر أّن )2014 – 2010(النطالق المشروع الوطني االستراتیجي للنهوض �المرأة في لب)ا ) 2010
ل الس)اق اإلقل)مّي فرض دخول لیب)ا في تحّول شامل، ألغى إعمال القوانین التي طّوعت اللیبیین خال

، وث�قة مؤتمر )1988(الوث�قة الخضراء الكبرT لحقوق اإلنسان في عصر الجماهیر : أر"عة عقود
  )1(. 1997و وث�قة مؤتمر اإلنعتاق الثاني سنة ) 08/03/1996(اإلنعتاق األول 

تتعدi نس�ة ) 2011فبرایر  17(لم تكن مشار�ة المرأة اللیب)ة في الفضاء المجتمعّي العام قبل ثورة     
تصعید المؤتمر الشعبي العام (، وتعود هذه الظاهرة إلى عدم ترش)ح النساء على مستوi )�المائة 0.2(

، وٕالى عدم مالءمة التصعیدات السا�قة في بیئة انتخاب)ة غیر مالئمة، تتسم �العنف واالست�عاد )سا�قا
لمجتمع لن )قوم �اخت)ار الممنهج، نتیجة رغ�ة المؤتمر في تجّنب الفشل، �عد أن تأّكد ألعضائه أّن ا

فالمجتمع اللیبّي ظّل مح�وما �قوانین قبلّ)ة طول أر"عة عقود، ولم یتحّول إلى مجتمع حداثّي على . النساء
  .الرغم من أّن لیب)ا تمتلك ثروة نفط)ة �ان بإم�انها أن تحّفز الشعب اللیبّي على تطو5ر نفسه

  :2011فبرایر  17ب�ة قبل ثورة التشر=عات اللیب�ة والحقوق الس�اس�ة للمرأة اللی

فبرایر مش�لة انعدام اإلحصائ)ات الحق)ق)ة الدق)قة عن المرأة اللیب)ة، بل إّنها معلومات  �17شفت ثورة     
الكتاب األخضر والوث�قة الكبرT لحقوق و")انات وهم)ة تّم إعدادها في م�اتب �مغلقة، مع مغالطات 

تساو)ة بین الجنسین، �ما حّل النظام السابF االتحاد النسائّي ، التي زعمت أنها تمنح حقوقا ماإلنسان
وحّلت محّله تش�)الت نسائ)ة ثور5ة �انت تحمل أیدیولوج)ا منّفرة، تسّببت في عزوف المرأة  1969سنة 

  .   اللیب)ة عن المشار�ة في الح)اة العامة

�أّن القوانین اللیب)ة أعطت حقوقا تقوم الدراسة المرجع)ة للمستشار اللیبّي مراد محمود الرعو"ي،     
مساو)ة للرجل، غیر أّن قوقعة المرأة اللیب)ة على نفسها، هي التي حاصرت هذه الحر5ة القانون)ة، حیث 

والغر5ب، أّن لیب)ا طرحت مسألة خالص لیب)ا ". تمارس المرأة التمییز ضّد نفسها، �سبب ضعف الوعي؟"
)ة للمرأة في عهد العقید معمر القذافي، قبل أن )شهد هذا النقاش من القهر المنسوب إلى الطب)عة البیولوج

السلب : "�ّل هذا الرواج �عد طرح مقار"ة النوع االجتماعّي، فقد عرف عدم التم�ین االقتصاد$ للمرأة بـ
قانون العقو�ات اللیبّي ) 28/11/1953(، حیث صدر في "السلب العقد$ والجنسيّ "، و"االقتصادّ$ للمرأة

                                                             

أوراق " دراسة استكشاف)ة،: بوادر اإلصالح الس)اسي وأثره على س)اسات تم�ین المرأة في لیب)ا"ــ آمال سل)مان العبید$، )1( 
التحالیل واالستشراف، تونس، وزارة التعل)م العالي وال�حث العلمي والتكنولوج)ا، مر�ز ال�حوث والدراسات  سلسة ،األوس§

 - 123. ص - ، ص )2009(، 02، العدد MERCاالقتصاد)ة واالجتماع)ة، برنامج �حوث الشرق األوس} میرك 
150.   
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على تجر5م ) 418: (ضمن مواد تكافح أش�ال االتجار �المرأة واستغالل دعارة المرأة، ونّصت المادةالذ$ ت
  .مجبر المرأة على الدعارة

الصادر في  1989لسنة ) 07: (صادقت الجماهیر5ة اللیب)ة على اتفاق)ة السیداو �موجب القانون رقم    
، وأص�حت االتفاق)ة جزء ال یتجّزأ )09/10/1989(بتار5خ  20: �الجر5دة الرسم)ة رقم) 09/03/1989(

�ما صادقت لیب)ا على اتفاق)ة الحقوق الس)اس)ة للمرأة �موجب . من القانون اللیبّي، واكتسبت صفة اإللزام
، وتحفظت لیب)ا على 2009، والتي تّم نشرها في الجر5دة الرسم)ة سنة 1989لسنة ) 07: (القانون رقم

سیداو، المتعلقة �حضر التمییز في الدساتیر والتشر5عات الوطن)ة، وتحفظت من اتفاق)ة ال) 02(المادة 
حول حضر التمییز في الزواج والعالقات األسر5ة، لتعارضها مع الشر5عة، ومع قانون ) 16(على المادة 

ورغم التوق)ع مع التحّف£ على اتفاق)ة السیداو والتصدیF علیها في ). 1(األحوال الشخص)ة اللیبّي 
، إّال أّن لیب)ا صدقت على البروتو�ول االخت)ارّ$ - )16، 02(التحّف£ على المادتین - ) 16/06/2009(

قبل الثورة، ما )عني أّن النظام السابF ألزم نفسه بإجراءات البروتو�ول االخت)ارّ$ ) 18/05/2009(في 
  . من فبرایر 17ي ثورة ومع ذلك وقعت المرأة اللیب)ة أكبر ضح)ة ف. التي تقتضي الخضوع للرقا�ة األمم)ة

  :فبرایر 17الح�اة الس�اس�ة اللیب�ة قبل ثورة 

یرi ال�احث علي الهاد$ الحوات أّن استكانة المرأة اللیب)ة للتخلف )قع على مسؤول)ة الدولة اللیب)ة،     
لكن من دون ، ففي لیب)ا ما قبل الثورة �انت القوانین مفّعلة )2(التي لم توّفF بین إم�اناتها وفرص الحداثة 

تطو5ر أو تحدیث، وال توجد آل)ات واضحة للمساءلة والمحاس�ة، وقنوات الحوار ش�ه غائ�ة بین الحر�ات 
النسائ)ة والح�ومة، ومنفصلة عن الجهود البّناءة الجّیدة، �إنشاء مجلس المرأة في لیب)ا، والذ$ �ان یتمّتع 

  )3. (مرأة�استقالل)ة نسب)ة و)متلك إستراتیج)ة واضحة للنهوض �ال

استبدل البرلمان في الح)اة الس)اس)ة اللیب)ة العامة، �مؤتمر الشعب العام الذ$ �ان )طّبF مفهوم      
، التي تقوم على التصو5ت العلنّي ألمناء المؤتمرات الشعب)ة، وٕاذا �انت المرأة الد�مقراط�ة الم
اشرة

هذا التقلید إعالن سلطة الشعب الصادر  أرسى. حاضرة نتیجة التصعید الشعبي فلها التصو5ت برفع یدها
                                                             

 – 01. ص - ، ص )2006فیردوم هاوس، ( مال إفر=ق�احقوق المرأة في الشرق األوس§ وش: لیب�اــــ أل)سون �ارجتر، )1(
19.  

ــ المهد$ �اجیجي، )2( الخم)س (، لندن، عدد جر=دة العرب الیومي" من االستكانة إلى التخلف،... المرأة اللیب)ة"ــــ
  .07.، ص)14/06/2007

، ص )2010صیف ( 01: ، العدد04: ة، السنمجلة المنتدT اللیبي" إلى أین؟،... المرأة اللیب)ة"ــ عّزة �امل المقهور، )3(
  .98 -  93. ص –
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: وّأدته الوث)قة الخضراء الكبرi لحقوق اإلنسان في عصر الجماهیر الصادرة في) 02/03/1977: (في
" تعز5ز الحر5ة"، �شأن )01/09/1991(الصادر في ) 20: (ثّم صدر القانون رقم). 12/06/1988(

في الجماهیر5ة العظمى ذ�ورا وٕاناثا أحرار متساوون ال المواطنین : "على أنّ ) 01: (الذ$ ینّص في المادة
هـ،  1430لسنة ) 01: (صدر القانون رقم) 01/03/2000(و"تار5خ ). 1" (یجوز المساس �حقوقهم

  .والذ$ ینّظم المؤتمرات الشعب)ة األساس)ة

ها الوظائف العامة، ، وتقلید"اللجان الشعب)ة"أما مشار�ة المرأة الفعل)ة في اللجان اإلدار5ة المسماة      
: مؤتمر الشعب العام الـ"وقد أعلن األمین العام المساعد لشؤون المرأة ضمن أعضاء أمانة المؤتمر 

 29/01/1429: (الصادر بتار5خ 1994لسنة ) 01: (، وتتولى المنصب المرأة �موجب القرار رقم)07(
الصادر في ) 39: (در القانون رقمأما بخصوص حFّ المرأة اللیب)ة في التمثیل الدولي، فقد ص).  هـ
وقد أقّر القانون . لم ینّص على اقتصار عضو)ة السلك الدبلوماسي على الذ�ور فق}) 29/02/1997(

  )  2. (التعل)م اإللزامي للجنسین من دون تمییز 1975لسنة  95: رقم

  :فبرایر 17التنظ�مات النسائ�ة اللیب�ة قبل ثورة 

أّن ممارسة المرأة اللیب)ة لدورها في الجمع)ات، �انت خال)ا من الوعي  وCي،مراد الرعالح£ المستشار     
في شأن التنظ)مات  1975سنة ) 106: (والممارسة الفعل)ة للعمل الس)اسّي، فمنذ صدور القانون رقم

اء على أّن أبن 06: ، وتنص المادة)3" (الس)اس)ة، وتضمن ال�اب األول من التش�)الت الثورة للمرأة اللیب)ة
على  11: ونصت المادة). 4(المجتمع الجماهیرّ$ أحرار في تكو5ن االتحادات والنقا�ات والروا�} المهن)ة 

                                                             

ــ غیث إبراه)م غیث، مصطفى التیر، آمال صافار)1( دار : بنغاز$ ( مسیرة �فاح... الثورة والمرأة اللیب�ةوآخرون، ... ــــ
  .24 -  23. ص - ، ص )2003الكتب الوطن)ة، 

دراسة .. محل�ة واالتفاق�ة الدول�ة لمنع التمییز ضّد المرأةوفقا للتشر=عات ال(حقوق المرأة اللیب�ة مراد الرعو"ي، ـــــ )2(
، منشورات المر�ز القومي للدراسات القانون)ة 48: الموسوعة العالم)ة الخضراء للمعرفة، العدد: طر"لس( )مقارنة تحلیل�ة

  .47. ، ص)ت. و�حوث حقوق اإلنسان، د

  .18. ، ص)2006دار الكتب الوطن)ة، : بنغاز$ ( انین الوطن�ة اللیب�ةتشر=عات األسرة اللیب�ة في القو ـــــ فائزة ال�اشا، )3( 

 ،تشخ�ص تعاون�ة الجعیر=ن�ة للزرابي: تقی�م دور المرأة المور=تان�ة في التنم�ة المحل�ةـــــ العزة بنت دمحم محمود، )4(
: نسان)ة، م�ناس، الموسم الدراسيمذ�رة لنیل دبلوم الدراسات المعمقة، جامعة المولى إسماعیل، �ل)ة اآلداب والعلوم اإل

  .15. ، ص)2005ـ  2004(
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أّن الجمع)ات النسائ)ة منوطة بدور تنم)ة وعي المرأة بواقعها االجتماعي والثقافي الذ$ یجعلها تساهم في 
  )1". (واج�اتها تجاه األسرة والعمل واإلنتاج

في  Sebhaالمنعقد في سبها " إلنعتاق المرأة"ة النسو)ة اللیب)ة في المؤتمر الثاني أصدرت الحر�     
، أخذت قواعد القوانین المعمول بها آنذاك وما ورد في الكتاب )بندا 21(ب)انا من ) 16/03/1997(

  )2. (األخضر، في عین االعت�ار

  :فبرایر 17قوانین منع التمییز في لیب�ا قبل ثورة 

منه أّن المواطنین سواء جم)عا  05المادة ) 11/12/1969(إلعالن الدستورّ$ الصادر في ورد في ا    
، على أّن المواطنین ذ�ورا وٕاناثا )3( 1991لسنة ) 20(�ما نّص المبدأ في القانون رقم . أمام القانون 

على  من قانون العقو�ات) 425(وتنّص المادة . سواء في الحقوق وأحرار ال یجوز المساس �حقوقهم
من قانون العقو�ات على ح�س �ّل موظف )سيء ) 235(معاق�ة على است�عاد أّ$ شخص، وتنّص المادة 

، وهي قوانین تدّل على أّنه ال یوجد نّص قانونّي )237/01(استدام وظ)فته إلضرار الغیر، والمادة 
  )4. (صر5ح )عاقب على التمییز ضّد المرأة

مى تؤّ�د على حّقها في ممارسة السلطة من خالل المؤتمرات الشعب)ة �انت المرأة في الجماهیر5ة العظ    
واللجان الشعب)ة دون ن)ا�ة أو تمثیل من أحد، ولها الحFّ في توّلي المواقع الق)اد)ة، وقد أصدر مؤتمر 

تأنیث الجهاز : قرارات تتضمن منع التمییز ضّد المرأة على النحو التالي 1986الشعب العام لسنة 
  . ٕاحالل المرأة محل الرجل في األجهزة اإلدار5ة، واالهتمام �العنصر النسوّ$ في المجال الخدمياإلدار$ و 

  :فبرایر 17انتخاب المجلس الوطني االنتقالي 
عد ثورة 

المجلس فبرایر حFّ التصو5ت للمرأة اللیب)ة، �عد إصدار قانون االنتخا�ات من قبل  17أعادت ثورة     
في مسودة القانون، على الرغم من دعوة ) �المائة 10($ ألغى الكوتا المحددة بنس�ة الذ االنتقالي اللیبّي،

من القانون، ترتیب المرشحین في القوائم  04: أعضاء المجلس إلى رفع النس�ة، فقد أقّرت المادة
                                                             

ــــــــــــــــــــــــ، )1( اللجنة االقتصاد)ة واالجتماع)ة لغر"ي : عمان، االس�وا( الحر�ة النسائ�ة في الجماهیر=ة العر�Cة اللیب�ةــ ـــــــــــــــ
  .16. ، ص)2006آس)ا، 

اللجنة : ESCWAاإلس�وا : نیو5ورك( سائ�ة في الجماهیر=ة العر�Cة اللیب�ةالحر�ة النآمال سل)مان العبید$، ــ )2(
  . 15 – 08. ص –، ص )2006، 06- 0032: االقتصاد)ة واالجتماع)ة لمنطقة غر"ي آس)ا، رقم التقر5ر

  ).2006مایو (، دار المنار للط�اعة، )1969سببتمبر  01(، الملغى �انقالب )1951أكتو"ر  07(، الدستور اللیبيــ )3( 

  . 14 – 08. ص  –ص  المرجع الساب^،ـــ مراد الرعو"ي، )4(
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ؤقت �ما نّص اإلعالن الدستورّ$ الم. االنتخاب)ة على أساس التناوب بین الذ�ور واإلناث عمود)ا وأفق)ا
على حFّ المرأة في المشار�ة الس)اس)ة، وممارسة حقها في الترشح واالنتخاب، ) 03/08/2011(في 

اللیبیون سواء أما القانون، متساوون في الحقوق المدن)ة : "من اإلعالن على ما یلي 06: ونصت المادة
)�ن القضاء على  عضوا، ولم �150ان المجلس الوطني االنتقالّي )ضّم ". والس)اس)ة وتكافؤ الفرص

التمییز من أولو5ته، حیث لمست المرأة اللیب)ة في هیئة المحار"ین محا�اة الذ�ور �ال�عثات والم�افآت 
  .وفرص العمل �عد الثورة، ما أّدi إلى منح فرص محدودة للمشار�ة النسو)ة في الح)اة الس)اس)ة العامة

�شأن تعیین رئ)س وأعضاء  2012سنة ) 42(أصدر المجلس الوطني االنتقالّي القانون رقم     
. أعضاء بینهم امرأة واحدة 10المفوض)ة العل)ا النتخا�ات المؤتمر الوطني العام، وقام بتسم)ة الرئ)س و

، �شأن إنشاء المؤسسة الوطن)ة 2012سنة ) 43(�ما أصدر المجلس الوطني االنتقالي أ)ضا القرار رقم 
ومن الجدیر الذ�ر �أّن المرأة اللیب)ة قد عانت من . امرأتان عضوا بینهم 12للصحافة الذ$ قام بتسم)ة 

عمل)ات العنف والقتل واالغتصاب أثناء الثورة، وال تزال هنالك معوقات للتقّصي الفعال وموانع لإلدالء 
فبرایر، ما یؤّ�د استمرار ممارسات تهدید المرأة اللیب)ة، حتى في ظّل  �17ال�الغات في لیب)ا ما �عد ثورة 

ب)ا الجدیدة، التي تعد �التحول إلى الحر5ات الد)مقراط)ة، وهي تعاني قصور اإلحصائ)ات حول حاالت لی
  )1. (العنف المبني على أساس الجندر

  :فبرایر 17انتخاب المؤتمر الوطنّي اللیبّي 
عد ثورة 

لترش)ح في أعلى لجأت األحزاب الس)اس)ة اللیب)ة �عد الثورة إلى ال�حث عن المترشحات وٕاغرائهّن �ا    
 gالقائمة، لضمان فوزهّن، ولم )�ن ترش)ح األحزاب للنساء لقناعة بدورهّن الفّعال، �قدر ما �ان مراعاة لشر

دائرة انتخاب)ة،  13خاضت المرأة اللیب)ة االنتخا�ات في . التناوب المفروض في قانون االنتخا�ات
  .المؤتمر الوطني العامتش�لن مع الرجال، امرأة على مقاعد من مختلف القوi الس)اس)ة، ل 30وحصلت 

عضوا، إنصافا  200من بین ) �المائة 15(امرأة إلى المؤتمر اللیبي الوطنّي بنس�ة  32شّ�ل وصول     
للمرأة التي وصلت بإعمال مبدأ التناوب إلى هذا التمثیل، �فضل القوام المغلقة، فلو �انت القوام مفتوحة 

ترشحن في القوام  84حیث لم تفز سوi امرأة واحدة من بني ولید، من بین لكان التمثیل أقّل من ذلك، 
فبرایر دور هام في توع)ة المرأة  �17ما �ان للجمع)ات وهیئات المجتمع المدني �عد ثورة . الفرد)ة

  .�حقوقها الس)اس)ة، وهي تجر"ة جمعو)ة ناشئة في ظّل التعدّد)ة

 
                                                             

ـــــ، )1( و�الة األمم المتحدة : نیو5ورك( مع الناجین والناج�ات من العنف المبني على أساس النوع االجتماعيــ ــــــــــــــــــــــــــ
  .49. ص ،)UNRWA ،2011إلغاثة وتشغیل الالجئین الفلسطینیین في الشرق األدنى 
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  الجندر/االجتماعي آل�ات مأسسة مقارCة النوع: الم
حث الثاني

  ..في الدول المغار�Cة 

ستعتمد المذ�رة في هذا الم�حث، المنهج المقارن، للتوصل إلى ق)اس مستو)ات تم�ین المرأة المغار")ة     
على مستوi التشر5عات، الس)اسات، الخط} و البرامج التنمو)ة، وسیجر$ التر�یز على رهان التم�ین 

و)ات مشار�تها في االنتخا�ات وتش�یل المجالس المنتخ�ة وهیئات صنع الس)اسي للمرأة المغار")ة، ومست
�ما ستستخدم المذ�رة المؤشرات المذ�ورة في الفصل األول منها، ل�حث مصداق)ة مضامین . القرار

التقار5ر الرسم)ة للدول المغار")ة، وتقار5ر الظّل المنتقدة لها، وما هي اإلجراءات الفعل)ة المعتمدة للنهوض 
  .مرأة المغار")ة، وأثرها على الوضع الس)اسي للنساء�ال

، تقد)م التقار5ر الرسم)ة آلل)ات إدماج )2(، وآل)ة منهاج عمل بیجین )1(تفرض اتفاق)ة السیداو     
المنظور الجنساني على الصعید التشر5عّي والس)اسّي واالقتصاد$ واالجتماعي والثقافّي، وغال�ا ما تكون 

ضّد المرأة، االستراتیج)ات الوطن)ة للنهوض �المرأة، إجراءات الح�ومات في التمییز : (موضوعات
قطاعات التعل)م والصحة ومراق�ة العنف ضّد المرأة، وقوانین األسرة واألحوال الشخص)ة، تمثیل النساء في 
المجالس المنتخ�ة ومواقع صنع القرار، إحصاءات النوع االجتماعي، المساواة بین الجنسین، العمل 

، وغیرها من الموضوعات، التي سیجر$ ..)النسائّي األهلّي، مراكز ال�حوث والدراسات الخاصة �المرأة
  .اخت�ار تطب)قاتها في حالة الدول المغار")ة الم�حوثة

  

  االستراتیج�ات الوطن�ة للنهوض 
المرأة المغار�Cة: المطلب األول

لتعز5ز وضع)ة المرأة، من خالل جعلها  عرض منهاج عمل بیجین معنى محددا للمؤسسات الوطن)ة    
مؤسسة تمّد ید العون للح�ومة، تساهم في تعم)م منظور النوع االجتماعي وتحقیF المساواة بین الجنسین 
في �ّل مستو)ات رسم الس)اسات العامة للدولة، تعمل هذه المؤسسات على التخط)} الستراتیج)ات 

ئجها، حیث تعود لها الح�ومة لرفع التقار5ر الوطن)ة للدولة، واضحة لتم�ین المرأة، وتتحّمل مسؤول)ة نتا

                                                             

، )A( 60793- 03: التقر5ر رقم ،)سیداو( CEDAW اتفاق�ة القضاء على جم�ع أش�ال التمییز ضد المرأةــ )1( 
  ).1979د)سمبر (، األمم المتحدة، *0360793*

الجمع)ة العامة لألمم المتحدة، سبتمبر : نیو5ورك(ة المؤتمر العالمي الرا
ع حول المرأ: 1995اتفاق�ة بیجین ــ )2(
1995.(  
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 ،Fوتوج)ه األسئلة التوض)ح)ة لنفس الجهة، قبل عرض تقر5ر لجنة المرأة �األمم المتحدة، ومن هذا المنطل
  ".اإلذعان)ة"فإّن تشیید مؤسسات ناجحة للدفاع عن حقوق المرأة، )عني التزام الدولة بدور5ة المحاس�ة 

  :التونس�ةالتجرCة 

رفعت تونس تقار5رها الدور5ة للجنة المرأة الخاصة �السیداو، وأّكدت أس�ق)ة القوانین الدول)ة على     
، مؤّ�دة قابل)ة التنفیذ الم�اشر ألح�ام 1959من دستور تونس  132القوانین المحل)ة مثلما تحّدده المادة 

5عات الدولة التونس)ة ال تتضمن تعر5فا لمفهوم االتفاق)ة من قبل قضاة الجمهور5ة، غیر أّن قوانین وتشر 
من اتفاق)ة السیداو، ما جعل لجنة المرأة تحّث على تعدیل ) 01(التمییز ضّد المرأة �ما تنّص المادة 

الدستور وتجاوز عق�ات تطبیF اتفاق)ة السیداو، عن طرF5 رفع التحفظات على االتفاق)ة، �ما تشیر تونس 
م�انة اتفاق)ة السیداو و"روتو�ولها االخت)ارّ$، الذ$ أص�حت أحد الدول األطراف في تقار5رها الوطن)ة إلى 

  )  1. (، وتشیر إلى أّنها تلتزم وتمتثل إلى إجراءات البروتو�ول االخت)ارّ$ لالتفاق)ة2008ف)ه منذ  سنة 

ا¥ السلوك اإلستراتیج�ة الوطن�ة لمنع أنم"قاعدة ب)انات وطن)ة في إطار  2007أنشأت تونس سنة      
، وقامت تونس بإجراء مسح "العن�فة داخل األسرة والمجتمع على أساس جنساني، والعنف ضّد المرأة

وطني وحّددت جملة اإلجراءات لمواجهة العنف المنزلي، غیر أّن تقر5ر لجنة المرأة ینتقد عدم توض)ح 
تونس ما )سمى �اللجنة الوطن)ة ، �ما تعتمد )القضاء(آل)ات اإلنهاء الفورّ$ للعنف عن طرF5 المحاكمات 

وهي تدمج مهمة تعز5ز " المرأة والتنم)ة"، وخطة عمل )2001أكتو"ر  08(للنهوض �المرأة الر5ف)ة 
  .النوع في التنم)ة/المساواة بین الجنسین وتستجیب إلستراتیج)ة الجنس


ار السنّ وأّسست تونس     �لوزارة شؤون ة تا�عة ، وهو هیئة استشار5المجلس الوطني للمرأة واألسرة و
، 2004، ثم 2002، وعملت على توس)ع نطاقات اختصاصها سنة المرأة واألسرة والطفولة والمسنین

تعمل الوزارة . لتشمل الطفولة والمسنین، انتقدت تونس في تقر5ر لجنة المرأة ألّنها ال تحّدد میزان)ة الوزارة
وتنخرg الجمهور5ة التونس)ة في  .وعة إلى لجنة المرأةدور المنّسF في إعداد تقار5ر الدولة الرسم)ة المرف

  .اإلفر5ق)ة، المتوسط)ة، العر")ة والمغار")ة، لتم�ین المرأة ودعم المساواة بین الجنسین: الجهود اإلقل)م)ة

  :التجرCة الجزائر=ة

لة �موجب تؤّ�د التقار5ر الرسم)ة للجمهور5ة الجزائر5ة على أّن المساواة بین الرجل والمرأة م�فو     
الدستور، وال توجد قوانین تمنع أو تقّید مشار�ة المرأة الجزائر5ة في الح)اة الس)اس)ة، خصوصا �عد إلغاء 

                                                             

  .07 - 01. ص –، ص )2010أكتوCر  CEDAW/C/TUN6( ،)04 - 22: (لتونس 06و 05ــ التقر=ر )1( 
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على اتفاق)ة السیداو، وأمر ) 2004مارس  08(صّدقت الجزائر في ). 1(ممارسة التصو5ت �الو�الة 
لوطن)ة مع تطور القانون الدولي، وٕاعادة التشر5عات ا" مواءمة"رئ)س الجمهور5ة السید عبد العز5ز بوتفل)قة 

، ف�انت النتیجة هي تعدیل "النظر في وجاهة التحفظات التي أبدتها الجزائر وقت التصدیF على االتفاق)ة
، لكّن الجزائر لم تنضّم للبرتو�ول االخت)ارّ$ )2008(م�ّرر في التعد)الت الدستور5ة لدستور  31المادة 

اوi للجنة المرأة، وهي مطال�ة اآلن من قبل لجنة المرأة المتعلقة �السیداو، الذ$ یت)ح للمتضرر5ن رفع ش�
وعلى . بإدراج تعر5ف للتمییز ضّد النساء، في الدستور والتشر5عات والقوانین الداخل)ة للدولة الجزائر5ة

س�ق)ة للقوانین الرغم من عدم االنضمام للبروتو�ول االخت)ارّ$ التفاق)ة السیداو، )قّر الدستور الجزائر5ة األ
  .الدول)ة عل القوانین الوطن)ة

، تار5خ تقد)م 1999تؤّ�د التقار5ر الدول)ة المتعلقة �المرأة، إلى تحّسن أوضاع المرأة الجزائر5ة �عد سنة     
أول تقر5ر للجزائر للجنة المرأة للسیداو، فقد عرف عقد التسعین)ات �عقد المحن واإلرهاب، فقد أدخلت 

، وتنتقد لجنة المرأة عدم إلغاء التشر5عات التمییز5ة في 1984ت على قانون األسرة سنة الجزائر تعد)ال
للدولة  04و  03: ، و)فید التقر5ران)1970د)سمبر  15(المؤّرخ في  86 – 70: قانون الجنس)ة رقم

تفاق)ة ، إلى إم�ان)ة االحتكام م�اشرة �أح�ام ا)-CEDAW/C/DZA/3-4(الجزائر5ة المقدم للجنة المرأة 
  .السیداو في المحاكم الجزائر5ة

، 2008سنة  )اإلنصاف والمساواة(اإلستراتیج�ة الوطن�ة للنهوض 
المرأة وٕادماجها اعتمدت الجزائر     
، وفتحت الجزائر مراكز متخصصة )2011 - 2007( واإلستراتیج�ة الوطن�ة لم�افحة العنف ضّد المرأة

وأّسست الجزائر المجلس الوطني لألسرة، والذ$ یتألف من . في رعا)ة ضحا)ا العنف والنساء المعوزات
وال)ة �میزان)ة مستقلة  48عضوا، وتتمتع وزارة التضامن الوطني واألسرة وقضا)ا المرأة وتفرعاتها في  50

موظفا سام)ا أكثر من  60واضحة،ورد ذ�رها في تقار5ر لجنة السیداو، و)شتغل بوزارة التضامن أكثر من 
المشترك لتعز=ز المساواة بین الجنسین واعتمدت الجزائر البرنامج . من النساء) رأةام 31(نصفهم 

، وهي من الدول التي نجحت في تطبیF إستراتیج)ة إنشاء المؤسسات )2010سبتمبر (في  وتم�ین المرأة
تنشئ  الصغیرة والمتوسطة لتأنیث قطاع الصناعة والفالحة، وقد عرفت تطورا �بیرا جعل المرأة الجزائر5ة

، وقد نجحت الجزائر في هذه اإلستراتیج)ة بدعم الخط} اإلقل)م)ة، )2(تجارب ناجحة للمقاوالت النسائ)ة 
  .اإلفر5ق)ة، المتوسط)ة، العر")ة و المغار")ة لتم�ین المرأة: ألّنها منخرطة في الجهود اإلقل)م)ة

                                                             

للجنة المعن�ة 
القضاء على التمییز ضّد المرأة،  33و  32، الدورة )CEDAW/C/DZA/2: (للجزائر 02ــ التقر=ر )1(

  ).2005و جوان  2005ینایر (

مجلة أداء " الصغیرة والمتوسطة �أداة للتم�ین االقتصاد$ للمرأة في الجزائر، المؤسسات"ــ منیر سالمي، إ)مان ب)ة، )2(
  . 53. ، ص)2013( 03: جامعة قاصد$ مر"اح ورقلة، العدد: ، الجزائرالمؤسسات الجزائر=ة
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قانونا عضو)ا یرمي إلى تعز5ز الدور ) 2011نوفمبر (أقّر البرلمان الجزائرّ$ �األغلب)ة المطلقة في     
، Quotaالس)اسي للمرأة وتوس)ع تمثیلها في المجالس المنتخ�ة عن طرF5 نظام الحصص النسب)ة الكوتا 

الوطني، (في المجالس ) �المائة �50المائة و 20(و)�ّرس القانون نظام الحصص المتزاید تدر5ج)ا 
جوب في قوائم األحزاب، لذلك تكون القوائم غیر ، وهي نسب مخصصة في سبیل الو )الوالئي، البلد$

قد منحت للمقاعد ) �المائة 50(ومن المهّم اإلشارة إلى أّن نس�ة التناصف . المستجی�ة ملغاة تلقائ)ا
ول)س ) �المائة 30(المخصصة للجال)ة الجزائر5ة �الخارج، وتوصي لجنة المرأة بجعل الحّد األدنى للكوتا 

  .  النساء في البرلمان) 3/1(د لضمان وجو ) �المائة 20(

  :التجرCة المغر�Cة

، 2011، وأص�حت طرفا في برتو�ولها االخت)ارّ$ سنة 1993انضّم المغرب التفاق)ة السیداو سنة     
ما استكمل المغرب رفع تحفظاته على �. على  مالءمة التشر5عات الوطن)ة مع المعاهدات الدول)ةوعملت 

الجدید، وترفع ) 2011جو5ل)ة (صالحات الملك)ة التي انتهت إلى إقرار دستور اتفاق)ة السیداو منتهزا اإل
الملكة المغر")ة تقار5رها الوطن)ة �ش�ل دورّ$، وتعتمد استراتیج)ات متعددة لترق)ة المرأة والنهوض بها، 

)ع وهي تعتبر الدولة المغار")ة الوحیدة التي تعتمد میزان)ة مستجی�ة للنوع االجتماعي، مخصصة لجم
اإلفر5ق)ة، المتوسط)ة، العر")ة : �ما تنخرg المملكة المغر")ة في الجهود اإلقل)م)ة. القطاعات الوزار5ة

  .والمغار")ة لتم�ین المرأة ودعم المساواة بین الجنسین

البرنامج متعّدد ): "2011 – 2008(للفترة   Tamkine/تم�ینبرنامج " لّال مر5م"أطلقت األمیرة     
، "هضة العنف المبني على النوع االجتماعي من خالل تم�ین النساء والفت)ات في المغربالقطاعات لمنا

، 2003وأعّد المغرب مدونتین جدیدتین لألسرة والشغل سنة  ).1) (2008ما$  30(في مراكش بتار5خ 
 ، وأقّر مبدأ المناصفة2003و  1999وأصدر إصالحات قانون)ة خاصة �السجون، والقانون الجنائي سنة 

  . في تمثیل الجنسین على مستوi المجالس الوطن)ة المنتخ�ة �عد إقرار الدستور الجدید للمملكة

اإلستراتیج�ة الوطن�ة من أجل اإلنصاف والمساواة بین الجنسین، �ما اعتمدت المملكة المغر")ة      
وقامت ، )2015 – 2011(في الفترة  بإدماج مقارCة النوع االجتماعي في الس�اسات والبرامج التنمو�ة

�لجنة استشار5ة في �ل مجلس جماعي، �غرض تعم)م المنظور " لجنة المساواة وتكافؤ الفرص"بإنشاء 
صندوق الدعم لتشج)ع تمثیل)ة النساء، وشهدت قبل تعدیل "واعتمدت المملكة المغر")ة  الجنسانّي،/الجندر$ 

خصصة للنساء في االنتخا�ات الجماع)ة اعتماد نظام الالئحة اإلضاف)ة الم ،2011الدستور الجدید سنة 

                                                             

النوع البرنامج متعّدد القطاعات لمناهضة العنف المبني على ): "2011 – 2008(للفترة   Tamkine/تم�ینبرنامج ــــ )1(
  ).2008ما$  30(، في مراكش بتار5خ "االجتماعي من خالل تم�ین النساء والفت)ات في المغرب
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 0.5(، ورفعت نس�ة تمثیل النساء �الجماعات المحل)ة من )2009یونیو/جوان 12(التي جرت في 
   ).�المائة 12(إلى أز5د من  ) �المائة

  :التجرCة المور=تان�ة

م تلتحF مع إبداء تحفظات على �عض موادها، ول 2000انضمت مور5تان)ا التفاق)ة السیداو سنة     
الحقوق المدن)ة والس)اس)ة واالقتصاد)ة  1991)�فل الدستور المور5تاني لسنة . ببروتو�ولها االخت)ار$ّ 

واالجتماع)ة للمرأة، �ما أنشأت الجمهور5ة اإلسالم)ة المور5تان)ة، لجانا متا�عة متخصصة، لتطو5ر إدماج 
ا الوزارات الس)اد)ة، ووزارة الدولة لشؤون مقار"ة النوع االجتماعّي في جم)ع القطاعات، )أتي في مقدمته

، و�عد انضمام مور5تان)ا إلى المجالس المنتخ�ة �برلمان)ة، تشارك المرأة المور5تان)ة الیوم في 1992المرأة 
  .تمثیل بلدها على الصعید الدولي، ومن خالل أطر العمل الدبلوماسي الثنائي ومتعّدد األطراف

وحملة  واإلستراتیج�ة الوطن�ة لم�افحة الفقر یج�ة الوطن�ة للنهوض 
المرأةاإلستراتتعتمد مور5تان)ا     
، إضافة إلى الجهود الرسم)ة للدولة، إللغاء الرّق )1(، تحق)قا ألهداف األلف)ة وطن�ة لم�افحة األم�ة

ة، المتوسط)ة، اإلفر5ق): �ما تنخرg مور5تان)ا في الجهود اإلقل)م)ةوالعبود)ة وآثارها على المرأة المور5تان)ة، 
  .العر")ة والمغار")ة لتم�ین المرأة ودعم المساواة بین الجنسین

ما أّدi �االقتران مع حوافز مال)ة ) �المائة 25(خصصت الدولة المور5تان)ة نس�ة �وتا للنساء قدرها     
مجلس في ) �المائة 17(على مستوi البلد)ات و) �المائة 33(منحت لألحزاب الس)اسي وٕالى نس�ة بلغت 

السا�قة، و)حFّ للمرأة ) 2013د)سمبر (في الجمع)ة الوطن)ة في انتخا�ات ) �المائة 17(الشیوخ و 
 – 91: (المور5تان)ة االنتخاب والترشح لجم)ع الوال)ات االنتخاب)ة حتى رئاسة الجمهور5ة حسب المرسوم

الخاص ) 1991"ر أكتو  07(الصادر في ) 28 – 91(، والمرسوم )1991أكتو"ر  07(الصادر في) 27
) 1991أكتو"ر  07: (الصادر في) 29 – 91: (الجمع)ة الوطن)ة، والمرسوم رقم/�انتخاب النواب

  ).1987أكتو"ر سنة  20(الصادر في ) 289 – 87: (الخاص �أعضاء مجلس الشیوخ والمرسوم رقم

  :التجرCة اللیب�ة

، و�ح�م )15/06/1989(نفاذها في ، و"دأ )16/05/1989(انضمت لیب)ا إلى اتفاق)ة السیداو في     
، توّضحت المساعي الرسم)ة للمساواة بین )�الوث)قة الخضراء الكبرi لحقوق اإلنسان(التشر5عات السا�قة 

) 1977مارس  20(، وٕاعالن سلطة الشعب في 1969الرجل والمرأة في لیب)ا �القوانین، و�عد ثورة الفاتح 

                                                             

المر�ز : نواقشوg( 2004تقر=ر نوفمبر : التشخ�ص والتوجهات االستراتیج�ة... األم�ة في مور=تان�ا ــ ــــــــــــــــــــــــــــ،)1(
  ).2004سالم)ة المور5تان)ة، الجمهور5ة اإل المور5تاني لتحلیل الس)اس)ات،
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طرF5 المؤتمرات الشعب)ة والنقا�ات واالتحادات والروا�} أص�ح النظام نظام سلطة شعب)ة م�اشرة عن 
المهن)ة والنقا�ات، ومؤتمر الشعب اللیبي العام، فالغر5ب أّن لیب)ا �انت في ظّل النظام التسّلطي للعقید 
معمر القذافي، تساو$ بین شهادة المرأة والرجل في المحاكم، �ما لم )�ن قانونها لألحوال الشخص)ة )سمح 

زوجات، في ظّل شروg تدّخل)ة تشرف فیها اللجنة الشعب)ة العامة على قضا)ا الزواج والطالق في بتعّد ال
، حصیلة تقی)م الس)اسات اللیب)ة 2006وتعّد الدراسة المرجع)ة لتقر5ر التنم)ة ال�شر5ة في لیب)ا لسنة . لیب)ا

  )1. (تجاه المواطن اللیبّي في �افة المجاالت

للیب)ة قبل الثورة مقتصرة على حضور المؤتمرات الشعب)ة دون قید أو شرg، �ما �انت مشار�ة المرأة ا    
، وأمینة عامة لمؤتمر الشعب العام )وز5ر تعل)م(شغلت مناصب أمینة عامة للجنة الشعب)ة العامة للتعل)م 

اللیب)ة ، لكن تمیزت لیب)ا في عهد الرئ)س السابF معمر القذافي، �السماح للمرأة )نائب رئ)س البرلمان(
  .، �االنضمام لقطاع الشرطة والج)ش وقوات لحرس، والكل)ات العس�ر5ة الخاصة2003سنة 

لكن �عد الثورة، تغیر النظام الس)اسي اللیبي، الذ$ تخّلص من شذوذه الدستورّ$، �اتجاه إعمال النهج     
ي تار5خ لیب)ا المستقلة، فقد ، الذ$ أنشأ األحزاب الس)اس)ة ألول مرة ف)التعّدد$ّ /الد)مقراطيّ (الدستورّ$ 

أعلن قانون األحزاب واالنتخا�ات في لیب)ا إعمال مبدأ التناوب على الترش)ح بین الرجال والنساء في لیب)ا، 
امرأة، وتوجد امرأتان في  32عضو بینهم  200، )2014" (مجلس النواب"وفي البرلمان اللیبّي الحالّي 
ن الواضح أّن مأسسة مقار"ة الجندر ال تحضى �األولو)ة في وز5را، وم 227مجلس الوزراء المؤلف من 

  . المرحلة االنتقال)ة الحال)ة

وفي نها)ة هذا الم�حث، یجدر التذ�یر �أّن س)اسات الدول المغار")ة قد شهدت تحّوالت جذر5ة �عد     
إلضافة إلى تعدیل الثورات العر")ة، بدأت بإعادة ص)اغة دساتیر تناسب الس)اق الجدید للثورات العر"ي، �ا

األنظمة االنتخاب)ة المعتمدة، ومحاولة اخت)ار أنسبها وأكثر مالءمة لمساعي تم�ین الش�اب والنساء، 
وتطب)قات الكوتا والمناصفة، التي أقّرت في الدساتیر واإلعالنات الدستور5ة والتشر5عات المغار")ة األخیرة، 

ن نجاح س)اسة التمییز اإلیجابي، فقد �انت االنتخا�ات و)عتبر نظام القائمة النسب)ة أنسب األنظمة لضما
في تونس قبل الثورة، تجر$ تحت س)طرة حزب أحادّ$ یزعم مشار�ته في التعّدد)ة الس)اس)ة الش�ل)ة، 
�استخدام نظام انتخابّي لم )سمح بتنو)ع مشار�ة الش�اب والنساء، مقابل المحاز"ین القدماء لحزب التجمع 

ي، قبل أن یتّم تدارك األوضاع للسماح للنساء والش�اب �الحصول على فرص التمثیل الدستور$ الد)مقراط
أما في لیب)ا فلم تشهد ال�الد من قبل انتخا�ات م�اشرة �سبب طب)عة النظام اللیبّي السابF، وهي . المنصف

                                                             

ـــــ، )1( ـــــــــــ الهیئة : طرابلس( المساواة مع االختالف: المرأة في الجماهیر=ة... 2006تقر=ر التنم�ة ال
شر=ة : لیب�اـــ ــــــــــــــ
  ).2006العامة للمعلومات والتوثیF واالتصاالت، 
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ي المغرب تحاول �عد الثورة أن تضمن مشار�ة النساء والش�اب أ)ضا، في حین فرض القانون االنتخابي ف
عاما من المترشحین لالنتخا�ات التشر5ع)ة الخت)ار اعضاء  40شرطي الكوتا النسائ)ة و�وتا تحت سّن 

  .مجلس النواب، ضمان تأنیث وتشبیب المجلس

  .و5وّضح الجدول التالي، األنظمة االنتخاب)ة المعتمدة في الدول المغار")ة قبل الثورات العر")ة     

  خاب�ة المعتمدة في الدول المغار�Cة قبل الثورتین التونس�ة واللیب�ةجدول یوّضح النظم االنت

 

دلیل المؤسسة الدول�ة للد�مقراط�ة واالنتخا
ات .... أش�ال النظم االنتخاب�ةأندرو ر5نولدر، �ان ر5لي، أندرو ایل)س،  :المصدر
IDEA )المؤسسة الدول)ة للد)مقراط)ة واالنتخا�ات  (، )أ)من أیوب: تعر5بIDEA ،2007(155-154.، ص ص.  

تعتمد الجزائر والمغرب النظام االنتخابي النسبي منذ إقرار التعدد)ة الس)اس)ة، أما في لیب)ا فقد اعتمد     
فبرایر، نظام الصوت الواحد المتحول، على الرغم من اعتماده �وتا  17المؤتمر الوطني اللیبي �عد ثورة 

وفي تونس اتفقت ). 2014جو5ل)ة (النواب التي أجر5ت في  في انتخاب مجلس) �المائة 16: (تقّدر بـ
األحزاب الس)اس)ة �عد الثورة، على تغییر االعتماد على النظام االنتخابي المختل} نحو القائمة النسب)ة، 
وهو ما أقّرته الهیئة العل)ا لتحقیF أهداف الثورة واإلصالح الس)اسي واالنتقال الد)مقراطي �أغلب)ة 

  .ه )شّجع تمثیل)ة الش�اب والنساء في المجالس المنتخ�ةاألصوات، ألنّ 

  : یتمّیز النظام االنتخابّي النسبّي �ما یلي    

إم�ان)ــة ارتفــاع نســ�ة ، قّلــة األصــوات المهــدورة، تمثیــل األقل)ــات، نســب)ة النتــائج، ســهولة انتخــاب المــرأة    
قلـة الحاجـة إلـى ، ولة االقتـراع عـن �عـدسـه، الحّد من س)طرة الحزب الواحد علـى منـاطF محـددة، المشار�ة

و)عتبر أنسب األنظمـة لتم�ـین . ترس)م الدوائر االنتخا�ات، انعدام الحاجة إلى االنتخا�ات الفرع)ة التكمیل)ة
و�5قـــى األهـــّم، هـــو تـــوفیر شـــروg صـــحة التصـــو5ت، وعـــدم التالعـــب  .المـــرأة عبـــر آل)ـــة الكوتـــا والمناصـــفة
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إذ ینجـّر عـن ذلـك اعتـداء علـى �لمـة الشـعب، إضـافة إلـى تضـی)ع فـرص �االنتخا�ات أو محاولة تزو5رها، 
  )1. (النساء في الوصول إلى المجالس المنتخ�ة، ��ّل نزاهة وشفاف)ة

  بناء عالقة شراكة مع المنظمات النسائ�ة،  وٕانشاء : المطلب الثاني
  مراكز إحصاء دراسات النوع االجتماعي في الدول المغار�Cة

  

دات والجمع)ات النسائ)ة في الدول حتى تساعد على مرافقة الدولة في الح�م على أنشئت االتحا    
وضع)ة المرأة �طر5قة صح)حة، فاستشارة المنظمات النسو)ة األهل)ة، هو من أهّم عوامل نجاح تخط)} 
 الس)اسات العامة، فغال�ا ما تكون أنشطة الجمع)ات النسائ)ة أكثر قر"ا من واقع المرأة وهموم ح)اتها

  .الیوم)ة، ما یجعلها أدرi �احت)اجات النساء، وتفاصیل التمییز الممارس ضّدهنّ 

تعتبر اإلحصائ)ات والمؤشرات إحدi األدوات الضرور5ة لتطبیF مقار"ة النوع االجتماعي في الدول     
لف المغار")ة، وقد أص�ح تقد)مها الدورّ$ وتحیینها من أهّم آل)ات إدماج المنظور الجنسانّي في مخت

القطاعات، وتتمّیز مقار"ة النوع االجتماعي �مناهج وتقن)ات جدیدة تستند إلى الواقع، إذ ال )م�ن اقتراح أو 
افتراض وضع)ة النساء والرجال، بل وضع إحصائ)ات ومعلومات تفضح حق)قة أوضاع النساء، وتحاول 

ة، المنظمات األهل)ة أن تؤّسس على تلك الب)انات لتحدید س)اسة واضحة تفرض شراكة بین الح�وم
  .النسائ)ة، ومراكز األ�حاث، خصوصا وأّن عالقات النوع االجتماعي لها عواقب على صحة ورفاه النساء

  
  

  :التجرCة التونس�ة
، 1991تت�اهى تونس بتبنیها الم��ر لس)اسة النوع االجتماعي في س)اساتها التنمو)ة منذ سنة        

تعّد تونس دراسات وطن)ة . 1995و"یجین للمرأة سنة  1994س�ان حتى قبل انعقاد مؤتمر$ القاهرة لل
لجمع معلومات وٕاحصاءات �ش�ل منهجّي، للدراسة االستقصائ)ة الوطن)ة المتعلقة �العنف ضّد المرأة في 
تونس، وأح)انا �الشراكة مع الو�االت أو مراكز ال�حث والتدر5ب اإلقل)م)ة العر")ة، اإلفر5ق)ة، المتوسط)ة، 

�ما تعّد استب)انات ومقا�الت ساهمت في . جمع)ات والمنظمات األهل)ة المهتمة �ال�حوث الجندر5ةومع ال
تطو5ر وتحیین اإلحصائ)ات وتدر5ب الكفاءات لرصد حاالت العنف الجنسانّي، عدم المساواة بین 

  .الجنسین

ل)�ون  1990سنة  الذ$ �عث )�ر=دیف(مر�ز ال
حوث والدراسات والتوثی^ واإلعالم  استحدثت تونس    
�ما أنشأت . 1991فضاء متخصصا في النوع االجتماعي، أنشئت لجنة المرأة والتنم)ة �مرسوم سنة 

                                                             

: القاهرة(دلیل عرCي النتخا
ات حرة ونز=هة وآخرون، .. المجید، نجاد البرعي، وحید عبد )محررا(ــ علي الصاو$ )1(
  .06. ، ص)2005جماعة تنم)ة الد)مقراط)ة، 
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المر�ز الوطني للمرأة واألسرة أسس  1997تونس المجلس الوطني للمرأة واألسرة والمسنین، وسنة 
سنة مرصد وضع المرأة  ، وأنشئمر�ز ال
حوث والدراسات والتوثی^ واإلعالم حول المرأةو والمسنین

داخل مر�ز الكر5دیف وتم تأس)س نقاg أساس)ة للنوع االجتماعي على مستوi عدد من الوزارات  1997
، وأعلنت تونس برنامج العمل الوطني للنهوض �المرأة )العمل، الصحة، التر")ة، النقل، الفالحة، البیئة(

ر�ة المرأة في التنم)ة والح)اة العامة، ظهرت م�ادرات دعم مشا 2005وفي سنة . 1998الر5ف)ة سنة 
  .2007واإلستراتیج)ة الوطن)ة لمناهضة العنف المترتب على النوع االجتماعي سنة 

)شیر تقر5ر الدولة التونس)ة أّن الدولة أصدرت توجیهات تر"و)ة لمؤلفي الكتب المدرس)ة و�تب     
ن الفت)ات والفت)ان، وعنونت هذا اإلجراء بإنهاء األطفال إلزالة �ّل تصو5ر مهین للنساء أو یؤّ�د الفرق بی

وخطة ) 2011 – 2007( 11تونس خطة التنم�ة واعتمدت . القوالب النمطّ)ة لالعت�ارات الجنسان)ة
والتي حّددت اإلجراءات المحّددة لالحت)اجات الصح)ة للنساء، وخفض ) 2015 – 2011( 12التنم)ة 

)شیر . ضافة إلى تقد)م خدمات الرعا)ة الصح)ة للمرأة الر5ف)ةوف)ات األمومة، ودعم التغط)ة الصح)ة، إ
، یتضمن HIVال�شر5ة /تقر5ر الدولة التونس)ة إلى اعتماد برنامج وطنّي لفیروس نقص المناع ال�شر5ة

والمالح£ أّن هذه . منظورا جنسان)ا وتدابیر ملموسة حول النساء المهاجرات أو الممارسات لل�غاء
الئحة القضا)ا المطروحة في المرحلة االنتقال)ة في تونس ما )عد الثورة، إذ  الس)اسات قد خرجت من

  .   تستمر الح�ومة في اعتماد نفس الخط} إلى اآلن

  :التجرCة الجزائر=ة

طلبت لجنة المرأة المتعلقة �قضا)ا المرأة والتمییز ضّد المرأة، من الدولة الجزائر5ة، تقد)م معلومات    
، )المیثاق من أجل السلم والمصالحة الوطن)ة(ص المحرومین من العفو �موجب إحصائ)ة �شأن األشخا

الرتكابهم جرائم االغتصاب والمالحقات التي أقامتها المحاكم ضّدهم، حیث �انت المرأة الجزائر5ة أول 
  . ح)ة اإلرهاب والعنف المسّلح خالل تسعین)ات القرن الماضي

تقار5ر الجزائر5ة أن نس�ة تشغیل النساء لم تصل إلى مستوi أما بخصوص قطاع العمل فقد أّكدت ال    
من مجموع س�ان العاملین، وأشارت إلى اعتماد الح�ومة لتوص)ات ) �المائة 20(عال، ولم تتجاوز نس�ة 

، �شأن 2006سنة  CRASCمر�ز ال
حث في األنتروCولوج�ا االجتماع�ة والثقاف�ة الدراسة التي أعّدها 
. مر�ز سیداف لدراسات المرأة الجزائر=ةاالقتصادّ$ للمرأة في الجزائر، إضافة إلى  –اإلدماج االجتماعي 

�ما استحدثت الجزائر . وعلى إثر ذلك تّم استحداث نظام الكترونّي للمعلومات حول العنف ضّد المرأة
 برئاسة السیدة شائعة جعفر$، وأّسست شر�ة سوناطراك المحتكرة لقطاع مرصدا للمرأة الجزائر=ة
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، وهي أول )2002فبرایر سنة  11(في  مرصد تشغیل المرأةالمحروقات والبترو�)ماو)ات في الجزائر، 
  . )UGTA )1تجر"ة إحصاء �التنسیF مع االتحاد العام للعمال الجزائر5ین 

لز5ادة مستو)ات الوعي لدور التم�ین المعرفّي " بوا�ة الكترون)ة للنساء"وأنشأت الجزائر أ)ضا     
العر")ة، اإلفر5ق)ة، �ما تنخرg الجزائر في مشار5ع ال�حث اإلقل)م)ة المغار")ة، . ت والمعلوماتلالتصاال

  .والمتوسط)ة، ومع الجمع)ات والمنظمات األهل)ة المهتمة �أ�حاث النوع االجتماعي

 – 2007(و) 2007 – 2002(اإلستراتیج�ة الوطن�ة لمحو األم�ة اعتمدت الدولة الجزائر5ة     
وطولبت من قبل لجنة المرأة �أن تعتمد إستراتیج)ة منظور جنسانّي للنظر في مستو)ات استفادة  ،)2012

المرأة في المناطF النائ)ة، ولم تع الجزائر س)اسة وطن)ة واضحة �الصحة الجنس)ة واإلنجاب)ة، وهي 
ن �فیروس مطال�ة بتو)ح موقف القوانین الوطن)ة من اإلجهاض غیر القانونّي، وٕاحصاء عدد المصابی

إنشاء المطاعم المدرس)ة، المنحة : (اتخذت الجزائر إجراءات عّدة لدعم التعل)م. المناعة من اإلیدز
دج لنفقات الموسم الدراسي الجدید، مجان)ة الكتاب المدرسي، التضامن المدرسي، النقل  3000المدرس)ة 

  ). المدرسي، الصحة المدرس)ة، المنح المدرس)ة

  :التجرCة المغر�Cة

�عقد شراكة مع المنظمات غیر الح�وم)ة المهتمة ) 1999 – 1998(قامت الح�ومة المغر")ة ما بین    
غال�ا ". مشروع مخط§ وطني من أجل إدماج النساء في مسلسل التنم�ة"�قضا)ا المرأة، من خالل إعداد 

قار"ة برمج)ة مع مختلف ما تستخدم الح�ومة المغر")ة طر5قة اللقاءات التشاور5ة البؤر5ة مع النساء، وفF م
الفئات والمناطF، لدراسة المعط)ات وتحلیل القوانین للحصول على اإلحصائ)ات، ودراسة آثار الممارسات 

وتجاوز عدد الجمع)ات ، )2(العرف)ة على القوانین والس)اسات والخط} والبرامج الوطن)ة للنهوض �المرأة 
مفارقة غر�5ة تمّیز النسیج الجمع)اتي المغر"ّي، ، �جمع)ة ذات طا�ع وطني 1000ألف جمع)ة منها  70

حیث توجد جمع)ات نسائ)ة یترأسها رجال، لكن انتخبت في المغرب امرأة على رأس المنظمة المغر")ة 
أما على الصعید المغار"ي، فقد أنشئ االتحاد المغار"ي . لحقوق اإلنسان ألول مرة في تار5خ المملكة

  .كو5نا للنساء الناخ�ات و المرشحات لالنتخا�اتللجمع)ات النسائ)ة، وهو یوفر ت

                                                             

  .مرجع ساب^ــ فاطمة بودرهم، )1(

ـــ، )2(  Globalالم�تب الجهوّ$ لمنظمة : الر"اg(تعز=ز حقوق المرة المغار�Cة من خالل عقد وزاج منفصل ــ ــــــــــــــــــــــــــ
Rights f  ،08. ، ص)�2007الدول المغار")ة.  
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 50، ففي �ّل العالم توجد )1(ینفرد المغرب بتطبیF إستراتیج)ة جندرة المیزان)ة العموم)ة للمملكة      
، ودولتان عر"یتان فق} )GBIs(دولة فق} تعتمد هذه اإلستراتیج)ة في إدماج الجندر في المیزنة العموم)ة 

إّن تدابیر المساواة بین الجنسین بدون میزان)ة هي نصف : (هناك مثل شائع )قولهما مصر والمغرب، ف
، فعمال �منهاج عمل بیجین، التي تدعو إلى إجراء تحلیل لوضع المرأة في المیزان)ة وٕالى تعدیل )تدابیر

ل)ة التي اإلنفاق العام لضمان المساواة بین المرأة والرجل، عملت المملكة المغر")ة على اعتماد هذه اآل
  )2. (ز5ادة مستو)ات الشفاف)ة في اإلنفاق العمومي على أساس الجندر

أّدi التبني العلني للمساواة بین الرجال والنساء �هدف للتنم)ة في التجر"ة المغر")ة، إلى إدخال     
س)ة في تعد)الت على مستوi التوجهات الس)اس)ة الكبرi للمملكة، فقد حّددت المملكة م)ادین التدخل الرئ)

تعز5ز مشار�ة النساء في التر")ة النظام)ة وغیر النظام)ة والنهوض : إدماج مقار"ة النوع االجتماعي، وهي
بثقافة المساواة في المشوار التر"و$، وضع س)اسة للصحة اإلنجاب)ة وتحسین مؤشرات الصحة للنساء،  

فقر، تعز5ز سلطات و�فاءات النساء في إدماج النساء في التنم)ة االقتصاد)ة والشغل والتكو5ن وم�افحة ال
  .الم)ادین القانون)ة والس)اس)ة والمؤسسات)ة

لعام ) التداول(في ح�ومة التناوب  إستراتیج�ة وطن�ة للعدل والمساواة بین الجنسینوضع المغرب     
  :و الذ$ قسم مشروع النوع االجتماعي إلى. 1998

 )برامج التنم)ة والصحة اإلنجاب)ة إدماج الجندر في( Ιمشروع النوع االجتماعي  -  
  ).إدماج الجندر في مقاومة العنف القائم على النوع( Πمشروع النوع االجتماعي  -  
  .إلجراء مسح بخصوص الجندر في المملكة مشروع دعم المنظمات غیر الح�ومة و القطاع الخاص -  
  .)وزارة التخط�§(إدماج النوع االجتماعي في اإلحصائ�ات الوطن�ة  -  

إدماج مقار"ة النوع : واعتمدت الح�ومة المغر")ة على اإلجراءات التال)ة إلدماج النساء في التنم)ة    
�وسیلة تخط)} س)اس)ة وتقن)ة، تشج)ع معرفة ظروف النساء ونشر النتائج، تبني منهج)ة ال مر�ز5ة، 

  .لح�ومیینجهو)ة وتشار�)ة، تنم)ة التنسیF والتعاون بین المتدخلین الح�ومیین وغیر ا

                                                             

ـــــــــــــ، )1( ، ALCIحر�ة بدائل المواطنة : الر"اg( "تقر=ر میزان�ة النوع االجتماعي"قراءة في : برنامج النوع والمساواةــ ـــــــــــــــ
ان)ة مستجی�ة للنوع ، مجموعة العمل من أجل میز ONU Femmesوحدة األمم المتحدة من أجل المساواة بین الجنسین 

  .08. ، ص)2013االجتماعي، 

مراق
ة المیزان�ات الح�وم�ة للتأّكد من مسایرتها التفاق�ة : إعداد المیزان�ة مع مراعاة حقوق المرأةــ إ)ان إیلسون، )2(
، )2007ر صندوق األمم المتحدة للنهوض �المرأة، د)سمب: نیو5ورك( القضاء على جم�ع أش�ال التمییز ضّد المرأة سیداو

  .13. ص
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سعت الح�ومة المغر")ة إلى وضع خطة وطن)ة إزالة الفوارق بین الجنسین في التعل)م االبتدائي     
، ور"طتها بخط} تعز5ز قدرة العمل لدi النساء، ومحو األم)ة، والتكو5ن 2005والثانو$ في أفF سنة 

من أمراض األمهات التأطیر الصحي وش�ه الصحي، والوقا)ة (المهني، وتوفیر الخدمات الصح)ة 
�ما سعت إلى وضع س)اسة جادة إلزالة ). وغیرها.. وتقل)ص حاالت الوف)ات لدیهم، العقم وسن ال)أس
�ما ینخرg المغرب في مشار5ع ال�حث اإلقل)م)ة . الفوارق في األجور والعمل في القطاع الخاص

  .األهل)ة المهتمة �ال�حوث الجندر5ة المغار")ة، العر")ة، اإلفر5ق)ة، والمتوسط)ة، ومع الجمع)ات والمنظمات

، من قبل �تا�ة الدولة الم�لفة المر�ز المغرCي لإلعالم والتوثی^ والدراسات حول المرأةوأنشأ المغرب     
، وأنشأت ش��ة )وزارة التنم)ة االجتماع)ة واألسرة والتضامن حال)ا(�األسرة والتضامن والعمل االجتماعي 

  )1. (وع االجتماعي، تعّد دراسات حول العنف ضّد المرأةلمناهضة العنف المتصل �الن
  :التجرCة المور=تان�ة

تعتمد مور5تان)ا مقار"ة تشار�)ة تضمن إسهام المنظمات غیر الح�وم)ة ذات النشاg في حF المرأة،     
تنسیF،  في إعداد التقر5ر الرسمّي الوطنّي للجمهور5ة اإلسالم)ة المور5تان)ة، وعقد حلقات عمل واجتماعات

وتنش} في مور5تان)ا العدید من التعاون)ات النسائ)ة واالتحادات الجمعو)ة إضافة إلى المنظمات النسائ)ة 
المهن)ة والنقاب)ة، و)الح£ في مور5تان)ا المشار�ة الفعالة للنساء في أنشطة المنظمات غیر الح�وم)ة 

ا للوثائ^ والمعلومات المتعلقة 
المرأة واألسرة مر�ز وأنشأت وزارة الدولة لشؤون المرأة . والرا�طات النسائ)ة
، و)قوم دورها على إعداد قواعد الب)انات التي تخدم صانعي القرار وتوّجه المجتمع المدنّي، )2(والطفل 

على مستوi  )3(لجنة متا
عة النوع لتطو5ر األ�حاث الخاصة �المرأة المور5تان)ة، �ما أّسست نفس الوزارة 

                                                             

ــــــــ،)1( مر�ز المرأة العر")ة للتدر5ب وال�حوث : تونس(النوع االجتماعي والس�اسة في المغرب : جذاذة معلومات ـــــ ـــــــــــــــــــــــ
  .12. ، ص)2009أكتو"ر (، 06: العدد  ،"�وثر"

وزارة الشؤون االجتماع)ة والطفولة واألسرة، �تا�ة الدولة : نواقشوg( طن�ة لألسرةمراجعة وتحدیث الس�اسة الو  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــ،)2(
  ).2006لشؤون المرأة، الجمهور5ة اإلسالم)ة المور5تان)ة، سبتمبر 

الجمهور5ة اإلسالم)ة �تا�ة الدولة لشؤون المرأة، فرF5 متا�عة النوع، : نواقشوg( مؤشرات النوع في مور=تاني ــ ــــــــــــــــــــــــــــ،)3( 
  ).2004، مایو UNFPAالمور5تان)ة، صندوق األمم المتحدة للس�ان 
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لتزاماتها ح)ال منهاج عمل بیجین، ومن أهّم أدوراها رصد العنف ضّد المرأة في المجتمع الوزارة، إ)فاء �ا
  )1. (المور5تانيّ 

الخاص إلصالح نظام التعل)م، وانطلقت م�ادرات عزل  1999صدر في مور5تان)ا القانون العام لسنة     
ما اتخذت مور5تان)ا . رجل والمرأةالمفاه)م النمط)ة المس�قة �شأن الجنسین، وٕادراج ف�رة المساواة بین ال

، )منع تشو)ه األعضاء التناسل)ة لألنثى وٕاجراء التسمین القسر$ّ (تدابیر لم�افحة ممارسة ختان اإلناث 
�ما تقّدم ). االسترقاق(وهي ممارسات تقلید)ة تلقى استهجانا �بیرا، �اإلضافة إلى مش�لة االستع�اد 

لموجودات في أوضاع شبیهة �الرّق، ومحاولة إنقاذ القانون إحصائ)ات حول أعداد النساء والفت)ات ا
  )2. (الذ$ ألغى الرّق والعبود)ة في مور5تان)ا 1981الوطنّي رقم 

إلى إلزام)ة التعل)م اإلبتدائّي، �ما تلتزم مور5تان)ا بإحراز تقّدم  2001و)شیر قانون التعل)م لسنة     
: �ما صدر في مور5تان)ا المرسوم رقم. إلنمائ)ة لأللف)ةبخصوص إلغاء م�افحة الفقر استجا�ة لألهداف ا

سبتمبر  28(الصادر في ) 2000 – 94: (المعّدل �المرسوم رقم) 1998جو5ل)ة (في ) 98 – 89(
تّم إنشاء المفوض)ة المعن)ة �حقوق اإلنسان، وم�افحة الفقر، ومساعدة المهمشین على االندماج ) 2000

)ا برنامجا وطن)ا للتحصین الموسع، للتقلیل من وف)ات األمهات واألطفال، في المجتمع، �ما تعتمد مور5تان
  )3. (وتعز5ز الصحة اإلنجاب)ة، وم�افحة نقص المناعة ضّد اإلیدز، و"رنامجا لدعم التغذ)ة

  :التجرCة اللیب�ة

، 1988سنة  مر�ز توثی^ و
حوث ودراسات المرأة العر�Cةاستحدث النظام اللیبي في عهد القذافي،     
والجمع�ة العر�Cة للدفاع االجتماعي عن األسرة ضّد ، 1989سنة  والجمع�ة العر�Cة اللیب�ة لألسرة

. ، الذ$ أعّد ندوات هامة حول المرأةمر�ز دراسات الكتاب األخضر، و1989سنة  االنحراف والجر=مة

                                                             

الجمهور5ة : نواقشوg( مؤشرات حول ظاهرة العنف حول المرأة والبنت في المجتمع المور=تاني، دمحم ولد أحمیداهــ )1(
، UNFPAة، بدعم من صندوق األمم المتحدة للس�ان اإلسالم)ة المور5تان)ة، �تا�ة الدولة لشؤون المرأة، إدارة الترق)ة النسو)

  ).2004د)سمبر (

ــ،)2(  ، CEDAW/تقر=ر الدولة المور=تان�ة بخصوص تطبی^ اتفاق�ة القضاء على التمییز ضد المرأة سیداو ــ ــــــــــــــــــــــــــ
أغسطس  02(، 45298ـ  05: تقر5ر رقماألمم المتحدة، اللجنة المعن)ة �القضاء على التمییز ضد المرأة، ال: نیو5ورك
  .05. ، ص)2005

وزارة الشؤون االجتماع)ة والطفولة : نواقشوg( )2008-2005(اإلستراتیج�ة الوطن�ة للترق�ة النسو�ة  ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ،)3( 
  ).2005واألسرة، �تا�ة الدولة لشؤون المرأة، الجمهور5ة اإلسالم)ة المور5تان)ة، 



 

289 

سها مجّددا، دون أن لكن �عد الثورة تحاول مراكز ال�حث في لیب)ا النهوض �مراكز األ�حاث، وتأس)س نف
  .یبخس ذلك دور الجامعات اللیب)ة في تطو5ر دراسات المرأة في لیب)ا

�ان النظام اللیبّي قبل الثورة، قد أّكد تعدیل المناهج الدراس)ة إلنهاء النمط)ة في تحدید دور المرأة     
ة اللیب)ة تحضى �مزا)ا على والرجل في الكتاب المدرسي، أّكد في تقار5ره التي رفعت لجنة المرأة أّن المرأ 

، والذ$ منع األعمال الشاقة والخطرة 1970سنة ) 58(الرجل في قطاع العمل منذ إعالن قانون العمل 
ساعة في األسبوع ألّن طب)عتها ال  �48العمل في قطاع الحدید والصلب، وعدم تشغیل المرأة أكثر من 

  . قضا)ا الزواج والطالق 1984سنة ) 10: (رقمتتفF مع ما هو أكثر من هذا التوقیت، ونّظم القانون 

الزنا وال�غاء والمتاجرة �النساء، فهي جر5مة )عاقب علیها  1973لسنة ) 70: (�ما حرم القانون رقم    
) 31(ونصت المادة . القانون، حیث �ان قانون العقو�ات �السجن من )مارس التجارة الجنس)ة ومرتكبها

، التي ال تجیز التفرF5 بین الرجال والنساء، �ما �انت 1970لسنة ) 58(من قانون العمل اللیبي رقم 
، أما �عد الثورة، ..)محو األم)ة، التوع)ة الصح)ة، الفالحة، الطرز والح)اكة(تولي اهتماما �المرأة اللیب)ة 

ت المؤتمر فقد بدأت لیب)ا مسارها الخطّي االنتقالّي بتعیین المجلس الوطنّي االنتقالّي الذ$ نّظم انتخا�ا
  . 2014الوطنّي العام، قبل أن تنّظم انتخا�ات مجلس النواب 

في تتّ�ع مسار وطنّي یواز$   - �استثناء لیب)ا التي التحقت �عد الثورة –لقد نجحت الدول المغار")ة     
نوع المسیرة الدول)ة لحقوق المرأة، منتقلة من منع التمییز، إلى تطو5ر التشر5عات، ثّم إدماج مقار"ة ال

االجتماعي ومأسستها، ثّم تبّني س)سات التمییز اإلیجابي للكوتا والمناصفة، و"هذه اإلجراءات أوفت دول 
، والتي ستشهد مراجعة 2015المنطقة �التزاماتها تجاه األهداف اإلنمائ)ة لأللف)ة إلى حین بلوغ سنة 

أة تعاني من آثار العنف الذ$ مورس أثناء لكّن في لیب)ا، ال تزال المر . وتطو5را نوع)ا جدیدا للعقود المقبلة
الثورة وما �عدها من أحداث، حیث عانت المرأة من االغتصاب والقتل، وال تزال المحاكم اللیب)ة غیر قادرة 
على فتح هذا الملف، في ظّل المرحلة االنتقال)ة، الغامضة، والمتالش)ة، وهو ما )قتضي متا�عة دق)قة 

ضاع االقتصاد)ة واالجتماع)ة السیئة للمرأة، وأثرها على السلوك الس)اسي آلثار هذه المرحلة على األو 
  .للمرأة اللیب)ة
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  مشار�ة المرأة المغار�Cة في االستحقاقات االنتخاب�ة: الم
حث الثالث

تزداد سلطة تأثیر النساء على الرجال �مختلف الطرق، فعلى الصعید االجتماعي تعتبر سلطة المرأة     
فرونسواز ، فالفیلسوف ..ة، إعاقة، وٕاضراب، سلطة تحّ�م، وسلطة ضعفاء في الوقت ذاتهسلطة معارض

، مصادر سلطة القرار، ألّنهّن یتح�من في )1" (زع)مات جوهر العمل الس)اسيّ ")عتبر النساء  ایر=تی�ه
لهذه على السلطة الذ�ور5ة، ونتیجة  "VITO/الفیتو": ، وممارسة حFّ النقض"العرقلة"لقدرتهّن على 

الوضع)ة، یؤّد$ تجّمع النساء، وراء أجندة وس)اسة واضحة، للدفاع عن حقوق المرأة، من خالل األطر 
التنظ)م)ة التعاون)ة للعمل األهلّي، إلى فرض مشار�ة المرأة في تسطیر منهاج تعم)م المنظور الجنسانّي 

ل المنظمات الدول)ة لتكون راصدا في الس)اسات، من منطلF المقار"ة التشار�)ة، ومن �اب اخت)ارها من قب
  . مواز5ا للح�م الموضوعّي على س)اسات و"رامج الدول

إّن أهّم ما )مّیز االستحقاقات االنتخاب)ة األخیرة في الدول المغار")ة، هو أّن اعتماد آل)ات الكوتا     
واإلفر5قّي والمتوسطّي، ، على الصعید اإلقل)مي المغار"ّي والعر"ي )س)اسات التمییز اإلیجابيّ (والمناصفة 

ناتج عن التزام دول المغرب العر"ّي بتعهداتها، التي تّم التأكید علیها في لجنة المرأة المتعلقة �السیداو، 
. ، �ان �مثا�ة س)اسة تحیین إقل)مّي لوضع المرأة)سنوات �05ّل (واجتماعات مراجعة عقد بیجین الدور5ة 
ة واللجان البرلمان)ة النسائ)ة، في طرح مشار5ع وخط}  تم�ین ف�قدر ما أعتمد على االتحادات النسائ)

المرأة على المستوi الرسمّي، �قدر ما یتأّكد �أّن الح�ومات المغار")ة، �انت تسعى بجّد)ة �بیرة لإل)فاء 
  ). تم�ین المرأة وضمان المساواة بین الجنسین، دون تمییز: الهدف الثالث(�األهداف اإلنمائ)ة لأللف)ة 

لذلك تمّیزت االستحقاقات االنتخاب)ة األخیرة في الدول المغار")ة، �الطرح الجاد لقض)ة المرأة،      
واالنتقال من الجدل والحوار والتنظیر، إلى التجر"ة والتطبیF وتعّلم الدروس، ففي الوقت الذ$ تمّیزت ف)ه 

زت التجر"ة التونس)ة �المشروع التشر5ع)ات اللیب)ة �السبF في منع التمییز وحضره حتى قبل الثورة، تمیّ 
النهضوّ$ النسائّي، الذ$ )شرك النخ�ة من األساتذة الجامعیین �ش�ل متفّرد عر"ّ)ا ومغار"ّ)ا منذ نصف 
قرن، ونالت المملكة المغر")ة السبF في إطالق مشار5ع التم�ین وٕاقرار مبدأ المناصفة على الصعید 

ر تفّردت إجرائّ)ا �حصدها أعلى نس�ة تمثیل نسائّي في اإلقل)مّي وسدترة حضر التمییز، لكّن الجزائ
، الوقت )ودون الحاجة إلى المناصفة(البرلمان على الصعید اإلقل)مي، �االستناد على آل)ة الكوتا فق} 

الذ$ لم تترجم ف)ه التجر"تان التونس)ة والمغر")ة آل)ة المناصفة إلى أرقام صر5حة في التم�ین النسائّي، 
وامل ال�طر5ر�)ة الخفّ)ة، والمقاومة الذ�ور5ّة التنافسّ)ة، خصوصا في المرحلة االنتقال)ة نتیجة تراكب ع

  .الحال)ة
                                                             

  .85. ، صمرجع ساب^ــ فرنسوا ایر5تی)ه، )1(
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   2014االنتخا
ات التشر=ع�ة في التجرCة التونس�ة  
عد دستور  ینایر  : المطلب األول
  

ی�ة، واستمّر في عهد الرئ)س الراحل الحبیب بورق) 1959نوفمبر (انتخبت أول برلمان)ة تونس)ة في     
تمثیل المرأة �عد تحّول الح�م في فترة الرئ)س السابF ز5ن العابدین بن علي، یزداد بوتیرة �طیئة، لكّنها 

عضوا، ینتخبون �االقتراع العام  214و5تكّون مجلس النواب التونسّي من . تراعي التواجد الدائم للنساء
) �المائة 11.5(إلى  1989سنة ) �المائة 04.3(الم�اشر، ارتفعت نس�ة المشار�ة النسائ)ة النس�ة من 

 2009سنة ) �المائة 27.57(نائ�ة، و �43انتخاب  2004سنة ) �المائة 22.7(، ثم 1999سنة 
 58(، إلى )2009أكتو"ر  25(�ما ارتفعت نس�ة المشار�ة النسائ)ة في برلمان . سیدة �58انتخاب 

  . نائ�ة 58: بـ) �المائة
تخابي للرئ)س األسبF ز5ن العابدین بن علي یخصص محورا �امال للمرأة في �ان البرنامج االن    

، إذ )عتمد الرئ)س )2014- 2009(و) 2009-2004(و) 2004-1999(برنامجه االنتخابي لرئاس)ات 
للنساء في مناصب ) �المائة 30(من برنامجه االنتخابي الرئاسي �ضمان نس�ة  16السابF في النقطة 

 30(وهو ما حدث �الفعل في االنتخا�ات البلد)ة التي شهدت تخص)ص . نع القرارالمسؤول)ة ومناصب ص
ولوح£ في تونس قبل الثورة، حضور المرأة ). 2010انتخا�ات البلد)ة (، من القائمات للنساء في )�المائة

جمل من م) �المائة 25( :المستمر في الح�ومة، والوظائف العل)ا والهیئات االستثمار5ة �النسب التال)ة
) �المائة 13.3(من أعضاء المجلس االقتصاد$ واالجتماعي، ) �المائة 20(أعضاء المجلس الدستور$، 

  .من المجلس األعلى لالتصال) �المائة 6.6(من أعضاء المجلس األعلى للقضاء، 
  

  
  ):2014جانفي /ینایر 14(المرأة في انتخا
ات المجلس التأس�سي 
عد ثورة 

 
  

عن موعد االنتخا�ات التي ستقام ) 2011مارس  03(سّي المؤقت فؤاد المبزع في أعلن الرئ)س التون    
لطموحات وانتظارات  1959، ثّم أجّلت عدة مرات، معلنا عدم مالءمة دستور )2011جو5ل)ة  24(في 

وعلى إثر دعوته الشعب التونسّي النتخاب المجلس . الّشعب التونسّي، �عد الثورة، وتعلیF العمل �ه
، الذ$ �ان طوال سنوات 1959التأس)سّي، تكون تونس قد أحدثت قط)عة مع الماضي ودستور  التونسيّ 

  )1. (عرضة لتالعب نظام الرئ)س المخلوع ز5ن العابدین بن علي
)عّد إنشاء الهیئة العل)ا المستقلة النتخا�ات المجلس التأس)سي التونسي نقلة نوع)ة �عد الثورة، حیث     

هي المشرف الم�اشر على هذه الهیئة دون توفیر شروg النزاهة والشفاف)ة، لذلك  �انت وزارة الداخل)ة
                                                             

)
1

ــ عائشة الت)اب، صالح الدین الجورشي، أدمحم المالكي )  األس
اب والس�اقات والتحد�ات... ثورة تونسوآخرون، ... ــــ
  .54.، ص)2013المر�ز العر"ي لأل�حاث ودراسة الس)اسات، : الدوحة(
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صدر المرسوم الرئاسي إلحداث هذه الهیئة العل)ا المستقلة لالنتخا�ات لإلشراف على انتخا�ات المجلس 
  )1. (الوطني التأس)سي

ي سّجل الناخبین، بلغ ثماني )عّد ناخ�ا �ّل تونس)ة وتونسّي مرّسم ف: "على أّنه) 05(تنّص المادة     
عشرة سنة �املة الیوم السابF لالقتراع، المتمّتع �حقوقه المدنّ)ة والس)اس)ة، غیر مشمول �أّ$ صورة من 

عل تقد)م الترّشحات على أساس ) 24(، و5نّص الفصل "صور الحرمان المنصوص علیها في القانون 
بینهم داخل القائمة،و ال تقبل القائمة التي ال تحترم مبدأ التناصف بین النساء والرجال، وقاعدة التناوب 

هذا المبدأ، إّال في حدود ما )حتمله العدد الفرد$ للمقاعد المخّصصة ل�عض الدوائر، و5نّص الفصل 
على أّنه یتعّین على �ّل قائمة تفوق أر"عة مترّشحین أن )�ون من بین األر"عة األوائل مترّشح أو ) 25(

  )  2. (سنة 35ه عن مترّشحة ال یز5د سنّ 

حز"ا س)اس)ا جدیدا �عد أن فرض حزب التجمع  116لقد أعلن في تونس ما �عد الثورة عن والدة     
الدستورّ$ الحاكم في عهد ز5ن العابدین بن علي نفسه �حزب واحد طوال عقدین، �واجهة أمام)ة لنظام 

ي د)مقراط)ة الواجهة، وهي نفس األحزاب س)اسي تسّلطّي، یتخذ �قّ)ة األحزاب الس)اس)ة �العب إضافّي ف
  )3. (التي أص�حت الیوم ضمن الهوامش الخلف)ة للمشهد الس)اسي

أوت  14 – 2011جو5ل)ة (افتتحت فترة تسجیل الناخبین في تونس ما �عد الثورة خالل الفترة     
فة منتخبین لم ، والتي أّدت إلى تغییر ش�ل الهیئة لتي ستقّرر مصیر المشهد التونسي، بإضا)2011

یتمتعوا �حFّ التصو5ت من قبل، ومنع من ینتمي للحزب الحاكم في عهد بن علي من ممارسة العمل 
  )4. (الس)اسي، �ح�م قوانین العدالة االنتقال)ة في ال�الد

                                                             

، أوراق تقی�م حالة" اإلطار، المسار، والنتائج،: لس الوطني التأس)سي التونسيانتخا�ات المج"ــــ عبد اللطیف الحناشي، )1( 
  .04. ، ص)2012مارس (المر�ز العر"ي لأل�حاث ودراسة الس)اسات، : الدوحة

، والمتعل^ 
االنتخا
ات واالستفتاء، )2014أ�ار /مایو 26(المؤّرخ في  2014لسنة ) 1: (ــ القانون األساسي عدد)2(
  .1382. ، ص)42: (، العدد)2014أ�ار /مایو 27(طني التأس�سي، الرائد الرسمي للجمهور=ة التونس�ة، المجلس الو 

المر�ز العر"ي : ، الدوحةأوراق تقی�م حالة" قراءة في مضامین ودالالت نتائج االنتخا�ات في تونس،"ــــ عائشة التائب، )3(
  .08. ، ص)2012ینایر (لأل�حاث ودراسة الس)اسات، 

مر�ز  التقر=ر النهائي): 2011أكتوCر  23(انتخا
ات المجلس الوطني التأس�سي في تونس ــــ جون هاردمان، ـ)4( 
  .06. ، ص�The Carter Centerارتر 
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، النتخاب المجلس التأس)سي الفترة )2011أكتو"ر  23(توّجه التونسّیون لمراكز التصو5ت في      
عضوا، س)سّیر أمور ال�الد، في انتظار التصو5ت على  217المجلس المتكّون من  ،)2014- 2011(

فاز بتلك االنتخا�ات . ، وٕاعالن انتهاء المرحلة االنتقال)ة)2014جانفي /ینایر 23(الدستور الجدید في 
ر5ضة مقعدا، وحّلت قوائم الع 29: مقعدا، ثّم حزب المؤتمر من أجل الجمهور5ّة بـ 89: حر�ة النهضة بـ

  . مقعدا 26: الشعب)ة في المرت�ة الثالثة بـ
مقعدا، وقد ح�م هذا االئتالف   217نائ�ا من بین 117تحصل ائتالف أحزاب الترو)�ا على أغلب)ة و      

رئاس)ا وح�وم)ا و"رلمان)ا، وهو : تونس في الفترة االنتقال)ة في ثالث ح�ومات انتقال)ة، وتولى ق)ادة الدولة
حر�ة الّنهضة، المؤتمر من أجل الجمهور5ة، الّتكّتل الّد)مقراطي من أجل  :ب الّثالثم�ّون من األحزا
   .العمل والحر5ات

، لكن �عد انسحاب عدد من الّنواب، 28وزارة من بین   16:و)شارك تحالف الترو)�ا في الح�ومة بـ     
، خصوصا حزب )�المائة 53.91(إلى )�المائة 63.59(تراجع ثقل الترو)�ا من مقاعد المجلس من نس�ة 

. نائ�ا 90: نواب، أّما الّنهضة ف�قیت بـ 06نائ�ا في المجلس، والّتكّتل الذ$ فقد  18المؤتمر الذ$ فقد 
  )1. (�اإلضافة إلى تكّتل جم)ع األط)اف الس)اس)ة المناهضة لحر�ة النهضة

  یبین توز=ع المقاعد في المجلس التأس�سي التونسي): 01: (مخط§ رقم

  
: ، الموقع االلكتروني)2014- 2011(لمجلس الوطني التأس)سي التونسي موسوعة و)�یبید)ا، ا: درالمص

http://ar.wikipedia.org  

  ): 03، 03: (المخططین رقم

  ).2011أكتوCر (عدد المقاعد، وعدد األصوات التي حصدتها األحزاب المتنافسة في انتخا
ات 

                                                             

المر�ز العر"ي لأل�حاث : الدوحة( بن�ة ثورة وصیرورتها من خالل یوم�اتها: الثورة التونس�ة المجیدةــ عزمي �شارة، )1(
  .272.، ص)2012فبرایر  ودراسة الس)اسات،
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أوراق تقی�م " اإلطار، المسار، والنتائج،: انتخا�ات المجلس الوطني التأس)سي التونسي"عبد اللطیف الحناشي، : المصدر

  ).2012مارس (المر�ز العر"ي لأل�حاث ودراسة الس)اسات، : ، الدوحةحالة
  

برئاسة المجلس  رئ)س حزب الّتكّتل الّد)مقراطي من أجل العمل والحر5ات، فاز مصطفى بن جعفر    
ألكتو"ر (و)عتبر المجلس التأس)سي . التأس)سي، ضّد منافسته مّ)ة الجر5بي عن الحزب الجمهور$ 

  .1956، الثاني في تار5خ ال�الد �عد المجلس القومي التأس)سي سنة )2011
برایر ف 06(عرفت تونس خالل المرحلة االنتقال)ة، أزمة س)اس)ة �عد اغت)ال المحامي ش�ر$ بلعید في    

أّدi �}ء و ). 2013أكتو"ر  23(، والعضو �المجلس التأس)سّي دمحم البراهمي الذ$ اغتیل في )2013
، �ما صدر 2014إعالن الّدستور إلى إرجاء االنتخا�ات الّتشر5عّ)ة والرئاسّ)ة إلى شهر$ أكتو"ر ونوفمبر 

  . ظم العدالة االنتقال)ة، والذ$ ین)24/12/2013: (المؤرخ في 53: في تونس القانون األساسي رقم
عانت حر�ة النهضة من ضغوg الحر�ات المضادة لإلسالمیین، وتقول أدب)ات زع)م حر�ة النهضة     

التونس)ة الشیخ راشد الغنوشي، أّنه ال )مانع ترش)ح المرأة لمنصب الرئاسة، أو أ)ة وال)ة عامة، ما دامت 
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وال)ة �عض النساء على �عض : "مب)حا ذلك تحت عنوانخارج نطاق األسرة التي تعود فیها الوال)ة للرجل، 
  )1". (الرجال الخارج عن نطاق األسرة، حیث أّن الق)مومة في الح)اة الزوج)ة فق}

�ما اشتّدت األزمة الس)اس)ة على حر�ة النهضة نتیجة ضغوg الجبهة العلمان)ة، خصوصا وأّن      
العر5ض للح�ومة الثان)ة، قد سّهل شّن الحمالت  رئاسة السید حّماد$ الج�الي للح�ومة األولى وعلي

واشتّدت األمور صعو�ة و�ادت أن تخرج تونس عن مسارها الخطّي . اإلعالم)ة ضّد حر�ة النهضة
في مصر، التي أّدت إلى االنقالب ) 2013یونیو /جوان 30ثورة (لالنتقال الد)مقراطّي، خصوصا �عد 

، و"دأ )2013یولیو /جو5ل)ة 03(المنتخب دمحم مرسي، في على ح�م اإلخوان المسلمین، وعزل الرئ)س 
 ،Fمختلفة، خرجت عن المسار الخطّي لالنتقال الد)مقراطي، وتنصیب وز5ر الدفاع الساب F5خرطة طر

  ) ∗.(2014المشیر عبد الفتاح الس)سي، رئ)سا للجمهور5ة المصر5ة، �عد االنتخا�ات الرئاس)ة 
  

، والخلف�ة )2014 -2011(األحزاب التونس�ة في المجلس التأس�سي یبّین نسب تمثیل ): 03(مخط§ رقم 
  اإلیدیولوج�ة لكّل حزب

  

  

                                                             

، )2000، 03. المر�ز المغار"ي لل�حوث والترجمة، g: لندن( المرأة بین القرآن وواقع المسلمینــ راشدالغنوشي، )1( 
  .112. ص

ــ قال زع)م حرة النهضة، الشیخ راشد الغنوشي، أثناء ز5ارة له للجزائر، أّن أحزاب الترو)�ا، استشعرت محاولتین )∗(
في تونس، لمنع استكمال المسار الد)مقراطي لل�الد، ونتیجة للفراغ الذ$ تر�ه الجنرال رشید بن عمار في مؤسسة انقالبیتین 

الج)ش التونس)ة، لم تتكون نخ�ة عس�ر5ة قادرة على التدّخل في الشأن الس)اسي لل�الد، أو وقف المسار االنتقالّي، �ما 
  .1991، وقبلها في الجزائر سنة 2013حدث في مصر سنة 
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دراسة مع�ار=ة لنظام انتخا
ات المجلس الوطني : حول تطبی^ نظام لتمثیل النسبي في تونسهاد$ طرابلسي، : المصدر
لتدر5ب �الهیئة العل)ا المستقلة مدیر5ة شؤون ا: تونس( ، ودراسة مقارنة لمختلف الص�غ-2011تونس –التأس�سي 

  .08. ، ص)2012لالنتخا�ات، 
  

�انت الحر�ات النسائ)ة التونس)ة جزء من المشهد الس)اسي، ولم یؤّد$ صعود حر�ة النهضة إلى     
توّقف الحر�ات النسائ)ة عن المطال�ة بتطبیF المناصفة، والرفع النهائّي والفعلّي لتحفظات تونس على 

وفي انتظار االنتخا�ات التشر5ع)ة والرئاس)ة المقبلة، ستستمر مراكز األ�حاث . سیداومواد اتفاق)ة ال
التونس)ة في رصد مواطن الخلل واالنسداد التي تعتور بناء التشر5عات التونس)ة، وتمنع تحقیF مناصفة 

حداثّي، حق)ق)ة في تمثیل النساء التونس)ات في مختلف المجالس المنتخ�ة والمعینة، في هذا البلد ال
في ثورة تار5خ)ة، تسّبب التناقض الرهیب في تر�یبته  2011ومجتمعه المتمّدن، الذ$ انفجر سنة 

عقود سا�قة من  05الس)اس)ة، حیث أّنه �ان مجتمعا یتمتع بثقافة مدن)ة عال)ة، غیر أّنه عانى طوال 
ینایر /جانفي(الدستور في  التسّل} الس)اسي، ولعّل تونس الجدیدة، تونس الجمهور5ة الثان)ة �عد تعدیل

، ستصلح ذلك الخلل إلى األبد، وتصّحح الظلم التار5خّي الواقع على المرأة التونس)ة ألول مرة في )2014
  .تار5خ المرأة العر")ة، انطالقا من تونس، �ما حدث في بدأ ثورات الر")ع العر"ي من تونس

  رة اإلصالح الرئاسياالنتخا
ات التشر=ع�ة في الجزائر وم
اد: المطلب الثاني
  

شهدت الجزائر إصالحات عم)قة �عد اندالع الثورات العر")ة، �عد الخطاب الهام الذ$ توّجه �ه     
، والذ$ أعلن ف)ه )1) (2011أبر5ل  15الجمعة (الرئ)س عبد العز5ز بوتفل)قة إلى الشعب الجزائرّ$ یوم 

الشخص)ات الوطن)ة خالل الفترة المحّددة جملة من اإلصالحات، بدأت �مشاورات مع القوi الس)اس)ة و 
�ق)ادة رئ)س مجلس األمة السید عبد القادر بن صالح، ثم ) 2011جوان  21ما$ إلى  21(بین 

  ) 2.(األحزاب، الجمع)ات، االنتخا�ات، اإلعالم، المرأة: المصادقة على خمسة قوانین عضو)ة تخّص 

                                                             

،  )2011أفر5ل  17السبت (، 15468: ، الجزائر، العددیوم�ة الشعب، 2011أفر5ل  15خطاب رئ)س الجمهور5ة ــ )1(
  .05ــ  04ص ــ ص، 

في آخر استطالع له حول الجزائر، أجر$ عش)ة االستحقاقات  )مق�اس الد�مقراط�ة العرCي(ال
ارومتر العرCي رصد ــ )2(
تفاد5 عّدة مؤشرات تفّسر جوانب هامة من تحّوالت المشهد الس)اسّي الجزائرّ$، و�)ف)ات  ،)2014أفر5ل (الرئاس)ة في 

 The Algerian Skipping of the Arabعبر التر�یز على العامل األمنّي  الجزائر موجة ثورات الر�Cع العرCيّ 
Springالجزائر5ون المستطلع آراؤهم، في Fوس)طرة الح�ومة على الجماعات قدرة السلطة على توفیر األمن :، حیث یث ،

، )�المائة 69(المسلحة، وتحّسن مؤشرات االقتصاد الجزائر$، وتحّسن أوضاع حقوق اإلنسان، بنس�ة ثقة تصل إلى 
 ,ALGERIA THREE YEARS Daniela Huber, Susi Dennison, James D. Le Sueur: أنظر(



 

297 

، وتوصّلت 1991الة الطوارّ½ المعلنة منذ سنة وسبF هذا الخطاب إعالن الرئ)س بوتفل)قة رفع ح    
، حیث أعلنت مؤسسة الرئاسة عن بدأ سلسلة من )∗(خارطته للطرF5 نحو اإلصالح، تعدیل الدستور 

المشاورات، التي تضّم األحزاب الس)اس)ة، الجمع)ات، والعدید من الشخص)ات الوطن)ة، لدراسة مضمون 
د، واإلطالع على المقترحات التي )قّدمها هؤالء الفاعلون المسودة المقترحة للدستور الجدید لل�ال

وتجدر اإلشارة إلى أّن إصالح قانون . الس)اسیون، قبل إحالة ص)غته النهائ)ة على االستفتاء الشعبيّ 
رئ)سة نع�مة صالحي : األحزاب قد أّدi إلى اعتماد أحزاب جدیدة، من  بینها حز"ان ترأسهما امرأتان، هما

  )∗(. الشبی
ة الد�مقراط�ة رئ)سة حزبوشلب�ة محجوCي ، لب�انالعدل وا حزب

و"هذه اإلصالحات، استغلت الح�ومة الجزائر5ة مستو)ات رضا الجزائر5ین حول االستقرار واألمن    
والمصالحة  2000المسترجع في عهد الرئ)س بوتفل)قة الذ$ نجح في تحقیF مشار5عه للوئام المدنّي سنة 

یر أّن �عض الدراسات تعتبر أّن النظام الجزائرّ$، قد نجح في تفاد$ وصول ، غ2005الوطن)ة سنة 
  )1. (ثورات الر")ع العر"ي إلى الجزائر، على الرغم من تأثیرها على جیرانها في المنطقة المغار")ة والعر")ة

                                                                                                                                                                                              

German Marshall Fund of the (GMF) The  :(Washington, DC AFTER THE ARAB SPRING
United States, MEDITERRANEAN PAPER SERIES 2014, January 2014), pp. 06 - 09..(  

ـ �ان وز5ر الداخل)ة األسبF، السید دحو ولد قابل)ة أّول من تحدث عن وعد الرئ)س بوتفل)قة بتعدیل الدستور، مبد)ا رأ)ه )∗(
س)�لف رسم)ا �ص)اغة دستور جدید لل�الد، " برلمانا تأس)س)ا"معتبرا  أّنه س)�ون ، )2012ما$ (في البرلمان المنتخب في 

ف)ما رفضت النخب القانون)ة والقوi الس)اس)ة هذا األمر، على اعت�ار أّن البرلمان الجزائرّ$ الحالّي، ال )ستط)ع أن )�ون 
وصف الرئ)س بوتفل)قة نفسه، الذ$ استعاض  وفاقد للمصداق)ة على حدّ " سيء"مجلسا تأس)سا )صوغ الدستور، وهو برلمان 

عنه �محاس�ة شخص)ة لوزراء ح�وماته المتعاق�ة، وتجّنب ضغوg زع)مة حزب العمال،السیدة لو5زة حنون، في عّد حّل 
  :(2011-05-02)وز=ر الداخل�ة دحو ولد قابل�ة في حوار شامل لـ الشروق، الشروق :  أنظر(البرلمان، 

≤ http://www.echoroukonline.com/ara/national/74299.htm≥ 

من الدستور الجزائر$، تأس)س حزب س)اسّي على أساس جنسّي وقد استطاعت المرأة الجزائر5ة أن  42: ــ تمنع المادة)∗(
: أنظر(ّدi إلى اعتماد المز5د من األحزاب الس)اس)ة التي تقودها نساء تستفید من إصالح قانون األحزاب الس)اس)ة، الذ$ أ

هیئة األمم المتحدة للمساواة بین الجنسین : هیئة األمم المتحدة للمرأة: القاهرة( المرأة في الدساتیر المعاصرةعلي الصاو$، 
  ).   ت.وتم�ین المرأة، د

 ARAB، "ال�ارومیتر العر"ي )ستقصي تغّیرات بلد وشعب": ر"يهل تفادت الجزائر الر")ع الع"ـــ ما)�ل رو"ینز، )1(
BAROMETER ،يCادرة اإلصالح العر
  .09 -  01. ص -، ص )2014أفر5ل (، م)شتغن، م
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  : إصالح التشر=عات المتعلقة 
المشار�ة الس�اس�ة للمرأة الجزائر=ة

م�ّرر  31نیته تعدیل المادة ) 2010مارس سنة  08(ّ$ عبد العز5ز بوتفل)قة في أعلن الرئ)س الجزائر     
من الدستور، وتأكید سعي الدولة لتوس)ع تمثیل المرأة الجزائر5ة في المجالس المنتخ�ة، وسبF هذا التعّهد 

 30: (تقّدر بـ) حصة نسائ)ة(الرسمّي أمر5ة رئاس)ة بتعدیل المادة في نّص مشروع قانون تخص)ص �وتا 
، �عد النّص المقترح الذ$ تّم تقد)مه من قبل السیدة فر5دة ایلمي عن حزب جبهة التحر5ر الوطني )�المائة
FLN مقراطي(ونور5ة حفصي عن حزب التجمع الوطني الد ،RND في ،)(2009د)سمبر  22 .(∗(  

تي لم تمّثل في تار5خ لقد نجم عن إقرار آل)ة الكوتا في الجزائر، خفض عدد الوال)ات الجزائر5ة ال    
ال�الد في أّ$ مجلس وطنّي منتخب، إلى النصف تقر�5ا، بل إّن �عض وال)ات الوطن ال تزال غیر ممثلة 

وتّم تسجیل ارتفاع عدد نواب البرلمان الجدید . في البرلمان إلى یومنا هذا حتى في ظّل اعتماد نظام الكوتا
مقعدا، �أمر رئاسي، على  462مقعدا إلى  389، من 2007عن سا�قه تشر5ع)ات  2012لتشر5ع)ات 

 03-12: إثر الخلل الحسابّي الذ$ وقع نتیجة إقرار نظام الكوتا الجدید، �عد إقرار القانون العضو$ رقم
  )2: (، وهو نظام إج�ارّ$ للتمییز اإلیجابّي، )عتمد اآلل)ة التال)ة)1(

  :انتخا
ات المجلس الشعبي الوطنيفي 

عندما )�ون عدد المقاعد )ساو$ ) �المائة 30( - ) 04()�ون عدد المقاعد عندما ) �المائة 20( - 
 50( - ) مقعدا 32(عندما )�ون عدد المقاعد )ساو$ أو )فوق ) �المائة 40( - ) 05(أو )فوق 

  .�النس�ة لمقاعد الجال)ة الوطن)ة �الخارج) �المائة

 :في انتخا
ات المجالس الشعب�ة الوالئ�ة

                                                             

 RNDوالتجمع الوطني الد)مقراطي   FLN:في البدا)ة �ان حز"ا األغلب)ة في الجزائر حزب جبهة التحر5ر الوطنيــ )∗(
القر�5ة من اإلخوان المسلمین قد تبنى حصة ) HMS/ حر�ة مجتمع السلم(لغر5ب أن حر�ة حمس وا. )عارضان نظام الكوتا

  .، من النساء في صفوفه)�المائة 20: (تقدر بـ
، الجزائر، الجر5دة �حّدد ��ف�ات توس�ع حظو© تمثیل المرأة في المجالس المنتخ
ة 03-12قانون عضو5 رقم ــ )1( 

  :ألولالرسم)ة، موقع بوا�ة الوز5ر ا

≥03.pdf-ministre.gov.dz/arabe/media/PDF/reformes/loiorg12-http://www.premier≤  

الس المنتخ�ة أو تحقیF المساواة توس)ع حظو� مشار�ة المرأة الجزائر5ة في المج"ــ عمار ع�اس، نصر الدین بن ط)فور، )2(
، جامعة الشلف، قسم العلوم االقتصاد)ة مجلة األكاد�م�ة للدراسات االجتماع�ة واإلنسان�ة" عن طرF5 التمییز اإلیجابي،

  .95 – 86. ص –، ص )2013جوان ( 10: والقانون)ة،العدد
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عندما ) �المائة 35( - ) مقعدا 47، 43، 39، 35(ون عدد المقاعد عندما )�) �المائة 30( - 
  ).مقعدا 55إلى  51()�ون عدد المقاعد 

 :في انتخا
ات المجالس الشعب�ة البلد�ة

  ).ألف نسمة 20(في المجالس الشعب)ة البلد)ة التي )فوق عدد س�انها ) �المائة 30( - 

غلب)ة حزب جبهة التحر5ر الوطني في توصلت األحزاب الس)اس)ة إلى تسجیل فوز حزب األ    
 :، وجاء ترتیب األحزاب الس)اس)ة �ما یوّضح الجدول التالي)1) (2012ما$  10(االنتخا�ات التشر5ع)ة 

  )2012ما5 (جدول یوّضح نتائج االنتخا
ات التشر=ع�ة 

  

هة التحر5ر )حوز حزب جب: وتفص)ال للحصص النسائ)ة لجم)ع األحزاب الس)اس)ة الممثلة للبرلمان    
مقعدا،  22مقعدا ، وحزب التجمع الوطني الد)مقراطي على  62: الوطني على أغلب)ة المقاعد النسائ)ة بـ

مقاعد،  10مقعدا، حزب جبهة القوi االشتراك)ة  11مقعدا، حزب العمال  16تكتل الجزائر الخضراء 
مقعد واحد،  01قعدان، جبهة التغییر م 02مقاعد، الجبهة الوطن)ة الجزائر5ة  03الح�ة الشعب)ة الجزائر5ة 

مقعد واحد، حزب التجمع الجزائر$  01مقعد واحد، اتحاد القوi الد)مقراط)ة االجتماع)ة  01حزب الفجر 
مقعد واحد، حزب النور  01مقعد واحد،التحالف الوطني الجمهور$  01مقعد واحد، حزب الكرامة  01
مقعد واحد، الحزب الوطني  01د واحد، حزب الش�اب مقع 01مقعد واحد، جبهة العدالة والتنم)ة  01

  )2. (مقعد واحد 01للتضامن والتنم)ة 

                                                             

)م�نه أن )عّبر عن طموحاتهم الس)اس)ة، وأّن حزب من الجزائر5ین، أّنه ال یوجد حزب س)اسّي ) في المائة 87(یرi   ــ)1(
، هو أكثر األحزاب الس)اس)ة تغلغال في المجتمع الجزائرّ$، وأكثرها قدرة على حصد )FLNاألفالن (جبهة التحر5ر الوطنّي 

: أنظر.(ماهیراألغلب)ة في االنتخا�ات، لكّنه )ظّل مطال�ا �فعال)ة أكبر في ق)ادة الح�ومة، لتحقیF مطالب وانتظارات الج
 ARAB، "ال�ارومیتر العر"ي )ستقصي تغّیرات بلد وشعب": هل تفادت الجزائر الر")ع العر"ي"ما)�ل رو"ینز، 

BAROMETER ،يCادرة اإلصالح العر
  )..09 -  01. ص -، ص )2014أفر5ل (، م)شتغن، م

  :شعبي الوطنيموقع المجلس الــ القائمة اإلسم)ة للنواب في الفترة التشر5ع)ة السا�قة، )2(
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و5وّضح الجدول التالي، مقارنة نسب تمثیل المرأة في المجلس الشعبي الوطني، قبل التعدد)ة و�عدها،     
  :قبل الكوتا، و�عدها، في ما یلي

  

  ى نسب تمثیل البرلمان الجزائر$ّ الجدول من تكییف الطالب، �عد اإلطالع عل: المصدر

مقعدا من  145، إلى افتكاك )2012أ)ار /ما$ 10(توصلت النساء �عد االنتخا�ات التشر5ع)ة في      
، وتضاعفت النس�ة أكثر من أر"ع )الغرفة السفلى للبرلمان(مقعدا في المجلس الشعبي الوطني  462بین 

، وعرفت الح�ومة األخیرة �2012المائة سنة   )31,59(، إلى 2007سنة ) �المائة 7,78(مرات، من 
وز5رات �استوزار �امل، وتقّدمت رئاسة الجمهور5ة  07، تعیین )2014أفر5ل  19(عقب انتهاء رئاس)ات 

 36حز"ا س)اس)ا معتمدا،  64، دعت ف)ه )2014ما$  15: (الجزائر5ة بب)ان تار5خّي أعلن عنه في
ة، إلى مشاورات حول نّص دستور توافقّي جدید، تقترح المادة جمع)ة أهل)ّ  12شخص)ة س)اس)ة وطن)ة، و

  : م�ّرر، وفF النّص التالي 31منه، تعدیل المادة  06

                                                                                                                                                                                              

≤http://www.apn.dz/ar/les-membres-ar/membres-7eme-legislature-ar/presentation-
nominative-par-membres-ar≥ 
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تعمل الدولة على تجسید مبدأ المناصفة بین الرجل والمرأة �غا�ة قصوT، و�عامل     
ار، تعمل لتحقی^ ترق�ة المرأة، وازدهار األسرةـ، وتالحم المجتمع وتطوره، وفي هذا اإلط

  )∗( ".على تق�ة الحقوق الس�اس�ة للمرأة بتوس�ع تمثیلها في المجالس المنتخ
ة

جنرال /و�ان الرئ)س بوتفل)قة قد رّقى أول امرأة تشتغل �مؤسسة الج)ش الوطني الشعبي، إلى رت�ة لواء    
ل مرة في نساء )حملن هذه الرت�ة، ألوّ  04أص�ح هنالك  2014، و�حلول سنة )1( 2009سنة " عمید"

العالم العر"ي، واستطاعت الجزائر �عد سحب �عض تحفظاتها على اتفاق)ة السیداو، وٕارسال تقار5رها 
الدور5ة للجنة المرأة ومنهاج عمل بیجین، أن توفي بإلتزماتها الخاصة ببلوغ نس�ة الثلث في تمثیل النساء 

  . 2015في البرلمان، قبل بلوغ سنة 

ضا، تكرار تجر"ة ترّشح السیدة لو5زة حنون زع)مة حزب العمال االشتراكي أ) �2014ما عرفت سنة      
 2004، للمرة الثالثة على التوالي، �عد سنتي )2014أفر5ل (، لالنتخا�ات الرئاس)ة في )∗(التروتس�ي 

، وحصلت على المرت�ة الخامسة، وهي أقّل من النتیجة المحققة في مشار�تها السا�قة سنة 2009و
ألف توق)ع، و5وّضح  75في جمع  1999المشار�ات الثالث الناجحة، �عد فشلها سنة ، وهي 2004

الجدول التالي نتائج مشار�ة السیدة لو5زة حنون في االنتخا�ات الرئاس)ة للمرة الثالثة في تار5خ حزب 
  .العمال االشتراكي

  ..االنتخا
ات التشر=ع�ة في المملكة المغر�Cة: المطلب الثالث
  

                                                             

  :، الموقع االلكتروني لرئاسة الجمهور5ة الجزائر5ة1996م�ّرر من دستور  31لمعّدلة للمادة ا) 06(ــ المادة )∗(

≤ http://www.el-

mouradia.dz/arabe/infos/actualite/archives/Consultations/Propositions.htm≥ 

وزارة الدفاع الوطني، : ، الجزائرمجلة الج�شامرأة عمید في الج)ش الوطني الشعبي، \ــ فاطمة الزهراء عرجون أول )1( 
  .06. ، ص)2009جو5ل)ة ( 522: العدد

إدارة المجلس زع)مة حزب العمال في خالف مع رئاسة المجلس الشعبي الوطني وٕادارته، رّدا على قرار  دخلتــ )∗( 
، )منتمون أو مستقیلون عن أحزابهم أو �تلهم الن)اب)ة(الشعبي الوطني صرف جم)ع مستحقات النائب مهما �انت صفته، 

، التي تضعف األحزاب وتنقص من وزنها "الترحال الحز"ي/التجوال"لذلك طالبت السیدة حنون �حّل البرلمان، �سبب ظاهرة 
، وحجتها أّن العهدة 2007ارة المجلس الشعبي الوطني لدi مجلس الدولة سنة فرفعت قض)ة ضّد إدفي البرلمان، 

  .البرلمان)ة ملك للحزب ول)ست ملكا للنائب
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�فضل اإلجراءات التمییز5ة االیجاب)ة المعتمدة من قبل األحزاب  325امرأة من بین  35انتخبت     
مقاعد، الحر�ة الشعب)ة  07مقاعد، حزب العدالة والتنم)ة  06حزب االستقالل : (الس)اس)ة، التي فاز بها

عد، حزب مقا 04مقاعد، االتحاد االشتراكي للقوi الشعب)ة  05مقاعد، التجمع الوطني للمستقلین  05
  ). 2011نوفمبر (في االنتخا�ات التشر5ع)ة التي أجر5ت في ) مقاعد 03االشتراك)ة والتقدم 

على النظام، �عدما نجحت في تنظ)م القوi الس)اس)ة " فبرایر 20"فقد فرضت ضغوg حر�ة      
تش�یل لجنة واالجتماع)ة للمناداة �التغییر، فاستجاب الملك دمحم السادس في غضون أساب)ع، معلنا عن 

  ) 1. (لمراجعة الدستور
، تبنى مجلس النواب 2002في االنتخا�ات التشر5ع)ة األولى في عهد الملك دمحم السادس، لسنة     

، و )�المائة 10: (مقعدا، بنس�ة تمثل مسقوفة �عت�ة 30: القانون العضو$ حصة نسب)ة للنساء تقّدر بـ
 06(سب�ا في رفع نس�ة تمثیل المرأة من ) 2002سبتمبر ( �ان االلتزام األخالقي لألحزاب في انتخا�ات

  . 2002سنة ) �المائة 10.7(إلى  1999سنة ) �المائة
، �اإلضافة إلى )�المائة 10.8(مقعدا بنس�ة  34، فقد صعدت النس�ة إلى 2007أما في تشر5ع)ات     

، التي وضعت خطة )رصلجنة المساواة وتساو$ الف( 2008استحداث الح�ومة المغر")ة في إصالحات 
الذ$ (، 2009للنساء في االنتخا�ات المحل)ة سنة ) �المائة 12(تشار�)ة للنوع االجتماعي منحت حصة 

حقائب  07: وعهد للنساء في الح�ومة بـ). �المائة 12(إلى ) �المائة 0.56(مرة من نس�ة  21تضاعف 
، ووصلت إلى )2007سبتمبر ()ات وز5رات في تشر5ع 05بینهن ) 2007أكتو"ر 15(وزار5ة في ح�ومة 

مقارنة ) �المائة 10.77(الهیئة العل)ا في البرلمان �ما )عادل نس�ة (امرأة لمجلس النواب  35البرلمان 
 Fالمائة 0.66نس�ة (�المجلس الساب�.(  

دها جرت االنتخا�ات البرلمان)ة المغر")ة الثالثة في عهد الملك المغر"ّي دمحم السادس، م�ّ�رة عن موع    
، �عد ضغوg )∗) (2011نوفمبر سنة  25(، في )2012سبتمبر (األصلي الذ$ �ان مقّررا في 

، والتي ظهرت في س)اق الر")ع العر"ي )2011فبرایر (المظاهرات االحتجاج)ة التي عّمت ال�الد في 
 ، فقد شهدت2011من سنة ) ش�اg/فبرایر(و) ینایر/جانفي(عقب الثورتین التونس)ة والمصر5ة في 

، حیث - �ما حدث في الجزائر  –إق�اال ضع)فا من الناخبین  2007االنتخا�ات البرلمان)ة السا�قة سنة 
، إلى 2002في االنتخا�ات البرلمان)ة لسنة ) �المائة 52(تراجعت نس�ة المشار�ة في االنتخا�ات من 

                                                             

المعهد الد)مقراطي : واشنطن( )2011نوفمبر  25(التقر=ر النهائي لالنتخا
ات التشر=ع�ة 
المغرب ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، )1(
  .10. ، ص)NDI ،2011 للشؤون الدول)ة

، ثم أّجلت إلى )2011أكتو"ر (إلى ) 2012سبتمبر (ــ قّدمت االنتخا�ات البرلمان)ة في المغرب من موعدها األصلي في )∗(
  .�سبب عطلة عید األضحى 2011نوفمبر  25
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ونتیجة لتلك ، وهي أكبر نس�ة عزوف عن التصو5ت في المغرب، 2007في انتخا�ات ) �المائة 37(
  . الضغوg الشعب)ة، والس)اق الثورّ$ اإلقل)ميّ 

 01(أعلن الملك دمحم السادس عن تعدیل الدستور، وعرضه على االستفتاء الشعبّي الذ$ أجر$ في      
، )2011جو5ل)ة /یولیوز 30(المؤّرخ في  594: ونشر في الجر5دة الرسم)ة عدد) 2011یولیو /جو5ل)ة

، )�المائة 98(، ووافF المغار"ة على الدستور بنس�ة )�المائة 70(الشعب)ة إلى  فارتفعت نس�ة المشار�ة
نوفمبر (وأقّر المغرب دستوره الجدید، الذ$ وعد �منح منصب رئ)س الوزراء للحزب الفائز بتشر5ع)ات 

، أعلن )2011نوفمبر  27(، وهو ما جرi فعال، حیث و�عد اإلعالن عن نتائج االنتخا�ات في )2011
مقعدا من مقاعد مجلس النواب، المتكّون  107: وز حزب العدالة والتنم)ة ذو التوّجه اإلسالمّي بـعن ف
نائ�ا، والتزم الملك بنّص الدستور الجدید، وقام بتعیین السید عبد اإلله بن�یران رئ)سا للوزراء،  395من 

  .في أّول صعود لحزب إسالمّي في المنطقة المغار")ة منذ عقود

  )2011نوفمبر  25(نتائج االنتخا
ات الن�اب�ة في المغرب  مخط§ یبّین

  

   :موسوعة و��بید�ا االلكترون�ة، )2011نوفمبر  25(االنتخا�ات البرلمان)ة المغر")ة : المصدر

http://ar.wikipedia.org 

ق األساس)ة، ظهر مبدأ المناصفة بین الجنسین، �الموازاة مع التكر5س الدستورّ$ للحر5ات والحقو     
: ، واشترg النظام االنتخابي التقس)م التالي للمقاعد)1(لم�افحة جم)ع أش�ال التمییز القانون)ة في المغرب 

ثلثاها منحة ) 3/2(مقعدا في الالئحة الوطن)ة،  90دائرة انتخاب)ة، و 92مقعدا للقوائم الحز")ة في  305

                                                             

ـــــــــــــــــــــــــ، )1( الهیئة المر�ز5ة للوقا)ة : الر"اg( 2011الدستور الجدید الح�امة الجیدة بین الوضع الراهن ومقتض�ات ــ ـــــــــــــــ
  .10. ، ص)2011، یونیو ICPCمن الرشوة 
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عاما  40مخّصص للرجال دون سّن ) 3/1(، وال�ق)ة )1) (مقعدا 60: ا نسائ)ة بـ�وت(مخصصة للنساء 
  ". لضمان تأنیث وتشبیب البرلمان الجدید"، )مقعدا 30: بـ(

المتعلF �األحزاب الس)اس)ة على أّن على �ّل حزب ) 11 – 29: (�ما ینّص القانون العضو$ رقم    
من ) 26(ئ)ة في هیئاته الق)اد)ة، �ما ورد في نّص المادة المشار�ة النسا) 3/1(س)اسي العمل على بلوغ 

  .القانون، لكّن القانون لم یلزم األحزاب الس)اس)ة بتخص)ص �وتا نسائ)ة إج�ار5ة داخل أطره التنظ)م)ة
، مبدأ المناصفة في تمثیل الجنسین، )2011جو5ل)ة (وعلى الرغم من إقرار الدستور الملكّي الجدید     

، ولم )عرف المغار"ة المناصفة )الحصص النسب)ة(نون االنتخابّي تكر5س اعتماد آل)ة الكوتا فقد أعاد القا
في الواقع، حیث �ان الدستور أكثر �رما من القوانین، ولم تفد لغته القانون)ة في تحقیF حلم الحر�ات 

الذات لضمان استمرار معر�ة االعتراف �(النسائ)ة، بتمثیل المرأة المغر")ة بنصف البرلمان 
  . ، وتحقیF مساواة فعل)ة بین الجنسین)الوجود، للمرأة/القانون)ة

على قضا)ا ) 2011نوفمبر (لم یرّ�ز حزب العدالة والتنم)ة المس)طر على الح�ومة، منذ تشر5ع)ات     
المرأة، ر"ما تجّن�ا للصراع مع القرارات السابF التي اتخذت من قبل الح�ومة التي س�قته عندما أعلنت 

رفع تحفظات المملكة على مواد اتفاق)ة السیداو، و5راقب السید ) 2011أفر5ل  08(ح�ومة المغر")ة في ال
عبد اإلله بن�یران الوضع اإلقل)مي في الدول المغار")ة، والذ$ انتهى إلى تراجع اإلسالمیین في مصر، 

)ة عن األطر الوطن)ة والوضع األزموّ$ في تونس ولیب)ا وال)من، لذلك لم یخرج حزب العدالة والتنم
. المنّظمة لقوانین األحوال الشخص)ة على الرغم من وجود العدید من القضا)ا المجتمع)ة التي لم تحسم

)2(  
  ..االنتخا
ات التشر=ع�ة في مور=تان�ا: المطلب الرا
ع

  

                                                             

مقعدا للمجلس، بنس�ة  395مقعدا من  60، المتعّلF �مجلس النواب، تخص)ص )11 – 27: (ــ القانون العضو$ رقم)1(
رجال دون سّن  30امرأة و 60وائم المترشحین یجبر هذا القانون األحزاب الس)اس)ة على أن تضم ق. �المائة للنساء 15

قائمة في  1521امرأة على رأس القوائم االنتخاب)ة من بین  57وتّم تسجیل . 23األر"عین �ما جاء في نّص المادة 
  . نتیجة هذه القوانین اإلصالح)ة 2011تشر5ع)ات نوفمبر 

5ر الس)احة في صراع مع عمیدة مدینة مراكش، حین صّرح ــ في بدا)ة العهدة الح�وم)ة لحزب العدالة والتنم)ة، دخل وز )2(
�أّن الح�ومة ستعمل على تحسین سمعة مدینة مراكش والس)احة في المغرب التي تعرف انحالال أخالق)ا وتجارة جنس)ة 

النها)ة،  تسیئ لسمعة المملكة، التي تعتمد الشر5عة اإلسالم)ة �أحد أهّم مصادر التشر5ع، وانتصرت عمیدة وال)ة مراكش في
وهي التي تحسب على الجبهة العلمان)ة، وتجّنب حزب العدالة والتنم)ة الخوض في هذا الصراع، وانشغل بتش�یل الح�ومة 
وصوغ س)اساتها، خصوصا وأّنه قد أص�ح في رهان تمثیل اإلسالمیین �عد رحیل الشیخ عبد السالم )اسین، المنافس األبرز 

  . راتیج)ة المشار�ة التي )عتمدها حزب العدالة والتنم)ةفي الساحة الوطن)ة، والرافض إلست
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) المائة� 25(�ما جاء ذ�ره في الم�حث السابF، خصصت الدولة المور5تان)ة نس�ة �وتا للنساء قدرها     
على مستوi ) �المائة 33(ما أّدi �االقتران مع حوافز مال)ة منحت لألحزاب الس)اسي وٕالى نس�ة بلغت 

د)سمبر (في الجمع)ة الوطن)ة في انتخا�ات ) �المائة 17(في مجلس الشیوخ و ) �المائة 17(البلد)ات و
  )1. (السا�قة) 2013

ح لجم)ع الوال)ات االنتخاب)ة حتى رئاسة الجمهور5ة حسب و)حFّ للمرأة المور5تان)ة االنتخاب والترش     
 07(الصادر في ) 28 – 91(، والمرسوم )1991أكتو"ر  07(الصادر في) 27 – 91: (المرسوم
: الصادر في) 29 – 91: (الجمع)ة الوطن)ة، والمرسوم رقم/الخاص �انتخاب النواب) 1991أكتو"ر 

 20(الصادر في ) 289 – 87: (وخ والمرسوم رقمالخاص �أعضاء مجلس الشی) 1991أكتو"ر  07(
  ).1987أكتو"ر سنة 

 2013سنة ) من د)سمبر 07(و ) من نوفمبر 23(و"ناء على ما سبF، أدلى المور5تانیون في      
، والتي )الغرفة األولى من السلطة التشر5ع)ة(�أصواتهم، الخت)ار أعضاء الجمع)ة الوطن)ة المور5تان)ة 

، �عد إعمال )�المائة 21.7: (سیدة إلى ق�ة الجمع)ة الوطن)ة بنس�ة تمثیل تقدر بـ 32انتهت إلى وصول 
والمتعّلF ) 2012أفر5ل (، والتي أقّرها القانون الصادر في )التمییز االیجابي/الحصص النسب)ة(الكوتا 

  ) 2. (بترق)ة المرأة في المجال االنتخابي
اللوائح )ة المستقلة لالنتخا�ات في مور5تان)ا، أّن وقد ورد في النصوص التنظ)م)ة للجنة الوطن    

  )3: (االنتخاب)ة یجب أن تأخذ في االعت�ار، الحصص المخصصة للنساء عل النحو التالي
  


النس
ة لالنتخا
ات البلد�ة: أوال    :  
  

 یخّصص ترّشحان للنساء، وفي هذه: مستشارا) 11(و) 09(�النس�ة للمجالس البلد)ة الم�ونة من      
) 04: (في الالئحة االنتخاب)ة، توضع المرأة الثان)ة في الرقم) 01: (الحالة إذا احتلت امرأة الترتیب رقم

  .للنساء) 04(و ) 02: (�الالئحة، و في حالة الع�س، إذا �ان رأس الالئحة رجال، تمنح النساء الترتیب
                                                             

تقدم، ر�ود أم تراجع؟، : الندوة اإلقل�م�ة حول المرأة في البرلمانات العر�Cة "تمثیل المرأة المور=تان�ة،"ــ دمحم ولد المنیر، )1(
  ).2008تموز، یولیو  10و 09(، بیروت، لبنان، القانون المتعل^ 
التمثیل النسو5 

: ، القاهرة، المجلدمجلة آفاق عر�Cة" ،2013االنتخا�ات الن)اب)ة والبلد)ة في مور5تان)ا "�اسم رزقي عدلي مرزوق،  ــ)2(
  . 92. ، ص)2014( 40: ، العدد12

: للجنة الوطن)ة المستقلة لالنتخا�ات والمرسوم الصادر في ،)2013أغسطس  22: (الصادرة في 19: المداولة رقمــ )3(
، المتضمنة استدعاء هیئة الناخبین النتخاب النواب في الجمع)ة الوطن)ة والمستشار5ن البلدیین، )3201أغسطس  22(

  :الموقع االلكتروني للجنة الوطن)ة المستقلة لالنتخا�ات، الجمهور5ة اإلسالم)ة المور5تان)ة
≤http://www.ceni.mr/spip.php?page=article&id_article=422≥ 
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وفي . ترشحات للنساء )03(صص تخ:  مستشارا) 17(و) 15(�النس�ة للمجالس البلد)ة الم�ونة من     
: والثالثة في الرقم) 05: (في الالئحة المترشحة، ترتب الثان)ة رقم) 01: (هذه الحالة إذا جاءت امرأة رقم

  ).07(و ) 02: (�الالئحة، وفي حالة إذا �ان رأس الالئحة رجال تمنح النساء في الترتیب أرقام) 07(
) 04( تخّصص: ، فما فوق من المستشار5ن)21(و ) 19: (�النس�ة للمجالس التي تتألف من    

وفي هذه الحالة، إذا احتلت امرأة الترتیب األول في الالئحة المترشحة تأتي الثان)ة . ترّشحات للنساء
، وفي حالة وجود رجل على رأس الالئحة تحتل النساء )09: (خامسة والثالثة سا�عة والرا�عة في الرت�ة

  ).09(، و )05(، )07(، )07: (المراتب
  


النس
ة لالنتخا
ات التشر=ع�ة،: ثان�ا      
  

ثالثة   یجب أن تحتو$ اللوائح المترشحة في الدوائر االنتخاب)ة التي یتم التنافس فیها على    
مترشحة من النساء في الرتبتین األولى أو الثان)ة من الالئحة، أما في الدوائر االنتخاب)ة التي بها  مقاعد

یتم تكو5ن �ل الئحة مترشحة �التناوب من مترشح، من �ل جنس، مع أخذ المبدأین  مقاعدثالثة  أكثر من
ضمن �ل مجموعة من أر"عة مترشحین مدرجة في تقد)م الالئحة یجب أن یوجد : التالیین في الحساب

عدد متساو من المترشحین من �ل جنس، وال )م�ن أن یتجاوز الفرق بین عدد المترشحین من �ل جنس 
  ).امرأة ورجل( واحدا

ضمن حزب االتحاد من أجل الجمهور5ة أغلب)ة �س)طة في البرلمان، �حصوله علي نس�ة     
، �ما )م�نه من تش�یل الح�ومة �مفرده، بینما حسم حزب تواصل حصوله علي رئاسة %)50.67(

  .مؤسسة المعارضة في المقابل
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: ، وهي%)0.67: (تمثیل تقّدر بـ بنس�ة  وحصلت خمسة أحزاب علي مقعد ن)ابي واحد لكل منها،    
حزب اإلصالح، العدالة والد)مقراط)ة، الحزب الوحدو$ الد)مقراطي الوحدو$، الكرامة والعمل، وحزب 

  .األصالة المور5تان)ة

  ..االنتخا
ات التشر=ع�ة في لیب�ا: المطلب الخامس

، )2012یولیو /جو5ل)ة 07(لحّرة، إّال في لم تبدأ مشار�ة المرأة اللیب)ة في االنتخا�ات الد)مقراط)ة ا     
وشّ�لت ). ∗(من الناخبین المسّجلین في ال�الد ) �المائة 80(مع أّول انتخا�ات حّرة في ال�الد، ومن بین 

ومجلس النواب  2012من الناخبین في انتخا�ات المؤتمر الوطني العام سنة ) �المائة 45(النساء نس�ة 
وقد نّص . عاما 40ا�ات الوطن)ة األولى في لیب)ا قبل أكثر من ، �ما حدث في االنتخ2014سنة 

                                                             

 1996ـــ نزلت أمهات و"نات وأرامل السجناء الس)اسیین المعتقلین في سجن أبو سل)م في طرابلس، من الذ$ قتلوا سنة )∗(
F هذا الخروج دون تحقیF، خرجن إلى شوراع بنغاز$ معلنین رفضهّن للنظام اللیبّي القاتل للحر5ات في عهد القذافي، وسب

النسائّي، مشار�ة نسائ)ة في رفض التوز5ع غیر العادل للس�نات في بنغاز$، وأثبتت المرأة اللیب)ة أّنها لم تغب في هذه 
  .المراحل التار5خ)ة من تحّول السلطة في للیب)ا، �عد أر"عة عقود من التغییب الس)اسّي المقصود
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الدولة تضمن : "منه، على أنّ  06اإلعالن الدستورّ$ للمجلس الوطني االنتقالي اللیبي المؤقت، في المادة 
 .".  �ّل الفرص التي تسمح لها �المشار�ة في المجاالت الس)اس)ة واالقتصاد)ة واالجتماع)ة


شأن )03/03/2014(في  2014لسنة ) 10: (القانون رقمالوطني اللیبي العام أصدر المؤتمر      ،
النتخاب السلطة التشر5ع)ة المؤقتة للدولة في المرحلة  ،)1(انتخاب مجلس النواب في المرحلة االنتقال�ة 

نتقال لتنتقّل إلى مرحلة جدیدة من مراحل االالمؤتمر الوطنّي اللیبّي، االنتقال)ة والتي ستحّل محّل 
، �عد إقرار اإلعالن الدستور$ 2014)/10(وجاء إعالن المؤتمر الوطني اللیبي القانون رقم . الد)مقراطيّ 
�شأن إنشاء  2013لسنة ) 08: (، وٕاعالن المؤتمر الوطني القانون رقم)03/08/2011(اللیبي في 

). العمل)ة االنتخاب)ة في لیب)االجهة اإلدار5ة المشرفة على إدارة (المفوض)ة الوطن)ة العل)ا لالنتخا�ات 
فبرایر  17(�شأن العزل الس)اسي واإلدار$ في لیب)ا ما �عد ثورة  2013لسنة ) 13: (والقانون رقم

، �شأن انتخاب الهیئة التأس)سة لص)اغة مشروع الدستور 2013لسنة ) 17: (، والقانون رقم)2011
  )2). (16/07/2013(والمؤّرخ في 

عضو سیتّم  200من القانون، أّن مجلس النواب الجدید، سیتكّون من ) 02( فقد ورد في المادة    
اخت)ارهم عن طرF5 االنتخاب الحّر والم�اشر، وأّنه )حFّ لكّل اللیبیین من الرجال والنساء ممن تتوفر فیهم 

لهذه  ، أن یّرشحوا أنفسهم)3) (شروg أهل)ة الترّشح لعضو)ة مجلس النواب(الشروg المقّررة في القانون 
دائرة انتخاب)ة، �ما ورد في نّص  13في " نظام الصوت الواحد غیر المتحّول"االنتخا�ات التي ستعتمد 

من نفس القانون أ)ضا، على اعتماد  18: ونّصت المادة. 2014)/10(من القانون رقم  18: المادة
لنساء، وال )علم سبب من مقاعد مجلس النواب ل) �المائة 16(س)اسة التمییز اإلیجابي، وتخص)ص نس�ة 

                                                             

المؤرخ في  2014لسنة ) 10: (القانون رقم: ني العام، القوانینــ الجر=دة الرسم�ة، قرارات المؤتمر الوط)1( 

شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة االنتقال�ة)03/03/2014( ،  

، والمؤّرخ في 2013لسنة ) 17: (القانون رقم: الجر=دة الرسم�ة، قرارات المؤتمر الوطني العام، القوانینـــ )2(
  .لتأس�سة لص�اغة مشروع الدستور، 
شأن انتخاب الهیئة ا)16/07/2013(

سنة یوم التسجیل، الحصول على مؤهل جامعّي، عدم الح�م �عقو�ة قضائ)ة، الحصول على  25بلوغ : (ـــ وهي)3(
ناخب من دائرته  100العضو)ة في لجان االقتراع، أن یتوفر على معاییر تولي المناصب العامة، أن )حضى بتز�)ة 

دینار لیبي غیر  500)�ون موقعا ومصّدقا في عقود، وأن یودع في حساب المفوض)ة مبلغ االنتخاب)ة، التصدیF یجب أن 
المؤرخ في  2014لسنة ) 10(نّص القانون رقم : أنظر(). قابلة للرّد، وأن یلتزم �الشروg التي تحّددها المفوض)ة

  ).، لیب�ا)03/03/2014(



 

309 

، وقد �ان مم�ننا رفعها ور"ح الوقت، على الرغم من )3/1(اخت)ار هذه النس�ة التي ال تصل إلى الثلث 
  )∗. (التجر"ة الناشئة في اعتماد الكوتا

، شحات )01(، درنة )امرأة واحدة(مدینة الق�ة : (وقد خصصت مقاعد المرأة في المدن التال)ة فق}    
، أوجلة )01(، أجداب)ا والبر5قة )01(، قصر لیب)ا )نساء 04(، بنغاز$ )01(، المرج )01(والب)ضاء 

، مرزق )01(، أو�ار$ )01(، واد$ الشاطئ )02(، سبها )01(، الجفرة )01(، سرت )01(وجالو 
، سوق )01(، القرة بوللي )01(، ترهونة )01(، زلیتن )01(، مصراتة )01(وجیزاو ومرزق المدینة 

، عین زارة )01(، أبو سل)م )01(، خبزو )01(، حي األندلس )01(، طرابلس المر�ز )01(الجمعة 
، صرمان وزوارة والجمیل )01(، الزاو)ة )0(، الناصر5ة والعز5ز5ة وساني بن آدم وقصر بن غیثر )01(

رافّي واألكید أّن المدن التي ال ترّشح نساء، لم تبلغ النصاب في العدد الد)موغ).. 01(ورقدالین زنطن 
  .للساكنة، التي ال تؤّهل النساء إلى الترّشح رفقة الرجال، ولو �اعتماد نظام التناوب


المائة 16(و=وّضح الجدول التالي هذه الترش�حات النسائ�ة في إطار نظام الكوتا       :(  

  
): 2014جو=ل�ة  10(موقع المفوض�ة الوطن�ة العل�ا لالنتخا
ات، لیب�ا، : المصدر

http://results.hnec.ly/cor/  
                                                             

، غیر 2015لف)ة التي ستصل إلى حوصلة رهاناتها ببلوغ السنة ــ على الرغم من إدراك مضامین األهداف اإلنمائ)ة لأل)∗(
أّن التجر"ة اللیب)ة، تظّل انتقال)ة، وأّول تجر"ة تعّدد)ة د)مقراط)ة، �عد أر"عة عقود من الح�م الجماهیر$ للسلطة الم�اشرة في 

  . عهد العقید معّمر القذافي
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مقعدا في مجلس النواب، عن طرF5 التنافس  32و"هذة الحصة النسائ)ة، ضمنت المرأة اللیب)ة     
الخاص، �عیدا عن التنافس العام الذ$ �ان )م�ن له أن )ضمن وصول المز5د من ) النسائيّ /النسائيّ (

فق} من الحصة النسب)ة، )ظّل مشّجعا، في ظّل بیئة ذ�ور5ة ) �المائة 16(اعتماد نس�ة النساء، غیر أّن 
تطغى علیها النزعة المحافظ)ة، إذ )عتبر المجتمع اللیبي مجتمعا محافظا، لم )ألف من قبل مشار�ة 
 النساء في الح)اة الس)اس)ة العامة سوi في المؤتمرات الشعب)ة سا�قا، ناه)ك عن س)طرة األحزاب

  .اإلسالم)ة على المشهد العام في لیب)ا �عد الثورة

، �شأن انتخاب الهیئة التأس)س)ة 2013لسنة ) 17: (�ما أقّر المؤتمر الوطني العام القانون رقم    
، على أّن 02من الفصل  02: ، والذ$ تنّص المادة)1) (16/07/2013(لص)اغة مشروع الدستور في 

عوا، ینتخبون على غرار لجنة الستین التي شّ�لت عام  60ور تتأّلف من الهیئة التاس)س)ة لص)اغة الدست"
ـ و)حFّ لكافة اللیبیین من الرجال والنساء ممن تتوفر فیهم الشروg المقررة في هذا القانون ترش)ح 1951

 ، للقانون، على أحق)ة مراق�ة العمل)ة االنتخاب)ة08: من الفصل 04: �ما تنّص المادة. أنفسهم لعضو5تها
  .من قبل مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات اإلقل)م)ة والدول)ة، وفي مقدمتها الحر�ات النسائ)ة

�شأن العزل الس)اسي واإلدار$ في  2013لسنة ) 13: (وتجدر اإلشارة أ)ضا إلى صدور القانون رقم    
لسفراء وعمداء ، والذ$ )ضع ضوا�} تمنع المنتسبین للنظام اللیبي السابF، من ا)2) (05/05/2013(

الجامعات وأمناء الجان الشعب)ة ورؤساء أجهزة األمن، ورؤساء االتحادات الطالب)ة، واللجان الثورة، وال 
توجدفي لیب)ا إحصائ)ات واضحة حول أعداد النساء وس} هؤالء المعزولین والممنوعین من العمل 

  .فبرایر 17الس)اسي في لیب)ا �عد ثورة 

، صعود 2011ات في الدول المغار")ة �عد ثورات الر")ع العر"ي منذ مطلع السنة وقد نتج عن االنتخا�    
نسبّي للحر�ات اإلسالم)ة في تونس ولبی�ا والمغرب، �استثناء الجزائر ومور5تان)ا، التي استطاع فیهما 
الحزب الحاكم حصد فوز جدید، )عاكس مسار الثورات العر")ة، ولكّن الصعود المتوقع للحر�ات 

م)ة في نماذج الر")ع العر"ي في المنطقة المغار")ة، جعلها تخوض معارك هامش)ة، أضاعت جزء اإلسال
�بیرا من الثقة التي �انت قد حازتها في أوساg المواطنین، وتحدیدا الحر�ات النسائ)ة، التي �انت تنتظر 

  .تحقیF مز5د من االنتصارات والم�اسب التشر5ع)ة الخاصة �المرأة
                                                             

التأس�س�ة لص�اغة مشروع الدستور، المؤّرخ في  ، 
شأن انتخاب الهیئة2013لسنة ) 17: (ــ القانون رقم)1(

  .، المؤتمر الوطني العام، لیب�ا)16/07/2013(

، المؤتمر )05/05/2013: (
شأن العزل الس�اسي واإلدار5 المؤّرخ في 2013لسنة ) 13: (ـــ القانون رقم)2( 

  .الوطني العام، لیب�ا
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ّكد مصطفى بن عبد الجلیل رئ)س المجس االنتقالي المؤقت أّن الشر5عة اإلسالم)ة المصدر ففي لیب)ا أ   
الوحید للتشر5ع، وفي المغرب أعلن وز5ر الس)احة نیته وقف تجارة الجنس لحما)ة األطفال وسمعة المملكة 

اجعة نّص إ�احة من اآلثار الخطیرة للس)احة الجنس)ة في ال�الد، وفي تونس أعلن الشیخ راشد الغنوشي مر 
التبّني وتعو)ضه بنظام الكفالة، وأعلنت سعاد عبد الرح)م البرلمان)ة من حر�ة النهضة، رفضها أن تكون 
قض)ة األمهات العاز"ات في تونس قض)ة طب)ع)ة، معتبرة إ)اها عارا على تونس، التي تعترف �الشر5عة 

  .اإلسالم)ة �مصدر من مصادر التشر5ع

�حر5ة شخص)ة في تونس، وفي جامعة " الزواج العرفيّ "لمرأة سهام �اد$ إدراج �ما أعلنت وز5رة ا    
منو�ة أنزل السلفیون العلم التونسّي واستبدلوه �علم أسود، وس} رفض الطال�ات، اللواتي أعدن رفع العلم 

جارب و"هذه النماذج وغیرها، یتأّكد أن الجنس والصراع على السلطة، متغیران ثابتان في الت. التونسيّ 
المغار")ة االنتقال)ة، وأّن المرأة في الدول المغار")ة، من أول الفاعلین الس)اسیین تأّثرا بتحوالت الر")ع 
العر"ّي، ومسار االنتقال الد)مقراطّي، لكّنها تواصل في ظّل هذه الظروف الدفاع عن ق)م الحر5ة والعدالة 

  .   االجتماع)ة، إلى جانب األغلب)ة

  وق المرأة المغار�Cة 
عد تحوالت الر�Cع العرCيحق: الم
حث الرا
ع
  

، �عد )2011ینایر /جانفي 14(انخرطت المرأة المغار")ة في المجال العام �قّوة �عد الثورة التونس)ة     
ظهور الفرص التار5خ)ة إلعادة تأس)س العقد االجتماعي بین المواطنین والدولة، فنظرا لما فرضته 

، "الجمهور5ة الثان)ة"، من شروg التحول إلى )ال�ان)ة/الهادمة()ة المتالش)ة مقتض)ات المرحلة االنتقال
الفقر، : (جمهور5ة الد)مقراط)ة والخالص من المظالم الس)اس)ة واالقتصاد)ة واالجتماع)ة وفي مقدمتها

األخیرة، ، �انت المرأة المغار")ة في قلب النشاg األهلي المدني في الثورات العر")ة )ال�طالة، الالمساواة
�عد ح)ازتها لخبرة معتبرة من القدرة على االحتجاج السلمي وٕاعداد الحمالت الشعب)ة، وتحضیر 
المظاهرات، والمشار�ة في التفاوض االجتماعي والس)اسي واالقتصاد$ مع السلطة، لتعلب دورها الرقمّي 

  . والمیدانّي النش} في المسرح الس)اسي المغار"يّ 

لنسائ)ة المغار")ة خطابها على عدم التمییز والعدالة والمساواة، ودعم حقوق وترّ�ز الحر�ات ا     
و�عدها عن دوائر صنع القرار الس)اسّي، لتخلF عن طرF5 " موقعها الدفاعيّ "اإلنسان، منطلقة من 

ال�طر�ّي، الذ$ تن�ره /تضامنها الذاتّي، مساحات تصّد مشتر�ة، في مواجهة القمع واالضطهاد الذ�ور$ّ 
  .طة في جم)ع الدول المغار")ةالسل
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إعادة بناء الوضع الس�اسي للمرأة المغار�Cة وف^ مقتض�ات المرحلة : المطلب األول

  االنتقال�ة لما 
عد الثورات العر�Cة

، و)قصد أفالطون بهذا الح�م، أّن )1" (أـسوأ أنظمة الح�م، هو النظام الد�مقراطي: ")قول أفالطون     
غیر المستنیرة، قد )فضي إلى توّلي أردأ المترشحین لق)ادة الشعب، لمجّرد اقتناع نظام ح�م األغلب)ة 

األكثر5ة غیر المتنّورة، �ه، مرّشحا لح�م ال�الد، وأّن الح�م الد)مقراطي هو ح�م التوافقات القائمة على 
ظم الصراع بین ناتج االقتراع، حیث )مسك الفرF5 الفائز �الح�م، و5تولى الفرF5 المنهزم معارضته، و5نت

فالمعضلة . لتطب)قها" ورقة الشرع)ة"المجموعتین، في ش�ل س)اسات و"رامج، تحتاج �ّل منها إلى دعم 
، هي التفاوت الواضح بین الفجوة السح)قة بین شرع)ة 2011التي خلقتها الثورات العر")ة منذ مطلع سنة 

، التي )2(مقابل شرع)ة االنتخا�ات الموسم)ة، التي تلهب نار الثورة وتمنعها من االنطفاء، "ورقة الشارع"
، وستؤّد$ إلى "ائتالف الثورة"، ألّنها ال تجّسد �الضرورة جم)ع أط)اف "الشرع)ة االقتراع)ة"تقوم على 

  . انقسام س)اسّي منطقّي، حول طب)عة مؤسسات الدولة في مرحلة ما �عد الثورة

  لعرCيمخط§ الحقل الداللي لقضا�ا التنوع في دول الر�Cع ا

  

                                                             

  .21. ، ص)2013ق، دار الشرو :  القاهرة( فقه الثورةــ یوسف ز5دان، )1( 

مف�را في مستقبل الثورات  30رؤ�ة : إلى أین یذهب العرب؟وآخرون، .. ــ صالح فضل، عبد اإلله بلقز5ز، علي فخرو)2(
  .47.، ص)2012مؤسسة الف�ر العر"ي، : بیروت( العر�Cة
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مف�را في مستقبل  30رؤ�ة : إلى أین یذهب العرب؟وآخرون، .. صالح فضل، عبد اإلله بلقز5ز، علي فخرو: المصدر
  .460.، مرجع سابF، صالثورات العر�Cة

وفي قراءة أول)ة لهذا الحقل الداللي، نستنتج أّن الس)اق الثورّ$ �اشف لجم)ع االنتظارات والهو)ات     
، نحو "أع�اء"الم�بوتة، ومن بینها قضا)ا المرأة، واالنتقال من التعامل معها بوصفها  والق)م والمفاه)م

لتنّوع بناء سوسیولوج)ة المجتمعات العر")ة، فقد أص�ح حFّ االعتراض " نعمة إله)ة"و " م�اس�ا"اعت�ارها 
مة التسل} الشعبّي والحF في طلب إعادة االنتخا�ات، أمرا مم�ننا ع�س ما �ان قائما في عصر أنظ

، خصوصا وأّن القوانین والدساتیر الجدیدة ما �عد الثورة، تشرك جم)ع الفاعلین الس)اسیین )1(السا�قة 
  ضمن عّدة أطر رسم)ة وغیر رسم)ة للحوار، من بینها الحر�ات النسائ)ة، التي 

وسیجر$  –الرجل  شار�ت المرأة المغار")ة في الحراك االجتماعي لثورات الر")ع العر"ي، �التساو$ مع    
أثناء الثورة، ثم وجدت نفسها مضطّرة لمعارضة الص)غ  -إث�ات ذلك �الدور الرقمّي المسّو$ بین الجنسین

الصراع)ة لقوانین الح�ومات االنتقال)ة التي )سطر علیها اإلسالمیون، وتسعى إلى فرض أح�ام الشر5عة 
اسیین، لبناء مؤسسات د)مقراط)ة راسخة، تمنع اإلسالم)ة، بدل ق)ادة جهود الدولة �مختلف فاعلیها الس)

لذلك اشتغلت غالب)ة الحر�ات النسائ)ة القر�5ة من جبهة المعارضة، . تكرار التجارب التسلط)ة السا�قة
على حما)ة حقوق المرأة وم�تس�ات الثورة، من االنع�اسات غیر المتوقعة لشراهة اإلسالمیین للسلطة، 

  .وع في الثورة، نحو العودة إلى األحاد)ة اإلیدیولوج)ة للح�مورغبتهم في اختزال تجر"ة التن

لقد تّم تسجیل المالحظات التال)ة حول قض)ة المساواة بین الجنسین، والس)اسات األمم)ة     
  :واالستراتیج)ات الوطن)ة للنهوض �المرأة في الدول العر")ة والمغار")ة

ر"ة النوع االجتماعي، وشعور النساء �أّن هذه المقار"ة تخدم ـــــ بدا)ة انتشار الوعي النسائي مفهوم مقا    
مصلحتهّن في الظهور في الفضاء العام، وهو ما توصلت إل)ه الدراسة االستطالع)ة المساعدة، المبینة 

 Fفي الملح)Fاستب)ان وّجه إلى عّینة من النساء المغار")ات، مع النتائج المتوصل إلیها، أنظر المالح.(  

لطا�ع الموسمّي في الحدیث عن تم�ین المرأة، وتثبیت حقوق النساء خارج األولو)ات العمل)ة في ــــ ا    
قضا)ا اإلصالح والتنم)ة، وغ)اب التنسیF والتكامل بین الم�ادرات الرسم)ة لتم�ین المرأة، وس)اسات 

  .المنظمات غیر الح�وم)ة

                                                             

ّ̂ الشعب في استرداد الس�ادةــ أ)من أحمد الورداني، )1(    .195. ، ص)2008م�ت�ة مدبولي، : القاهرة( ح
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، -�ما )ّسم)ه ال�احث المصر$ علي الصاو$  –ــــ فراغ الظهیر المؤسسي لقضا)ا النوع االجتماعي     
حیث ال تزال قض)ة المرأة تقع على عاتF المرأة، ول)ست على عاتF الح�ومة مائة �المائة، على الرغم من 

  .أّن الدولة تسیر في اتجاه إدماج مقار"ة الجندر في ش�ل تعهدات رسم)ة تجاه المنظمات الدول)ة الوصّ)ة

لمتوسطة والفقیرة �قضا)ا النوع االجتماعي، نتیجة نقص التوع)ة والتثقیف، ــــ جهل نساء الط�قات ا    
  .)�ّرس وجود ط�قات نسائ)ة، تحصر طرح قضا)ا الجندر في أوساg الفئات النسائ)ة الراق)ة اجتماع)ا

ــــ عدم وصول خط} تعم)م المنظور الجنساني إلى المناطF النائ)ة وال�عیدة عن العواصم والمدن     
i، وعدم استفادة المرأة الر5ف)ة من تمو)الت القروض، وفرص التشغیل، مقابل استغالل أصوات الكبر 

  . النساء في المناس�ات االنتخاب)ة

ــــ استمرار استغالل الموقف الدینّي �ش�ل س)اسّي لمنع النساء من الدخول إلى الفضاء الس)اسّي العام     
م)ة حول المرأة، فعلى الرغم من أّن الرفF ق)مة مر�ز5ة في وتأكید تناقض تطب)قات الق)م اإلسال. �قّوة

  . اإلسالم، إّال أّن العنف ضّد المرأة في المجتمعات العر")ة واإلسالم)ة )سجل مستو)ات مخ)فة

ال یزال تمثیل المرأة في البرلمانات الوطن)ة المغار")ة غیر عادل، �ما أّن المرأة المغار")ة ال   ــــ    
ل تعاني من الت�ع)ة، وقلة التعل)م وانعدام فرص العمل، الشروg التي تضمن لها تحضى ال تزا

  ".التنم�ة بوصفها حر=ة"": مقار"ة أمارت)ا سن"االستقالل)ة، 

، )1( العناصر األساس�ة للد�مقراط�ة 07، قرارا )حّدد 2004تبنت الجمع)ة العامة لألمم المتحدة سنة     
i، استقالل القضاء، نظام تعّدد$ لألحزاب الس)اس)ة والجمع)ات، فصل السلطات وتوازن القو : (تضم

احترام س)ادة القانون، المساءلة والشفاف)ة حر5ة اإلعالم المستقّل والتعّددّ$، احترام حقوق اإلنسان والحقوق 
نعت دولة، وامت 172، وأّیدت هذا القرار )الس)اس)ة، حر5ة التنظ)م والتعبیر والتصو5ت والترشح لالنتخا�ات

  )2. (عن التصو5ت، بینها اإلمارات العر")ة ولیب)ا 15

تحدید : (وتجن�ا إلنتاج نفس أس�اب الثورة، )قتضي االنتقال الد)مقراطي بناء دساتیر تراعي مسائل    
طول مدة وال)ة الرئ)س، اشتراg تصدیF الح�ومة أو البرلمان على إعالن حالة الطوار½، تسم)ة الحقوق 

ة في حالة الطوار½، حضر الشخص)ات واألحزاب التي تمّثل خطرا وتهدیدا للد)مقراط)ة والحر5ات الم�فول

                                                             

، الخاص 
العاصر األساس�ة للد�مقراط�ة، الجمع�ة العامة لألمم 2004لسنة ) A/RES/59/21: (ــ القرار رقم)1(
  .المتحدة

المنظمة الدول)ة للتقر5ر عن الد)مقراط)ة : برلین( العناصر األساس�ة للد�مقراط�ة: اإلجماع الدوليــــ ما)�ل مایر ر5سنبد، )2(
Democracy Reporting International ،2012(08. ، ص.  
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وضع ضمانات قانون)ة للنزاهة، ونشر : ، إضافة إلى)1) (عبر لجنة دستور5ة مستقلة تقّرر �شأن حضرها
لة، دور$ للمعلومات المهمة، وخلF نوع من الب)انات المفتوحة، والمساءلة العمود)ة من المواطن للدو 

أما بخصوص ترسیخ حقوق المرأة، )قتضي األمر أن تفصل ). 2(والمساءلة األفق)ة بین مؤسسات الدولة 
المحاكم الدستور5ة في الدول حول مسألة واج�ات الدولة المترت�ة عن التزاماتها تجاه االتفاقات والمعاهدات 

  )3. (الدول)ة

طبیF مقار"ة النوع االجتماعي في العدید من الجهات ونتیجة لما سّجلته األمم المتحدة من تأّخر في ت    
: القرار رقم) 2012مارس (اإلقل)م)ة والدول عبر العالم، اعتمدت الجمع)ة العامة لألمم المتحدة في 

، و نّص على دعوة جم)ع الدول على تعدیل األنظمة والممارسات التي تمنع أو تحّد من )4() 66/130(
لس)اس)ة لتعز5ز المشار�ة الس)اس)ة للمرأة، والتعجیل بتحقیF المساواة بین الرجل مشار�ة المرأة في العمل)ة ا

والمرأة في جم)ع حاالت التمییز، �ما في ذلك حاالت التحّول الس)اسّي، التي تقتضي وضع آل)ات لتشج)ع 
 .المرأة في العمل)ة االنتخاب)ة عبر اتخاذ التدابیر الالزمة لضمان تمثیل المرأة في البرلمان

، منذ "هیئة األمم المتحدة المختصة �المساواة بین الجنسین و تم�ین المرأة"تعمل األمم المتحدة للمرأة      
على تسر5ع تفعیل المساواة بین الجنسین وتم�ین المرأة في التحوالت ) 2011ینایر /جانفي 01(

  :، وهيتحوالت الد�مقراط�ةم
ادئ التشغیل الق�اس�ة لمشار�ة المرأة في الالد)مقراط)ة، معتمدة على 

عبر التشج)ع على اتخاذ تدابیر خاصة مؤقتة مثل : ضمان انتخا�ات حرة ونز5هة للمرأة :01المبدأ     
نظام الحصص واإلعفاء من رسوم الترش)ح، وٕازالة عقو�ات ترش)ح النساء لدi األحزاب الس)اس)ة، وز5ادة 

 .اء على المشار�ة الس)اس)ة من خالل سائل اإلعالممشار�ة المرأة في هیئات صنع القرار، وتشج)ع النس

                                                             

المنظمة الدول)ة للتقر5ر : برلین( الضمانات الدستور=ة ضّد إعادة إنتاج السلطو�ة: منع الد�تاتور=ةــــ توماس مار�یت، )1(
  .06. ، ص)2012، جو5ل)ة 24: ، مذ�رة إعالم)ة رقمDemocracy Reporting Internationalعن الد)مقراط)ة 

المنظمة الدول)ة للتقر5ر عن الد)مقراط)ة : برلین( المعاییر الدول�ة الخاصة 
الشفاف�ة والمساءلةاندل، ـــــ طوني م)2(
Democracy Reporting International07. ، ص)2011، نوفمبر 20: ، مذ�رة إعالم)ة رقم.  

: برلین( ظمة الد�مقراط�ة الجدیدةالراقا
ة القضائ�ة على دستور=ة القوانین في األنـــــ �اثر5ن �اس، سوجیت جودر$، )3(
، سبتمبر 40: ، مذ�رة إعالم)ة رقمDemocracy Reporting Internationalالمنظمة الدول)ة للتقر5ر عن الد)مقراط)ة 

  .03. ، ص)2013

لألمم ، الجمع)ة العامة م
ادئ التشغیل الق�اس�ة لمشار�ة المرأة في التحوالت الد�مقراط�ة، )66/130: (القرار رقمــ )4(
  ).2012مارس (المتحدة، 
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بتوفیر المساعدة التقن)ة  :تشج)ع األحزاب الس)اس)ة على معالجة المساواة بین الجنسین :02المبدأ     
إلدماج المرأة وقضا)ا المساواة بین الجنسین في الس)اسات، وه)اكلها، وتعز5ز قدرات األحزاب الس)اس)ة 

  .للنساء على التثقیف الس)اسيّ 

حفز منظمات المجتمع المدني النسائ)ة على تأیید مصالح النساء، وتقد)م المساعدة  :03المبدأ     
  .لتطو5ر س)اسات الجماعات النسائ)ة �عقد اتفاق)ات وطن)ة معها، وتوفیر التمو5ل الماليّ 

تشر5عات مع المعاییر بناء المساءلة عن حقوق المرأة في المؤسسات العامة، ومواءمة ال :04المبدأ     
الدول)ة، ودعم مساهمة النساء في تصم)م المؤسسات العامة الس)اس)ة والقضائ)ة، لتعز5ز آل)ات المساءلة 

  .واإلصالحات اإلدار5ة، وجعلها مستجی�ة الحت)اجات النوع االجتماعي

خصوصا في العامة، تعز5ز صنع الس)اسات والقدرات اإلدار5ة للمرأة في الوظائف  :05المبدأ     
اله)اكل البرلمان)ة واللجان الحز")ة، عبر بناء نظام انتقالي للعدالة، یتجاوب مع قضا)ا حقوق الجنسین 

إضافة إلى حّل مش�الت عمل المرأة، قوانین . وٕاصالح قطاع العدالة، لضمان الحقوق الس)اس)ة للمرأة
  .األسرة، الجنس)ة في تعطیل حر�)ة النساء

  :ات الر�Cع العرCيالمرأة المغار�Cة وثور 

انفجر العالم العر"ي على وقع الّثورة التونس)ة، بدا)ة انه)ار األنظمة الحاكمة لتونس ومصر، ال)من     
ولیب)ا، وٕاشاعة الفوضى في سور5ا وال�حر5ن، �عد صدمة زعزعت شرع)ة هذه األنظمة الس)اس)ة، التي لم 

من : (ه، �سبب تراكم أس�اب االستبداد والتسّل}تستطع احتواء أو عزل الفوران الشعبي أو حصر مستو)ات
التنم)ة المعاقة، الفقر، أزمة الّس�ن، الشغل، غ)اب الحر5ات، اختراق األحزاب والجمع)ات، ضعف 

لكن في ). 1) (…المؤسسات وغ)اب السلطة المضادة، استغالل القضاء وعدم الفصل بین السلطات
ام للمرأة المغار")ة في المرحلة االنتقال)ة التي مرت بها �ل من المقابل، وعلى الرغم من التفاؤل �الدور اله

تونس و لیب)ا، والمشار�ة النسائ)ة في مشاورات اإلصالح في الجزائر والمغرب ومور5تان)ا، الحت مخاطر 
 الثورة المضادة إلى األفF، لتهّدد حقوق المرأة، وتعّطل ترسیخ ق)م المواطنة والحقوق وممارساتها، �اعت�ارها

فما �ان من المجموعات النسائ)ة  ،"آل)ة المحافظة على المساءلة االجتماع)ة"و " مصدر شرع)ة القرار"
سوi التمسك �المسار الخطي لالنتقال الد)مقراطي على الرغم من س)طرة الق)ادات الش�اب)ة الذ�ور5ة على 

                                                             

دار الساقي، : بیروت) (ترجمة  عمر الّشافعي( 
حث جذر5 في االنتفاضة العر�Cة...الّشعب یر=دجلبیر األشقر، ــــ )1( 
  .62. ، ص)2013
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إلى نظام الد)مقراط)ة  الحمالت الشعب)ة، حیث أّنه )صعب على المجتمع الذ�ورّ$ أن ینصاع �سهولة
  )1. (الدستور5ة الضامنة لحر5ة المرأة، دون أن یتكّیف معها

: وضعت الدول التي شهدت ثورات عر")ة دساتیر أو اعالنات دستور5ة مؤقتة )صطلح على تسمیته بـ    
جاوزها، هو نّص انتقالّي لوضع انتقالّي یخّص استحقاقاته وال یت ، فالدستور الصغیر"الدساتیر الصغیرة"

)ستهدف تحقیF التنظ)م الوقتّي للسل} العموم)ة، وهو تكییف مستجّد للنصوص المتعلقة �التنظ)م الوقتي 
للسلطة، فمصطلح الدستور الصغیر انتقالي في وظ)فته وزمنیته، )ستوفي دوره �مجّرد إعالن الدستور 

التنظ)م الوقتّي للسلطة العموم)ة في  الجدید لل�الد، هو تكییف قانوني محّدد �فترة زمن)ة معینة، ینّص على
األزمات، عل اعت�ار أّنه أحد مفاه)م القانون الدستور$ االنتقالي، الغرض منه است)عاب االحتجاج 
المجتمعّي تجاه غ)اب برامج س)اس)ة للح�ومة وعدم وضوح األفF الس)اسّي، �ما أّنه )ضمن السلم واألمن 

 )2. (نه)ار المؤسساتي، والفوضى�عیدا عن فّزاعة الفراغ الدستورّ$، اال

)عتبر نّص الحقوق والحر5ات األساس)ة في نّص الدستور، من شروg بناء الدساتیر التي ترسي    
، فاالنتقال من المنظومة الدستور5ة السا�قة والمنظومة )3(الحما)ة القضائ)ة لألشخاص من أّ$ اعتداء 
  )4. (الدساتیر الدستور5ة الجدیدة )حتاج إلى مرحلة انتقال)ة في

  مطالب الحر�ات النسائ�ة المغار�Cة

تطالب الحر�ات النسائ)ة المغار")ة �المشار�ة في تصم)م نماذج تنمو)ة بدیلة، تختلف عن تلك التي     
تسّببت في اندالع أحداث الر")ع العر"ّي، نماذج تنمو)ة مستقرة تراعي شروg الح�مان)ة والرشادة في 

                                                             

حقوق  دلیل المدافعات عن.. مطال
ة 
العدالة: المطال
ة 
الحقوق ، ...سون)ال اب)س)�یرا، مار$ جین ر5ل وأخر5اتـــــ )1(
 .22. ، ص)APWLD ،2007منتدi منطقة المح)} الهاد½ الخاص �المرأة والقانون والتنم)ة : تایلند( اإلنسان

" معادلة اإلدارة االنتقال�ة والعمل�ة التأس�س�ة،": الدستور الصغیر"التنظ�م الوقتي للسل§ العموم�ة أو "ــــ مهند خالد، )2(

  :جر5دة الص�اح، الموقع االلكتروني

≤Mohammedkhaled.blogspot.com≥ 

ـــــــــــــــ، )3( المنظمة الدول)ة للتقر5ر عن : برلین( الش�ل الجدید للمسار التأس�سي: المدرسة الدستور=ة الجدیدةـــــ ــــــــــــ
 .08. ، ص)Democracy Reporting International ،2011الد)مقراط)ة 

دور األح�ام االنتقال�ة في : الرC§ بین المنظومة الدستور=ة السا
قة والمنظومة الدستور=ة الجدیدةــ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ )4(
، مذ�رة إعالم)ة Democracy Reporting Internationalالمنظمة الدول)ة للتقر5ر عن الد)مقراط)ة : برلین( الدساتیر

  .08. ، ص)2014، جانفي 44: رقم
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نحو س)اسات نمو مفید للنساء، تعالج . الذ$ یز5د من ض)اع فرص تم�ین النساءالتسییر وتمنع التنازع 
فقد لوح£ في المجال االقتصادّ$ توس)ع . حالة الالمساوة التي تكّرسها اإلجراءات والقوانین الجنوس)ة

، قروضه للدول التي شهدت الر")ع FMIالمؤسسات المال)ة الدول)ة وعلى رأسها صندوق النقد الدولي 
ر"ي، والتي فرضت إجراءات متقشفة وس)اسات مال)ة صارمة، على الرغم من تبّن)ه لغة تحابي النساء الع

  .والفقراء والفئات المهّمشة في هذه الدول

لوح£ اعتماد مقار"ة تجز5ئ)ة متدرجة في المراحل االنتقال)ة التي مرت بها �ل من تونس، لیب)ا،      
ددة دون أخرi، �سبب ضغوg االنتقال والبیئة المح)طة من ومصر، حیث یتم التر�یز على جوانب مح

الفواعل والقوi الس)اس)ة المشتغلة �العمل الس)اسي الرسمي وغیر الرسمي، الس)اسي واألهلّي المدنّي، ففي 
، أّدت المقار"ة التجز5ئ)ة المتّدرجة إلى "مفارقة العدالة الجنوس)ة: "دراسة أعّدها البنك الدولي �عنوان

متفّرقة، فعلى الرغم من ردم الفجوات الجنوس)ة في مجال الصحة والتعل)م مثال، ال تزال الفجوة مخرجات 
  .تتعمF �سبب غ)اب المشار�ة الس)اس)ة األنثو)ة في المجالین الس)اسي واالقتصاد$ّ 

)م�ن تلخ)ص ناتج الوضع الس)اسي للمرأة المغار")ة، بناء على ما سبF من تفاعل بن)ة القوانین     
التشر5عات، وطب)عة الس)اسات والبرامج، ودور األحزاب الس)اس)ة والجمع)ات والمنظمات غیر الح�وم)ة، و 

  :في ما یلي

ـــــ المز5د من المطال�ة بدسترة وتضمین تعر5ف التمییز في التشر5عات الوطن)ة ومنعه، وضمان المساواة     
ضاء وقانون العقو�ات، خصوصا في مسائل بین الجنسین في القانون، ومالءمة هذه التشر5عات مع الق

  )1. (وقضا)ا العنف ضّد النساء، للقضاء على هذه الظواهر التي تهدم ذات المرأة

ــــ المز5د من التأكید على إحصاء الب)انات والمعلومات وتصن)فها �االعتماد على متغیر النوع     
متها، قطاع المیزان)ة، لتخص)ص موارد االجتماعي، وق)اس مستو)ات جندرة مختلف القطاعات، وفي مقد

  .تخدم فرص المرأة في التشغیل

ــــ المز5د من المطال�ة �سحب الدولة جم)ع تحفظاتها على مواد اتفاق)ة السیداو، واالنضمام للبروتو�ول     
لدول)ة االخت)ار$ لالتفاق)ة، وااللتحاق بجهود منهاج عمل بیجین، وااللتزام �ه، والتصدیF على المعاهدات ا
أس�ق)ة (وتفعیلها، حیث أّن النظام األحاد$ )عطي األولو)ة لالتفاق)ات الوطن)ة، غیر أّن النظام الثنائي 

، )قتضي تطو5ر التشر5عات الوطن)ة أ)ضا، )القوانین الوطن)ة على الدول)ة �ما هو الحال في المغرب
  .وجعلها مالئمة لالتفاق)ة الدول)ة الخاصة �المرأة، وتطب)قاتها

                                                             

، Human Rights Watchهیومن رایتس ووتش ( حقوق المرة في لیب�ا الجدیدة: ثورة للجم�عــــــــــ، ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ)1( 
  . 23. ، ص)2013أ)ار /مایو



 

319 

في أجهزة اتخاذ القرار والجالس التمثیل)ة المنتخ�ة والمعینة، ) �المائة 30: (ـــــ تخص)ص �وتا نسائ)ة بـ    
تمهیدا إلعمال مبدأ المناصفة، وتطو5ر النماذج التعل)م)ة واإلعالم)ة، لز5ادة مستو)ات وعي المرأة �حقوقها 

  . الس)اس)ة واالقتصاد)ة واالجتماع)ة

   :أة في احتجاجات الر�Cع العرCيالدور الرقمّي للمر 
  "الدور اإللكتروني: "المساواة في      

  
  

ساهمت الّثورات العر"ّ)ة في تغییر الّصورة الّنمطّ)ة للّنساء، ففي تونس �انت الّنساء شر�5ات فاعالت      
ات النسائ)ة في الّثورة �استخدام الوسائ} اإللكترون)ة، �ما هو الحال في مصر وال)من، فقد �انت المدون

أّن 2011 وألّول مّرة تكشف دراسة أجر5ت نها)ة سنة . من أنش} المدونات المفّعلة للنشاg االحتجاجي
�ة االنترنیت �انت متعادلةنس�ة 
قبل أن تعود  متساو�ة بین الجنسین،/مشار�ة النساء والرجال في ش

دور ، فأّدت مواقع اإلنترنیت )ة النتالّنساء ثلث عدد الّرجال على ش��(إلى نس�ة الّثلث  �2012عد سنة 
  )1. (في ذروة الثورة، ألّنها �انت البدیل األول للتعت)م اإلعالمّي الرسميّ  المسّو5 بین الجنسین

لقد أنصف الّدور اإللكتروني الجدید المرأة ألّنه دفعها إلى تجاوز الحاجز الّنفسي وأعاد تش�یل دور     
، خصوصا �الّنس�ة للمرأة التي "المطال�ة �الّتغییر"مرحلة التار5خ)ة، وهو وموقف المرأة الّس)اسي في تلك ال

ال تستط)ع الخروج من البیت، حیث مّ�نها النشاg الش��ّي اإللكترونّي من المشار�ة في الّنشاg المدني، 
  .ولم یتطّلب ذلك مشار�تها في الّنزول الفعلّي إلى الّشارع

للّتوع)ة �حقوق المواطنة وحقوق اإلنسان، فاالختالg بین الجنسین أص�حت هذه الّش��ات آل)ة هاّمة     
غیر مقید على ش��ة االنترنیت، وٕاخفاء الهوّ)ة مم�ن، والّنضال اإللكتروني نوع من أنواع الـّتم�ین، 
ومواجهة المجتمع الذ�ور$ والدولة ال�طر5ر�)ة الشمول)ة حیث لم تتمّ�ن الح�ومات في غلF هذه المواقع أو 

 . )طرة على ش��ة الّنت، �سبب الخوف من دورها في تأجیج غضب الّشارعالسّ 
  

الجندر /صور ومشاهد مأسسة مقارCة النوع االجتماعي: المطلب الثاني

  في الدول المغار�Cة في المستقبل المنظور 

، )حFّ للحر�ات النسائ)ة أن تطالب بدسترة وتضمین تعر5ف التمییز في التشر5عات الوطن)ة ومنعه    
وضمان المساواة بین الجنسین في القانون، ومالءمة هذه التشر5عات مع القضاء وقانون العقو�ات، 

                                                             

ــــــــــــ، )1( الّلجنة  :و5وركنی( تجارب البلدان العر�Cة في إدماج مفهوم الّنوع االجتماعي في المؤّسسات الح�ومّ�ةــــ ــــــــــــــــــــــــ
  .18. ، ص)2013االقتصاد)ة و االجتماعّ)ة لغر"ي أس)ا االس�وا ، 
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فهذه . خصوصا في مسائل وقضا)ا العنف ضّد النساء، للقضاء على هذه الظواهر التي تهدم ذات المرأة
لضرورة أل)ة �ا" تا�عة"من الحاجات الوطن)ة للنساء، ول)ست " نا�عة"المطالب أضحت مطالب وطن)ة 

. أجندات خارج)ة، قد تتقاطع معها في المطال�ة بنفس الشروg، لضمان تحسین الوضع الس)اسي للمرأة
ومن هذا المنطلF یتوجب على الح�ومات أن تعتبر الحر�ات النسائ)ة شر�5ا اجتماع)ا شر5عا، بدل 

)ة الوصّ)ة، وتهدید س)ادة الدخول ضّدها في صراع أو خالف، قد یؤّد$ إلى استقوائها �المنظمات الدول
  . الدولة الوطن)ة

، الناجمة عن ثورات الر")ع العر"ي، )ال�ان)ة/الهادمة(لقد وّفرت مقتض)ات المرحلة االنتقال)ة المتالش)ة     
، نتیجة "فرصا ملت�سة"فرصا لتطو5ر الوضع الس)اسي للمرأة اللیب)ة، لكّنها وّفرت في الحالة التونس)ة 

رسمّي عن ضمان حقوق المرأة، ما جعلها توصف �الهشاشة والخطورة، لخضوعها محاولة التراجع ال
أما في النماذج التي لم تشهد ثورات أو حراكا اجتماع)ا مفاجئا . للحسا�ات الس)اس)ة والحز")ة الض)قة

وشامال مثل الجزائر والمغرب، فهذه الدول تسعى لتجّنب وصول الفوضى اإلقل)م)ة إلى حدودها، لذلك 
بتوظیف قض)ة المرأة لتأنیث تجار"ها اإلصالح)ة، وتجّنب الصراع مع الحر�ات النسائ)ة، التي  قامت

أضحت فاعال هاما في المسرح الس)اسي الوطنّي، وشر�5ا هاما للمنظمات الدول)ة الوص)ة، الخاصة 
  .�المرأة، وفي مقدمتها هیئة األمم المتحدة، االتحاد اإلفر5قي، منظمة المرأة العر")ة

لقد ازدادت أوضاع النساء في دول المغرب العر"ي، هشاشة، مع غ)اب الحما)ة القانون)ة الضامنة     
للمساواة التامة والفعل)ة بین المواطنین والمواطنات، وتحقیF تساو في فرص التعل)م والتشغیل و�ق)ة 

ت)اجات النوع الحقوق، لذلك ال تزال العدید من التشر5عات �حاجة إلى مراجعة تجعلها حساسة الح
تؤّ�د الواقع التمییزّ$ في توز5ع الثروة، �ما أّن معر�ة " تأنیث الفقر"الجندر، إذ أّن حق)قة /االجتماعي

أما على الصعید الس)اسي . الحقوق في العمل تعتبر في قلب المعر�ة االقتصاد)ة واالجتماع)ة والس)اس)ة
�ال من أش�ال المقاومة االجتماع)ة للنساء، التي واالجتماعي، فقد مّثلت الحر�ة النسائ)ة االحتجاج)ة ش

 )1. (تمارس ضغوطا من أجل استصدار قرار س)اسّي لفرض تطبیF المساواة وٕالغاء التمییز بین الجنسین

�ما أّن إش�ال)ة تعم)م التناصف على �ق)ة القطاعات والتشر5عات، هو صلب دور المنظمات غیر      
س)اس)ة، ومعر�ة النساء النقاب)ات لبلوغ مراكز صنع القرار والمواقع الح�وم)ة والنقا�ات واألحزاب ال

�ما ست�قى عمل)ة إدماج مقار"ة النوع االجتماعي في الموازنة العامة للدولة تحتّل حّیزا في . الق)اد)ة
إضافة إلى معر�ة المواطنة وتعدیل الدستور . مطالب الحر�ة النسائ)ة لتقل)ص الفوارق بین الجنسین

                                                             

حملة : بیروت( مساهمات لرجال من المنطقة العر�Cة: نحو مفاه�م مغایرة للذ�ورةوآخرون، ... ــ هاني نع)م، �اسم شیت)1(
  .10. ، ص)2013الشارة الب)ضاء لمناهضة العنف ضّد المرأة، منظمة �فى عنف، 
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5عات، وجعلها تمنع وتحضر التمییز والعنف ضّد المرأة، أو أّ$ اعتداء على أساس النوع والتشر 
االجتماعّي، ستص�ح مدخال للتدّخل في الشؤون الداخل)ة للدول، التي ال تتخذ إجراءات حق)ق)ة وعمل)ة 

ت)ارّ$، ومنهاج عمل إلقرار هذه المقار"ة، وال تلتزم �االنضمام الحق)قّي التفاق)ة السیداو و"روتو�ولها االخ
  .بیجین وآل)اته اإلجرائ)ة للدفاع عن حقوق النساء

في القوائم االنتخاب)ة، �مثا�ة م�سب تشر5عّي حقوقّي  المناصفة مع التناوب للترشح�ان تبّني مبدأ     
في تجر"ة المرأة التونس)ة، لكّنه م�سب منقوص ألّنه )شمل الترش)ح دون ضمان الوصول إلى المجلس 

امرأة من بین  4000)سي، إذ تأّكد ضعف التواجد النسائّي في المجلس نتیجة لذلك، �عد ترشح التأس
 217مقعدا من جملة  50مترشح لعضو)ة المجلس التأس)سي التونسّي، وتحّصلت النساء على  11000

وز5را في الح�ومة التي س)طرت  41وز5رات فق} من جملة  03مقعدا في المجلس التأس)سّي، وتوجد 
لیها حر�ة النهضة قبل التعدیل الح�ومي األخیر الذ$ نقل رئاسة الح�ومة من علي العر5ض إلى مهد$ ع

. حز"ا س)اسي في تونس، تأسست �عد الثورة، ترأسها نساء 108أحزاب فق} من بین  03وهنالك . جمعة
لعضو)ة التي أ�قت نفس المالحظة تتكّرر في الحلة المغر")ة، حیث �ان الدستور أكثر �رما من القوانین ا

على آل)ة الكوتا، أما في الجزائر، فیرتقب أن یؤّد$ التعدیل الدستور$ المزمع إجراؤه، إلى إقرار مبدأ 
المناصفة في الدستور، ما قد یتسّبب في رفع مستو)ات تمثیل المرأة، وفي لیب)ا ومور5تان)ا، ال تزال المرأة 

لة المدن)ة الحدیثة، فالتجر"ة المور5تان)ة التي �انت تعاني من مش�لة القبل)ة، وعدم تجذیر أسس الدو 
تؤّطرها التحوالت الس)اس)ة الجذر5ة للتجارب البر5تور5ة العس�ر5ة، استخدمت النساء لتأنیث االستبداد، أم 
في لیب)ا فالمرأة ال تزال تلملم جراح حرب الخالص من نظام العقید القذافي، الذ$ لم )سمح بتناقضات 

رّددة، �فتح قنوات تخلF تجر"ة حق)قة من المشار�ة الس)اس)ة للمرأة اللیب)ة، في انتظار س)اس)اته المت
  ).2014جوان (تصح)ح األوضاع على إثر اعتماد نظام الكوتا في انتخا�ات مجلس النواب 

 وضمن هذا الس)اق االنتقالّي المتالشي، الذ$ )مّیزه االنشغال الواضح للح�ومة االنتقال)ة الثالثة،    
�ضمان العبور عبر الدستور إلى الجمهور5ة الثان)ة، أّدi تر�ز األحزاب الس)اس)ة على لحصد أصوات 
األغلب)ة، إلى ح�س المرأة في تونس ولیب)ا في حالة ر�ود نسبّي، �سبب إرجاء حسم قض)ة تبّني الح�ومة 

  )1. (ة االنتقال)ة، إلى ما �عد انتهاء المرحل)منهاج بیجین/السیداو(لمقار"ة النوع االجتماعي 

  :)م�ن تصور ثالثة مشاهد �النس�ة للوضع الس)اسي للمرأة المغار")ة    

  ":التطور اإلیجابي"مشهد التحسین والتطو=ر 

                                                             

ــ، )1( أفكار في ظّل ثورات : نصوص حول حقوق المرأة والعدالة االقتصاد�ة واالجتماع�ة في المنطقة العر�Cةــ ــــــــــــــــــــــــــ

  .25 – 15. ص -، ص )2012ش��ة المنظمات العر")ة غیر الح�وم)ة للتنم)ة، سبتمبر : بیروت( الشعوب
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إذا استمّر تطبیF الكوتا النسائ)ة في الدول المغار")ة، واستمّر إصالح الس)اسات والتشر5عات والقوانین     
لعر"ي، ستتم�ن المرأة المغار")ة من ترسیخ حقوقها الدستور5ة، وز5ادة الخاصة �المرأة في دول المغرب ا

مستو)ات الوعي النسائّي، واحتمال االنتقال إلى التحقیF الفعلّي لمبدأ تناصف التمثیل في المجالس 
مراجعة جدیدة، لوضع خطة أخرi  2015المنتخ�ة، خصوصا وأّن أهداف األلف)ة اإلنمائ)ة ستعرف سنة 

قادمة، ومن هنا )م�ن القول �أّن الح)اة الس)اس)ة المغار")ة ستعرف تأنیثا مّطردا بوتیرة غیر للعشر5ات ال
�طیئة، ما لم تحدث في هذه المنطقة، أو أّ$ من أقطارها، أزمة س)اس)ة حاّدة، قد تؤّد$ إلى اإلضرار 

لتحد)ات التي �حقوق النساء، وهي األوضاع التي وضعت لها األمم المتحدة أ)ضا، مناهج لمواجهة ا
  .العنف والقتل واالغتصاب في حاالت النزاعات الدول)ة واألزمات الس)اس)ة الخطیرة: تفرضها خصوصا

  :مشهد التراجع والتخّلف عن االلتزامات الدول�ة

إذا لم تقم الدول المغار")ة برفع تحفظاتها حول مواد اتفاق)ة السیداو ولم تنخرg في بروتو�ولها     
م تبد$ جدّ)ة �اف)ة �االلتزام �ما ورد في خطة عمل منهاج بیجین، ستتعّرض الدول االخت)ارّ$، ول

المغار")ة إلى اإلدانة والتضییF والنقد، من قبل لجنة المرأة لألمم المتحدة، وس)�ون هذا المدخل سب�ا في 
لحال)ة التي التدّخل في الشؤون الداخل)ة للدول المغار")ة، ولن ت�ارح نسب تمثیل المرأة المستو)ات ا

 iوضعت لها، بل ستتراجع رغ�ة النساء في المشار�ة الس)اس)ة وستزداد نسب العزوف االنتخابّي لد
النساء، في ظّل عدم التزام الدولة بتوفیر الحما)ة القانون)ة للنساء، خصوصا في تجارب الدول التي ال 

وستضعف الحر�ات النسائ)ة، ولن تكون  .تزال تعتمد مبدأ أس�ق)ة القوانین الوطن)ة على القوانین الدول)ة
قادرة على مقاومة الجهل واألم)ة والفقر والعنف ضّد المرأة، �االعتماد على جهودها الذات)ة، فإذا واصلت 
الدول المغار")ة امتناعها عن تمو5ل الحر�ات النسائ)ة، ورفض حصولها على التمو5ل الخارجّي، ستلجأ 

ع المنظمات الدول)ة، إلعداد تقار5ر ظّل ترفض وتنقد مضامین هذه المنظمات إلى تشب)ك جهودها م
  . التقار5ر الوطن)ة الرسم)ة للدول

  :مشهد االستقرار غیر المفید

لن )�ون في صالح الدول المغار")ة أن تعتبر الس)اسات التمیز5ة االیجاب)ة لصالح المرأة، س)اسة     
لذلك ستتّم مأسسة الكوتا وتأصیلها في الدساتیر  إرضائ)ة مؤقتة، بل یجب أن تحاف£ على استمرار5تها،

والقوانین المغار")ة، ولن )�ون اعتماد المناصفة �مبدأ نظرّ$، ملزما لها �الضرورة، فإذا طلب من الدول 
، ضامنة الستقرار تمثیل "عت�ة دن)ا"المغار")ة أن تدرج مبدأ تناصف تمثیل الجنسین، ستكون الكوتا �مثا�ة 

التمثیل النسائّي في مواقع صنع ) 3/1(فید الحرات النسائ)ة �أكثر من هذا السقف، وهو المرأة، ولن تست
  .القرار والمجالس التمثیل)ة المنتخ�ة والمعّینة
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وفي نها)ة هذا الم�حث، )م�ن القول أّن الرّجة التي أحدثتها ثورات الر")ع العر"ي، قد أّدت إلى استفادة     
تو)ات التعبیر الس)اسي والحر5ات في هذه الدول، لز5ادة مستو)ات مشار�تها، المرأة المغار")ة من تطّور مس

  .رغم الفرص الملت�سة التي تمنحها الفترات االنتقال)ة للمرأة

  :خاتمة واستنتاجات الفصل الرا
ع

  :توصلت الدراسة في الفصل الرا�ع منها إلى االستنتاجات التال)ة    

نهج التي مورست على المرأة المغار")ة، مع بدا)ات تأس)س دولها، �ما لم تشا�ه أنماg اإلقصاء الممــــ ت   
تتمّتع الحر�ات النسائ)ة �االستقالل)ة، وظّلت مذعنة لخ)ارات السلطات المغار")ة، إلى حین اعتماد 

  .التعّدد)ة الس)اس)ة، وتحدیدا �عد ثورات الر")ع العر"ي

و)ات مشار�تها الس)اس)ة على الدولة واألحزاب الس)اس)ة، ــــ تقع مسؤول)ة تم�ین المرأة وز5ادة مست    
المطال�ة بتطبیF مضامین االتفاق)ات الدول)ة ومضامین الدساتیر والتشر5عات الوطن)ة، التي تضمن حقوق 
المرأة، فالقوانین المغار")ة تمنع تأس)س أحزاب س)اس)ة على أساس الجنس، وال )م�ن للنساء االنتظام في 

  . إّال عبر الجمع)ات، أو األطر الحز"ي الذ�ور5ة مجموعات مصالح

اتفاق)ة (الجندر، /انخراg الدول المغار")ة في الم�ادرات األممّ)ة إلدماج مقار"ة النوع االجتماعيــــ )مّثل    
، واألهداف اإلنمائ)ة 1995، و"روتو�ولها االخت)ار$، منهاج عمل بیجین سنة 1979السیداو سنة 

للمنظومة التشر5ع)ة الخاصة �المرأة، وتطو5رها، �اإلضافة إلى التأثیر الكبیر للس)اقات ، تعز5زا )لأللف)ة
اإلقل)م)ة المتوسط)ة واإلفر5ق)ة والعر")ة والمغار")ة في تزامن الس)اسات والتشر5عات القطر5ة لدول هذه 

  .المناطF الجغراف)ة اإلقل)م)ة، وت�ادل الخبرات ف)ما بینها

الموسمّي في الحدیث عن تم�ین المرأة، وتثبیت حقوق النساء خارج األولو)ات العمل)ة ــــ لوح£ الطا�ع     
في قضا)ا اإلصالح والتنم)ة، وغ)اب التنسیF والتكامل بین الم�ادرات الرسم)ة لتم�ین المرأة، وس)اسات 

دل، �ما أّن المرأة ال یزال تمثیل المرأة في البرلمانات الوطن)ة المغار")ة غیر عاالمنظمات غیر الح�وم)ة، و 
  . المغار")ة ال تحضى ال تزال تعاني من الت�ع)ة، وقلة التعل)م وانعدام فرص العمل

ــــ على الرغم من صعو�ات تطبیF الكوتا في الدول المغار")ة، غیر أّن احتمال نجاح التناصف ال     
قدم من جهة، ومستو)ات تمثیل المرأة یزال قائما، إذ ال عالقة بین مستوi الثقافة المجتمع)ة أو الحداثة والت

من جهة أخرi، حیث تحّقF التناصف في تمثیل مجلس النواب في التجر"ة الرواند)ة، ولم تصل دول 
  .متقدمة إلى تحقیF نسب تمثیل للنساء تصل إلى الثلث �ما حصل في الجزائر مثال
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  :الخاتمة

ا�ة على تساؤالت هذه المذ�رة، أّن ل�سا �بیرا )حوم حول تطب)قات استخلص الطالب من خالل اإلج    
الجندر، التي تحتاج إلى تحلیل وتفسیر عمیF للتصدیF النظر$ على هذه /مقار"ة النوع االجتماعي

المقار"ة على المستوi الرسمّي، وعلى المستوi المعرفّي في الجامعات المغار")ة ومراكز األ�حاث، التي ال 
الموقف الرسمّي المستند إلى الشر5عة اإلسالم)ة، على الرغم من أّن أنصار مقار"ة الجندر،  تستط)ع عزل

اإلنسان، في التوّصل إلى تمثیل دائم في الفضاء /قد تمّ�نوا من التوّصل لنتائج منطق)ة تدعم حF المرأة
لمقار"ة، حتى غیر أّن المش�لة تكمن في نشر مضامین هذه ا. العام، )قوم على المساواة واإلنصاف

، إذ أّن المالح£ هو أّن الكثیر من النساء، ال یزلن )و�ّل فئات المجتمع(تستوعبها النساء قبل الرجال، 
یجهلن مفهوم مقار"ة النوع االجتماعي، وهّن �حاجة إلى تدر5ب وتأهیل مستمّر، حّتى تتم�ّن من استخدام 

لكّن ذلك ال )عفي الدولة، واألحزاب . و$ّ مفاه)مها �طرق سل)مة، في ممارسة العمل الس)اسي والجمع
الس)اس)ة، عن اإلشراف على مسؤول)ة تطب)ع تمثیل النساء في الح)اة الس)اس)ة، التي ال تزال �حاجة إلى 
جهود مؤسس)ة ممنهجة، قبل أن یترك المجال للشر�اء االجتماعیین للمساهمة في نشر مفاه)م المساواة 

طیر المجتمع حول مضامین مقار"ة النوع االجتماعّي، �طرF5 تتسF مع بین الجنسین، وتم�ین المرأة، وتأ
  .الجهود الرسم)ة للح�ومة والهی)ات الرسم)ة المشرفة

و�التر�یز على تطب)قات مقار"ة النوع االجتماعّي في الدول المغار")ة، وأثرها على الوضع الس)اسي     
  :للمرأة المغار"ّ)ة، فقد لوح£ ما یلي

الجندر للدول والفاعلین /ـ سرعة انتشار الدراسات النسائ)ة التي تقّدم مقار"ة النوع االجتماعيــــ:أوال     
االجتماعیین، وقابل)ة تبّنیها لدi الدول المغار")ة، �ما في ذلك األحزاب الس)اس)ة، على الرغم من التحاقها 

ها ومأسستها على الصعد المتأخر، �عد تسجیل االنخراg األهلّي النسائّي السر5ع �م�ادرات تأصیل
القطر5ة، غیر أّن التش�)ك في منطلقات مقار"ة النوع االجتماعي، لم یؤّد$ غلى تعطیل انتشارها، /الوطن)ة

  .أو منع إدراجها في مشار5ع الس)اسات والتشر5عات والخط} التنمو)ة في الدول المغار")ة

د مسألة متحّ�ما فیها من داخل الدول المغار")ة فق}، ــــــ أّن اعتماد مقار"ة النوع االجتماعي لم )ع:ثان)ا    
بل أضحت نتاجا لتنسیF أممّي وٕاقل)مّي، انع�س �ش�ل واضح على مستو)ات التمثیل النسائ)ة في الدول 
المغار")ة، �ما توّضح في التجر"تین المور5تان)ة والجزائر5ة، غیر أّن ما حدث من تحول دستورّ$ خالل 

�ّل من تونس ولیب)ا والمغرب، قد نتج عنه اخت�ار صدق)ة الوعود الدستور5ة بتحقیF  الفترات االنتقال)ة في
المناصفة، التي لم تتحّقF في واقع أّ)ة دولة مغار")ة إلى حّد الساعة، وعلى الرغم من ذلك، فإّن اعتماد 

س�ة التمثیل نظام الكوتا للتمییز االیجابي اعتمادا على الحصص النسب)ة للنساء، قد أفضى إلى بلوغ ن
هذه المجالس، وهو تطّور )حسب  3/1النسائّي في المجالس المنتخ�ة ومواقع صنع القرار عت�ة ثلث 
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�ان)ة، قد تهّدد  –لصالح المرأة في هذه المنطقة، التي تشهد مرحلة انتقال)ة، غامضة، متالش)ة، هادمة 
  .  �انتكاس الوضع الس)اسّي للمرأة المغار")ة، في أّ)ة لحظة

و)عاد تقد)مها مجّمعة في –وقد توصلت الدراسة في فصولها التحلیل)ة إلى النتائج العلم)ة التال)ة     
  :-الخاتمة، إلعادة تكو5ن تّصور نهائّي حول الظاهرة الم�حوثة 

�األصل، غیر أّن مقار"ة النوع االجتماعي " بیولوج)ة المنهج"ـــــ رغم أّن الجذور ال�حث)ة لمقار"ة الجندر     
عزو ت�ع)ة وتأّثر األدوار الجنسان)ة لعامل التنشئة الذ�ور5ة ال�طر5ر�)ة، التي ال تتسامح تجاه أّ$ ش�ل ت

  .، على القوة والسلطة أو النفوذ داخل المجتمع"غیر الذ�ور5ة"من أش�ال الس)طرة الجنسان)ة 

ة، تسّبب في االعتماد على أطر جائرا ضّد المرأ " ضمن)ا"و" تعّسفا رمز5ا"ــــــ )حمل التصنیف البیولوجي     
غیر /غیر منظورة"معرف)ة مختلفة لتفسیر األس�اب الموضوع)ة لتغییب النساء والتعامل معهّن �ظاهرة 

لكّن هذا المنهج ال )عّد حتمّ)ا، ". عمى الجندر"و" ال جنوسة الدماغ األكاد�ميّ "، �سبب ظاهرة "مرئ)ة
  .ّم تنم)} أدوار المراةو)م�ن تغییره بتغییر ثقافة المجتمع لئال یت

الثیوقراط)ة، تش�)�)ة ومعارضة، لمضامین ودالالت مقار"ة /ـــــ ال تزال النزعة الدین)ة االكلور5س)ة   
ذر، أنثى، (الجندر، وما ستؤّد$ إل)ه المساواة المطلقة بین الجنسین، بل وغرهما من األصناف الجنس)ة 

  .وتهدید وحدة المجتمع ، إلى تدمیر لألسرة،)متغّیرو ومتحّولو الجنس

    Fدون مشار�تها الس)اس)ة واالقتصاد)ة واالجتماع)ة في بناء " تحّرر المرأة"ـــــ ال سبیل إلى تحقی
المجتمع وتطو5ره، والتوقف عن ممارسة العزوف والالم�االة، والسلب)ة تجاه المجتمع، وجعل النساء 

  .)ساهمن دون أّ$ است�عاد وتهم)ش

   iوفرض تعم)مها، ومن ثّم أسستها وترجمتها إلى قوانین، " تدو5ل المصطلحات النسو)ة" ـــــ لقد أّد
واتفاق)ات، ومؤتمرات دول)ة، إلى ظهور رقا�ة أمم)ة شدیدة على الح�ومات، لمراق�ة مستو)ات إ)فائها 

  .�التزاماتها الدول)ة

لجنسین على أساس المنهج البیولوجّي الفیلسوفة الوجود)ة س)مون دو"وفوار التمییز بین اـــــ )شّ�ل رفض    
الطّب إنسانّي، خالصة للفر اإلنسانّي منذ التار5خ القد)م، وقد �ان للفلسفة النسو)ة اإلسالم)ة تعد)الت 
لهذه المفاه)م الفلسف)ة، جعلتها تضمن عبور األف�ار النسائ)ة إلى الف�ر النسائّي اإلسالمّي، لكن ضمن 

وخصوص)اتها الحضار5ة، و)ظهر ذلك في تجر"ة ف�ر ز5نة أنوار في س)اق وأطر التجر"ة اإلسالم)ة 
  .  مالیز5ا وأم)مة أبو ��ر في مصر، وفاطمة المرن)سي في المغرب
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تستهدف الفلسفة النسو)ة تغییر ه)�ل األسرة �حّجة أّن اإلنجاب �ّرس عبود)ة المرأة، وجعل تر")ة ـــــ    
م�ن المرأة من التوفیF بین دورها اإلنجابي ودورها اإلنتاجي، األطفال مسؤول)ة الدولة والمجتمع، حتى تت

غیر أّن هذه الفلسفة تقود إلى تحّرر المرأة .أن )�ون الزواج إطارا حّرا بوسع الزوجین إلغاؤه متى شاءاو 
  .وتف�)ك بناء المجتمع، �سبب تغّیر ه)�ل)ة األسرة

انین، و"دونهما، من الصعب تف�)ك الرموز النمط)ة )عتبر اإلعالم والتعل)م وسیلتین مساندتین للقو ـــــ    
السلب)ة، التي شّوهت صورة المرأة، وعرقلت ق)امها �أدوارها التي تخدم المجتمع قبل أن تخدم المرأة ذاتها، 

  .  أو فئة النساء برّمتهنّ 

، �ما یجعل "تناسب الحقوق بین الجنسین"ـــــ )قوم الدین اإلسالمّي بخصوص قض)ة المرأة، على ف�رة    
المرأة مرجعا وأساسا تقاس عل)ه حقوق الرجل، �ما أّنه ال توجد أدلة على أّن الدین اإلسالمّي ال یجّل 
المرأة وال )حف£ �رامتها، ألّن المش�لة تكمن و��ّل وضوح، في عدم فعال)ة ق)م الدین اإلسالمّي ومضامینه، 

ألساسّي والوحید للتشر5ع في غالب)ة المجتمعات وأح�امه المعّطلة، فالشر5عة اإلسالم)ة ل)ست المصدر ا
العر")ة واإلسالم)ة، بل هي أحد مصادر التشر5ع، التي تعّطلت معظم أح�امها القطع)ة، فنتج عن غ)ابها 

  ".التساهل تجاه تجاوز حرمة المرأة وقداسة عرضها وجسدها، وعفتها شرفها"

حالتها التعل)م)ة، التقالید الموروثة والمتبناة، الحالة : ـــ تتأّثر أدوار وأوضاع ومراكز وسلو�ات المرأة ب    
الس)اس)ة والحاجة إلى إصالحها، الصراعات والحروب والنزاعات الدول)ة، تحّ�م الحر�ات الدین)ة، الحالة 

  ."لد)مقراط)ة الذ�ور"االقتصاد)ة والدور التنمو$ للنساء، التشر5عات ال�طر5ر�)ة 

، نتج عنه جعل األمن )الزوجة(أساس مر�ز5ة السلطة األبو)ة وهامش)ة األم ــ إّن تأس)س األسرة على    
�ح�م عام، في حالة المجتمعات المستقلة ذات  –القومّي مؤسسا على قوة الرجل والضعف البدني للمرأة 

ائّي ، في الوقت الذ$ تؤّ�د ف)ه النزاعات الدول)ة، أّن المرأة تقاوم بوسائل التعاون النس-النزعة الذ�ور5ة
المتوفرة لدیها، للعب دور المعیل، وحّل مش�لة المأوi واإلطعام في ظّل غ)اب الرجل، وأّنها تساهم في 

، ما یؤّ�د أّن جوانب هامة �انت غیر مرئ)ة، وقد �شفت عنها دراسات ...الحفا� على تماسك المجتمع، 
 .وغیرها.. المرأة، مثل أوضاع المرأة الالجئة، وفي الحدود، في السجون 

ــ عمل المرأة حFّ من حقوق اإلنسان، الذ$ تكفله القوانین والتشر5عات، وهو مصدر رزق )عود �الفائدة     
على المرأة، التي )م�نها أن تتحول من العمل المنزلّي غیر المأجور إلى العمل خارج البیت و�أجر 

)قتضي إدراج المنظور لذلك، . وظروف عمل مساو)ة ألجر الرجل وظروف عمله، دون تمییز أو تفضیل
الجنسانّي في المجال االقتصادّ$ فتح المجال أمام المرأة للحصول على عمل مأجور أو قروض لتمو5ل 
مشروعات مقاوالت)ة أو تجار5ة أو صناع)ة تمنح المرأة استقالل)ة أكبر، وعدم ممارسة أّ$ ش�ل من أش�ال 
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�الماء والطاقة والكهر"اء واألسمدة والموارد (سین التمییز ضّد المرأة في توز5ع الموارد على مشار5ع الجن
وغیرها، وجعلها قائمة على أساس المساواة بین ... الصناع)ة األول)ة وتسهیل اإلجراءات التجار5ة

  . الجنسین، ورفض االعتماد على التصنیف البیولوجّي �حجة لتقس)م العمل بین الجنسین

المرأة وم�نوناتها، التي تعّبر عن ذاتها " دواخل"المستمّر عن ــ تفید الدراسات الس)�ولوج)ة في ال�حث    
وٕارادتها، واحت)اجاتها ورغ�اتها، وال )م�ن اإل�قاء على الحتم)ة البیولوج)ة إطارا أحاد)ا للتف�یر، وٕاّال فإّنها 

را ستوصف �الدوغمائ)ة، وأحاد)ة النهج، ورفض النقد والحوار، خصوصا وأّن الفلسفة النسو)ة تشهد تطو5
مستمرا في هذا الس)اق، وهو ما یجعل الرّد على أطروحات فرو5د حول سلب)ة المرأة، مفتوحا وقا�ال للنقد 

  . والتجدید المستمرّ 

ــ أص�ح التم�ین االقتصادّ$ المرأة )عتمد على قراءة مؤشرات محدّدة لنسب الفقر والصعو�ات      
والتي تشترg األهداف اإلنمائ)ة لأللف)ة تحقیF نتاج ... ئ)ة التنمو)ة والجهل واألم)ة والكوارث الطب)ع)ة والبی

، حیث تبّنت هیئة األمم المتحدة رعا)ة حFّ المرأة في الحصول على 2015ملموسة حولها قبل بلوغ سنة 
أغذ)ة سل)مة وأدو)ة وعالج ورعا)ة صح)ة مستد)مة، وموارد مائ)ة صح)ة وأمن طاقوّ$ و"یئّي مالئم، 

  .م�اشرة أدوار اقتصاد)ة ذات عوائد أعلىوتعل)م )م�نها من 

على المستو)ات الدول)ة والعالم)ة من خالل " الجندر"ــــ أّن مأسسة وتأصیل مقار"ة النوع االجتماعي     
 1979، واتفاق)ة السیداو �1995منهاج عمل بیجین : المؤتمرات الدول)ة والعالم)ة حول قضا)ا المرأة

i إلى إضفاء الشرع)ة على مشار�ة الجمع)ات األهل)ة والمنظمات غیر و"روتو�ولها االخت)ارّ$، قد أدّ 
الح�وم)ة، وتطب)ع حضورها المناقشات األمم)ة لمضامین التقار5ر الرسم)ة للدول، انطالقا من التساؤالت 

  .لهذه المنظمات" تقار5ر الظلّ "التي تطرحها التقار5ر المواز5ة 
ضا دور هام في متا�عة أوضاع النساء في المناطF الجغراف)ة ــــ إلى أّن للس)اسات اإلقل)م)ة أ)    

وغیرها، فل)س دور ... اإلقل)م)ة، �منطقة آس)ا، إفر5ق)ا، المتوس}، العالم العر"ي، أورو�ا، المغرب العر"ي
هذه المنظمات الدول)ة اإلقل)م)ة أن تمنح شهادات حسن سلوك للدول، �قدر ما )قصد منها دفع مجموعات 

اعتماد س)اسات إقل)م)ة مشتر�ة، تقوم على ف�رة القرب والجوار5ة، وتؤّد$ إلى تقارب دول هذه  الدول، إلى
  .المناطF وتأثر النماذج األضعف فیها، �أحسن النماذج في تم�ین المرأة على الصعید الوطنيّ 

قة بین الدولة ـــــ یجب أن یؤّد$ إشراك الجمع)ات األهل)ة في إعداد تقار5ر الظّل، إلى تحسین العال    
وشر�ائها االجتماعیین، وعدم تضارب أدوارهما أو س)اساتهما، حیث أّنهما مطال�ان بإدراج مقار"ة النوع 
االجتماعي في الخط} والس)اسات والبرامج والتشر5عات الداخل)ة للدولة، ومن األفضل أن تكون 

بدل الصراع، أو محاولة �ّل طرف اإلستراتیج)ة التعاون)ة، الطرF5 المثلى للوصول غلى هذه النتائج، 
  .التش�)ك في اآلخر
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المجتمع، : ــــ وضعت هیئة األمم المتحدة مؤشرات هامة تستخدم لق)اس المشار�ة الس)اس)ة في    
األحزاب، المجالس التمثیل)ة، مراكز صنع القرار، المنظمات األهل)ة، ومن بین هذه المؤشرات، مؤشرات 

 2000لمساواة، مؤّشر الشغل ومؤّشر الرخاء االقتصاد$، مق)اس �)شور المشار�ة و التم�ین ومؤشر ا
لق)اس قدرة النوع على التصّرف �حر5ة وقدرة النساء على الس)طرة على ح)اتهّن والتكّیف مع مح)طهّن، 

وغیرها، ودور هذه المؤشرات )قوم على جعل تم�ین المرأة محسوسا، ... مؤّشر التعل)م والنفاذ إلى اإلعالم
�ن عّده وتكم)مه، لتسهیل الح�م عل)ه، والتخط)} بناء على هذه المعلومات، من أجل تحسینها والرفع و)م

  .من نسبها التحصیل)ة

ـــ  للم�تس�ات الدستور5ة والتشر5ع)ة والقانون)ة للمرأة المغار")ة دور هاّم في تسهیل إدراج وتأصیل     
ت العاصفة للر")ع العر"ي، في �ّل من تونس ولیب)ا ومأسسة مقار"ة النوع االجتماعي، غیر أّن التحوال

والمغرب، قد �شفت هشاشة �عض هذه الم�اسب، إضافة إلى تأثیر األزمات الس)اس)ة في الجزار 
ومور5تان)ا على محصلة الستحقاقات التشر5ع)ة، حیث لم تعد المش�لة تتعلF بز5ادة مستو)ات النساء في 

ة التشر5ع)ة، بل إضفاء مصداق)ة على هذه المؤسسة، الناجمة عن أحزاب األغلب)ة وغیرها داخل المؤسس
  . �المائة من الهیئة الناخ�ة 50نسب عزوف انتخابّي مخ)فة في البلدین، تساو$ أو تقّل عن نس�ة 

ــــ أّن م)�انیزمات مأسسة مقار"ة النوع االجتماعي في الدول المغار")ة التي فرضتها االتفاق)ات     
ول)ة الخاصة �المرأة، قد أّدت إلى تسهیل التوطین التشر5عي والقانوني لمقار"ة الجندر في والمؤتمرات الد

التجارب المغار")ة، و)م�ن اعت�ار منح استوزار �امل للمرأة المغار")ة، على رأس وزارة تعنى �شؤون المرأة، 
زمات إلى إنشاء مؤسسات أول اجراء ایجابّي )حسب لصالح المراة المغار")ة، قبل أن تتطور هذه الم)�انی

  ". المجتمع المدني النسائيّ "�حث)ة وعقد شراكات لتأهیل النساء، �التعاون مع الحر�ات األهل)ة النسو)ة 
  
  

ــــ إلى أّن رفع الدول المغار")ة تحفظاتها عن مواد اتفاق)ة السیداو، لم یتّم وس} نقاش أو اشراك فعلّي     
ه لم یؤّد$ إلى انخراg الدول المغار")ة ��ّل شفاف)ة ضمن االجراءات لفعال)ات المجتمع المدني، �ما أنّ 

التي )قّرها البروتو�ول االخت)ار$ التفاق)ة السیداو، إذ ال تزال الدول المغار")ة لم تحسم �عد مسألة إعمال 
مواد اتفاق)ة السیداو في الس)اسات والخط} والبرامج، وتجاوز موقف الشر5عة اإلسالم)ة، المصدر 

  .ساسّي في التشر5عي في جم)ع التجارب المغار")ةاأل
ــــ ال یزال هنالك تفاوت في تجارب الدول المغار")ة على صعید، تطو5ر األداء البرلماني للمرأة     

المغار")ة، وتعم)م المنظور الجنساني في جندرة المیزان)ة، البرلمان، القطاع العس�ر$، الشرطة واألمن، 
وغیرها، وهو ما )�شف إلى حّد �بیر غ)اب التنسیF االقل)مي بین ... ت العقاب)ةقطاع السجون والمؤسسا

  .الدول المغار")ة، المنع�س على الواقع المغار"ّي، ولو على المستوi الثنائيّ 
الجندر / تأصیل مقارCة النوع االجتماعيفقد توصلت الدراسة إلى أّن  وٕاجا
ة على إش�ال�ة الدراسة،    


الفعل إلى تحسین الوضع الس�اسي للمرأة المغار�Cة، وز=ادة في تشر=عات دول  Tي، قد أّدCالمغرب العر
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وتدّل على ذلك المؤشرات التي تعتمد علیها مستو�ات مشار�تها الس�اس�ة في المجالس المنتخ
ة، 
المرأة  دراسات النوع االجتماعي في ق)اس هذا التطور االیجابي، والنتائج االیجاب)ة التي نقلت نسب تمثیل

  .في المجالس المنتخ�ة ومواقع صنع لقرار في الدول المغار")ة، بنتائج متضاعفة، وز5ادات مّطردة

�ما توصلت الدراسة في اإلجا�ة على األسئلة الفرع)ة للمقدمة، إلى أّن مواجهة المرأة المغار")ة     
لواقع، ناتج عن العجز عن صعو�ات ترجمة الوعود الدستور5ة والحقوق القانون)ة الراسخة على أرض ا

ترجمة مقاصد المشّرع من تحدید آل)ات ترجمة حقوق المرأة من الدستور إلى القوانین، وعن القیود التي 
تفرضها األحزاب على مقاصد دسترة الكوتا أو المناصفة، في النزعة الذ�ور5ة الحز")ة، وداخل البرلمان، 

  .والمجالس المنتخ�ة

ى أّن للحر�ات النسو)ة المغار")ة، دورا هاما في دعم مأسسة مقار"ة النوع �ما توصلت الدراسة إل    
الجندر، خصوصا عل صعید توع)ة المجتمع �مفهوم هذه المقار"ة، ومقاصدها، وما الذ$ / االجتماعي

 Fّستؤّد$ إل)ه من تطو5ر مجتمعّي، وتذلیل لمخاوف ح)ال نجاحها، وٕازالة الل�س عنها، خصوصا في الش
�اإلضافة إلى الدور الكبیر للجمع)ات األهل)ة المغار")ة في مراق�ة سلوك الح�ومات تجاه قضا)ا الدینّي، 

 .المرأة، من خالل إعداد التقار5ر المواز5ة، أ$ تقار5ر الظلّ 

وتوصلت الدراسة أ)ضا، إلى أّن اعتماد المجموعات الس)اس)ة النسو)ة البرلمان)ة على استراتیج)ات    
)ة مع الرجل البرلمانّي داخل المؤسسة التشر5ع)ة، هو وسیلة محّبذة، بدل الصراع تعاون)ة وغیر صراع

الصفرّ$ بین الجنسین، وتوصلت أ)ضا إلى أّن دور المرأة البرلمان)ة، ال )غني عن الدور الجمعوّ$ أو 
ات النضالّي النقابي للنساء، بل )�مله �طر5قة تخدم مقاصد ز5ادة مستو)ات تمثیل المرأة في الفضاء

  .العامة

، أو تقّر مبدأ "الكوتا/الحصص النسو)ة"أما �النس�ة لس)اسات التمییز اإلیجابي التي تخّصص     
المناصفة، فقد توصلت الدراسة، إلى أّنها جزء من االلتزامات الدول)ة للدول، خصوصا تجاه اتفاق)ة 

النساء عن االعتماد الكلّي  السیداو ومنهاج عمل بیجین، لكن الدراسة، لم تتوصل إلى �حث فرص تخّلي
على آل)ة الكوتا والمناصفة، في المستقبل، على اعت�ار أّنها آل)ة استعجال)ة تعو)ض)ة إرضائ)ة مؤقتة، ألّن 
هذا ال�حث )قتضي فتح إش�ال)ات م�ّملة للسؤال المر�زّ$ للدراسة، وعلى الرغم من ذلك،  یبدو أّن 

ستقبل المنظور، ل)س مم�ننا في ضوء ترّقب نتائج اعتماد التخلص من س)اسة التمییز االیجابي في الم
  .هذه اآلل)ات في الوقت الحالي

وتوصلت الدراسة أ)ضا إلى أّن الدول المغار")ة ستواصل التزامها تحسین أوضاع المرأة، نتیجة     
لظّل، لضغوg المنظمات الدول)ة، وٕارضاء لها، خصوصا مع ضغوg المنظمات األهل)ة التي تعّد تقار5ر ا
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إذ لم )عد مم�ننا غلF المجتمعات المغار"ّ)ة على هذا الصعید، مقابل مواصلة االنفتاح الس)اسي 
واالقتصاد$ والتجار$ والش��ّي المعلوماتّي، حیث أضح صوت الحر�ات النسائ)ة مسموعا على األصعدة 

مع االجراءات األمم)ة  لذل تفاعلت الح�ومات المغار")ة. اإلقل)م)ة والدول)ة والعالم)ة، و�شتى الطرق 
المفروضة لمأسسة آل)ات رفع الش�اوi والتحقیF في القضا)ا التي تثبت العنف والتمییز ضّد المرأة، 
خصوصا مع إجراءات البروتو�ول االخت)ار$ التفاق)ة السیداو ومنهاج بیجین، اللذین �ان لهما أثر ایجابّي 

  . ماتها األمم)ة ح)ال المرأةفي متا�عة مستو)ات ا)فاء الدول المغار")ة �التزا

العتماد س)اسة التمییز االیجابي التي تقّر  أما �النس�ة لفرض)ات الدراسة، فقد توصلت الدراسة إلى أنّ     
، دورا �بیرا في رفع مستو)ات المشار�ة الس)اس)ة المغار")ة، و"دا)ة )الكوتا" (الحصص النسو)ة"اعتماد 

والقواعد المراع)ة الحت)اجات النساء في الدول المغار")ة، وهو ما  ترسیخ ه)�ل)ة الممارسات واإلجراءات
�ما توصلت الدراسة إلى أّن شعور المرأة �الضعف والالم�االة، والرغ�ة في . یثبت صّحة الفرض)ة األولى

ممارسة العزوف االنتخابي والس)اسي، هو ظاهرة ناجمة عن اله)منة الذ�ور5ة على األحزاب والجمع)ات 
  .ات، وهو ما یثبت صّحة الفرض)ة الثان)ةوالنقا�

وتوصلت الدراسة أ)ضا، إلى أّن محاوالت الحر�ات النسائ)ة التحّرر5ة، المطال�ة �التخّلص من     
االحتشامات والرشادة الجنس)ة والضوا�} الدین)ة اإلسالم)ة، آثارا مضادة، دفاعا عن النزعة المحافظ)ة، 

سالم)ة، دفاعا عن صورة المرأة و�قاء األسرة ووحدة المجتمع، لكّن في تجارب دولنا العر")ة واإل خصوصا
استمرار تعطیل الق)م الدین)ة التي تجّل وتقّدس �رامة ودور المرأة، یؤّد$ إلى تخّلف وتراجع المرأة في دول 

ار العالم العر"ي واإلسالمي، في الوقت الذ$ تتحصل ف)ه المرأة في مجتمعات أقّل قوة وتحّضرا، على أدو 
وم�انة أفضل، وهو ما یوقعها في حرج �بیر أمام هذا التناقض الصارخ بین الق)م والس)اسات، وهو ما 

  .یؤّ�د صحة الفرض)ة الثالثة

�ما توصلت الدراسة، إلى أّن الم�ادرات اإلقل)م)ة المتوسط)ة، واإلفر5ق)ة والعر")ة، للتم�ین الس)اسّي     
تطو5ر س)اساتها وتشر5عاتها و"رامجها التنمو)ة الخاصة �المرأة بنحو  للمرأة، دفعت الح�ومات المغار")ة إلى

  .ایجابّي، وهو ما یؤّ�د صحة الفرض)ة الرا�عة

أما الفرض)ة الخامسة، فتّؤ�د اعتماد الح�ومات المغار")ة �ش�ل أساسّي على دور المرأة داخل     
حول إنفاذ األهداف اإلنمائ)ة لأللف)ة، وتنفیذ األحزاب الس)اس)ة والمجالس المنتخ�ة، لتأكید تحقیF تعهداتها 

  .مقتض)ات منهاج بیجین ولجنة المرأة للسیداو، وهو ما یؤّ�د صحة الفرض)ة
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وتوصلت الدراسة في األخیر، إجا�ة على الفرض)ة األخیرة، إلى أّن التأثیر السلبّي لمقتض)ات المرحلة     
ة المغار")ة �عد ثورات الر")ع العر"ي، لم )شّ�ل أّ$ مانع االنتقال)ة على مستو)ات المشار�ة الس)اس)ة للمرأ 

  .دون استمرار تمثیل المرأة في المجالس المنتخ�ة، وهو ما یؤّ�د صّحة الفرض)ة السادسة

)م�ن التوّصل في آخر الدراسة إلى تقد)م عدد من التوص)ات بخصوص رهانات تم�ین المرأة     
  :ة النوع االجتماعيالمغار")ة، �االعتماد على تعم)م مقار"

ــــ )قتضي االهتمام بدراسة مقار"ة النوع االجتماعي متا�عة دق)قة للخط} التي تقّرها األمم المتحدة     
حول المرأة، وهي خط} عشر5ة، تهدف إلى النهوض �أوضاع المرأة، وتفعیل الرقا�ة األمم)ة على 

، ومنهاج عمل بیجین 1979المرأة للسیداو الح�ومات، وٕاج�ارها على اإل)فاء �التزاماتها ح)ال لجنة 
  .، وما تفرضه من توص)ات في تقار5رها الدور5ة للنهوض بترق)ة المرأة1995

ــــ من المفید متا�عة األطر اإلقل)م)ة لتم�ین المرأة، والتي یتم تقد)مها في س)اق الس)اسات المتوسط)ة     
F مقار"ة النوع االجتماعي، وتعم)م المنظور الجنساني في واإلفر5ق)ة والعر")ة والمغار")ة، ألّنها تدعم تطبی

�افة القطاعات، ومن الالفت أّن �عض الدول المغار")ة تت�اهى بتحقیF السبF في تطبیF مقار"ة النوع 
االجتماعي، وتحقیF مستو)ات ق)اس)ة في تم�ین المرأة في المجالس المنتخ�ة، دون أن )ع�س هذا الواقع 

  .على أرض الواقع حق)قة وواقع المرأة

ـــ قد تبدو قض)ة م�افحة العنف ضّد المرأة، من االهتمامات الخارجة عن صلب اهتمام علماء     
الس)اس)ة، وفي صلب االهتمام �األ�عاد الس)�ولوج)ة والسوسیولوج)ة للظاهرة، غیر أّنها تعتبر أخطر 

ة وٕاقل)م)ة ناجعة للقضاء على ظاهرة هادمة لذات المرأة، وهي تقتضي تخص)ص س)اسات وطن)ة ودول)
وعل)ه، یجب أن تخّصص الدراسات جزء من االهتمام حول هذه الظاهرة الخطیرة وأ�عادها . الظاهرة
  .المختلفة

ــــ أّكد الفصل الثاني من الدراسة، أهم)ة إدماج مقار"ة النوع االجتماعي في قطاعات السجون والعدالة     
وغیرها من القطاعات الحّساسة، التي ... لحدود وجندرة میزان)ات الدولوالقضاء والشرطة واألمن وٕادارة ا

أص�ح )شترg علیها تعم)م مقار"ة الجندر، و5جب أن تحضى مثل هذه الدراسات �االهتمام الكافي في 
  . الدول المغار")ة، وتحدیدا في الجزائر

لنوع الجتماعي، وال بّد للهیئات ـــ ال تكفي الجهود الرسم)ة للهیئات المسؤولة عن إحصاء مؤشرات ا    
الرسم)ة أن تدرك دور ال�احثین ومراكز ال�حث العلمي في دعم توجهات الدولة لتعم)م المنظور الجنساني 

  .وتطب)قات مقار"ة النوع االجتماعي، بدعم األكاد)میین، وال�احثین المتخصصین في اإلحصاء
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ات في الجهود الرسم)ة لز5ادة تثقیف المرأة �قضا)ا ـــ  یجب إشراك جم)ع األحزاب الس)اس)ة والجمع)    
النوع االجتماعي، والتقلیل من نس�ة األم)ة، وتعر$ فالنساء �حقوقهّن �استخدام مختلف وسائل اإلعالم، 
والعمل على ز5ادة مستو)ات تعل)م المرأة، ورفع مستو)ات مشار�تها في األنشطة االقتصاد)ة واالجتماع)ة، 

  .الدائم في الفضاء العامالتي تضمن توادها 
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  :قائمة المراجع والمصادر
  .ـــ القرآن الكر=م

  :الدساتیر المغار�Cة

  . 2008، المعدل سنة 1996ـــ الدستور الجزائر5  01

  ).2011یولیو /جو=ل�ة 29: (الدستور المغرCي الصادر فيـــ  02

  ).2014ینایر /جانفي 26: (الدستور التونسي الصادر فيــ ـ 03


عد المصادقة )091 – 022: (ــــ دستور الجمهور=ة اإلسالم�ة المور=تان�ة، األمر القانوني رقم04 ،
  ). 1991جوان  12(على استفتاء الشعب المور=تاني 

، المجلس )هـ 1432مضان ر  03: م، الموافF لـ 03/08/2011(، المؤرخ في اإلعالن الدستور5 ـــ 05
  .الوطني االنتقالي المؤقت، بنغاز$، لیب)ا

ماس  02(، مؤتمر الشعب العام دستور الجماهیر=ة العر�Cة اللیب�ة الشعب�ة االشتراك�ة العظمىـــ 06
1977.(  

: ، لیب)ا)1969سبتمبر  01(، الملغى �انقالب )1951أكتو"ر  07: (، الصادر فيالدستور اللیبيــــ 08
  ).2006مایو (المنار للط�اعة،  دار

المتعل^ بنظام االنتخا
ات،  2012ینایر سنة  12المؤرخ في  01ـ  12قانون العضو5 رقم ـــــ ال09
 :بوا
ة الوز=ر األول، الجمهور=ة الجزائر=ة

≤http://www.premier-
ministre.gov.dz/arabe/media/PDF/reformes/loiorg12-01.pdf≥ 

، �حّدد ��ف�ات توس�ع حظو© تمثیل المرأة في المجالس المنتخ
ة 03- 12قانون عضو5 رقم ــــــ 10
  :الجزائر، الجر5دة الرسم)ة، موقع بوا�ة الوز5ر األول

≤http://www.premier-
ministre.gov.dz/arabe/media/PDF/reformes/loiorg12-03.pdf≥ 
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ــــــــــ، 11 الك�ف�ات التقن�ة لتخص�ص المقاعد للنساء المترشحات ضمن قوائم المترشحین الفائزة "ــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
   :موقع وزارة الداخل)ة الجزائر5ة "،2012ما5  10د في االنتخا
ات التشر=ع�ة لیوم 
مقاع

≤http://www.interieur.gov.dz/Dynamics/frmItem.aspx?html=126&s=38≥ 

12 -Décret – Loi N: 103 – 2011 (du 24 Octobre 2011), La République 
Tunisienne, JORT  N: 82 (du 28/10/2011). 

  :االتفاق�ات الدول�ة

: التقر5ر رقم ،)سیداو( CEDAW اتفاق�ة القضاء على جم�ع أش�ال التمییز ضد المرأة ــ ـــــــــــــــــــــــــ، 01
03 -60793 )A( ،*0360793* ،األمم المتحدة ،) 1979د)سمبر.(  

ـــ، 02 الجمع)ة العامة : نیو5ورك( المؤتمر العالمي الرا
ع حول المرأة: 1995منهاج عمل بیجین  ــ ـــــــــــــــــــــــ
 ).1995لألمم المتحدة، سبتمبر 

   :اتفاق�ة إنشاء منظمة المرأة العر�Cة، موقع منظمة المرأة العر�Cةــــ 03

≤http://www.arabwomenorg.org/Content/Publications/AWO-R.pdf≥ 

  :نص المیثاق العرCي لحقوق اإلنسان، الموقع االلكترونيـــ 04

   ≤http://www.ichr.ps/pdfs/mod1.pdf≥ 

  :الموسوعات والقوام�س العر�Cة

في تحلیل الخطاب (النزعة الذ�ور=ة في المعجم العرCي ... الوأدمعجم ، )دمحم ف�ر$ (ــــ الجزار، 01
  ).2002إیتراك للنشر والط�اعة، : القاهرة( )المعجمي

دار السالم للط�اعة والنشر : اإلس�ندر5ة( موسوعة حقوق اإلنسان في اإلسالم، )خدیجة( ـــــ النبراو$،02
  ).2006والترجمة، 

موسوعة .. 02: الف�ر الس�اسي في القرن العشر=ن، الجزء، )تشاردر5(، بیلالمي، )تیرنس( بول،ـــــ 03
: المر�ز القومي للترجمة، المشروع القومي للترجمة، العدد: القاهرة) (مي مقلد: ترجمة( �مبر=دج للتار=خ

1339 ،2010.(  
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  ).2005، 09: الجزء
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 :الموسوعات والقوام�س األجنب�ة



 

338 

1- Bogotta, (Edgar F.), Montgomry, (Rhonda J. V.), Encycleopedia of 
Sociology, 2nd. Ed., (USA: Macmillan Refernce USA, 2000). 

2- Boudon, (Raymond), Bourricaud, (Francois); A Critical Dictionary of 
Sociology (Translated By: Peter Hamilton) (London and New York: Palgrave 
Macmillan, Taylor and Francis Groupe, 2003). 

3- Ember, (Carol. R.); Melvin, (Ember); Encyclopedia of Sex and Gender: 
Men and women in world’s Cultures (New York: Yale University, Vol. 02, 
2003).  

4- Griffiths, (Martin), (Edt.,), Enole, (Cynthia), Elman, (Colin), International 
Relations Theory for The Twenty First Century: An Introduction (London and 
New York: Routledge Taylor and Francis Groupe, 2007). 

5- Miller, (Christopher E.), King, (Mary E.) A Glossary of Terms and 
Concepts in Peace and Conflict  Studies 2nd Edn., (Adis Ababa: University of 
Peace, 2005).  

6- Turner, (Brayan S.), The Cambridge Dictionary of Sociology (New York: 
Cambridge University Press, 2006). 

  :الكتب العر�Cة

المشروع القومي للترجمة، : القاهرة) (عبده الر5ّس: ترجمة( �سار الفرو=د5ال، )بول(رو"نسون، . أ ـــــــ01
  ).2005، المجلس األعلى للثقافة، 724: العدد

  ).1997م�ت�ة الرشد، : الر5اض( الحقوق الس�اس�ة للمرأة في اإلسالم، )مجید دمحم(ــــــ أبو حجیر، 02

دار الطل)عة للط�اعة والنشر، : بیروت( جمهور=ةمحاورة ال: تلخ�ص الس�اسة ألفالطون ابن رشد،  ـــــ03
g1998فبرایر /ش�ا.(  

المر�ز الثقافي : الدار الب)ضاء( قراءة في خطاب المرأة: دوائر الخوف، )نصر حامد(ــــــــ أبو ز5د، 04
g ،2004، 03. العر"ي.(  



 

339 

 لر=اضة، الجر=مة، الفنّ الس�اسة الخارج�ة، المرأة، ا: الصحافة المتخّصصة، )فاروق (ـــــــ أبو ز5د، 05
  ).1986عالم الكتب، : القاهرة(

دار الف�ر العر"ي، : القاهرة( آراؤه وفقهه –ح�اته وعصره : ابن حزم، )اإلمام دمحم(ــــــ أبو زهرة، 06
1978.(  

دار الوفاء، : المنصورة( المرأة في الیهود�ة والمس�ح�ة واإلسالم، )ز�ي علي السّید(ـــــــ أبو غضة، 07
1984 .(  

دراسة في علم االجتماع ... في القوة والسلطة والنفوذ، )حسین عبد الحمید( ،أحمد رشوانـــــــ 08
  ).2007مر�ز اإلس�ندر5ة للكتاب، : اإلس�ندر5ة( الس�اسي

دراسة لغو�ة : بین اللغة العر�Cة واللغات السام�ة... ظاهرة التأنیث، )إسماعیل(ـــــ أحمد عمایرة، 09
  ).1993، 02.دار حز5ن، g : انعم( تأصیل�ة

 وسائل اإلعالم اللیبرال�ة)... المید�ا(أسطورة : حّراس السلطة، )دافید(، �رومیل، )دافید(ــــــــ إدواردز، 10
  ).2007م�ت�ة الشروق الدول)ة، ینایر : القاهرة(

حاف£ : ترجمة( =خ
حث في النظر=ات األلمان�ة للتار : فلسفة التار=خ النقد�ة، )ر5مون (آرون،  ــــــ11
  )1999، 54:منشورات وزارة الثقافة،سلسلة دراسات معرف)ة، العدد: دمشF) (الجّمالي

دار النشر : القاهرة( دراسة في دور أخ
ار التلفز=ون : التنشئة الس�اس�ة، )محمود حسن(إسماعیل،  ـــــ12
  ).1997للجامعات، 

دار ابن : القاهرة( ین تكر=م اإلسالم و إهانة الجاهل�ةالمرأة ب، )دمحم بن أحمد(إسماعیل المقدم، ـــــــ 13
  ).2005الجوز$، 

 الذ�ر واألنثى بین التمییز واالختالف... النوع، .)جار$ أ(، أولسون، )ا)فیلن(جونز،  -ـــــــ آشتون 14
، 731: المر�ز القومي للترجمة، المشروع القومي للترجمة، العدد: القاهرة) (دمحم قدر$ عمارة: ترجمة(

2005.(  

النظر=ة والتطبی^ في آداب : الرّد 
الكتا
ة، )هیلین(، ت)فین، )غار5ث(، غر5فیث، )بیل( أش�روفت،ـــــ 15
المنظمة العر")ة للترجمة، توز5ع مر�ز دراسات : بیروت) (شهرت العالم: ترجمة( المستعمرات القد�مة
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  ).2010دار الكتاب العر"ي، : القاهرة

ظفر اإلسالم : ترجمة( المرأة بین شر=عة اإلسالم والحضارة الغر�Cة، )سّید رئ)س أحمد( الندو$،ــــــــ 65
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: القاهرة) (أ)من ��ر، سمیر الش)ش�لي: ترجمة( النساء في الف�ر الغرCي، )سوزان موللر(، أو�ینـــــــ 80
  .)2002، 457: المر�ز القومي للترجمة، المشروع القومي للترجمة، العدد
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الهیئة : القاهرة) (�امیل)ا ص�حي: ترجمة( فكرة االختالف: ذ�ورة وأنوثة، )فرنسواز(، ـــــ إیرتی)ه81
  ).2003المصر5ة العامة للكتاب، 

  ).2012المر�ز القومي للترجمة، : القاهرة) (حسام نایل: ترجمة( ضّد التف��ك، )جون (إیل)س، ـــــ 82

عّز : ترجمة( اإلش�االت والس�اقات... علم االجتماع الدیني، )بینوسا(، أكواف)فا، )إنزو(�اتشي، ـــــ 83
  ).2011، "�لمة"هیئة أبو ظبي للثقافة والتراث : أبو ظبي) (الدین عنا)ة

المر�ز الثقافي العر"ي، : بیروت) (مصطفى حجاز$ : ترجمة( علم النفس التطّور5ّ ، )دافید(�اس، ـــــــ 84
  ).2009دار �لمة، : أبو ظبي

المؤسسة الجامع)ة : بیروت) (علي المصر$ : ترجمة( األنتروCولوج�ا الس�اس�ة، )جورج(ـــ �االندی)ه، ـــ85
  ).g ، .02 ،2007)مجد(للدراسات 

المرجع في علم النفس ، )نبیل السید(، حسن، )حسین أحمد(، حشمت، )مصطفى حسین(�اهي، ـــــــ 86
  ).2002هرة، م�ت�ة اإلنجلو المصر5ة، القا(  تطب�قات –تحل�الت  -نظر=ات : الف�سیولوجي

  ).2008دار الساقي، : بیروت(األنوثة في فكر إبن عرCي ، )نزهة(ـــــــ براضة، 87

المؤسسة الجامع)ة : بیروت) (دمحم عرب صاص)ال: ترجمة( علم االجتماع الس�اسي، )فیلیب(ـــــ برو، 88
 ).1998للدراسات والنشر، 

 ).2007دار الحوار للنشر، : الالذق)ة) (عدنان حسن: ترجمة( نسان�ةالج،  )جوزف(بر5ستو، ـــــ 89

الدار العر")ة للعلوم، : بیروت( مدخل في نظر=ة النقد النسو�ة وما 
عد النسو�ة، )حفناو$ (�علي،  ــــــ90
  ).2009منشورات دار االختالف، : الجزائر

عمر بن ضو، : ترجمة( االست�الء على تونس... حاكمة قرطاج، )�اثر5ن(، غراسا$، )ن)�وال(ـــــــ بو، 91
المط�عة : ، تونس2011الهیئة المصر5ة العامة للكتاب، أفر5ل : القاهرة) (وآخرون . �مال البجاو$،

  ).2012المغار")ة للط�اعة، یولیو 

... المرأة في التشر=ع الوطنيوآخرون، .. ،)سهیلة(، بلحمید$، )سمراء(، ز5غم، )وحیدة( بورغدة، ــــــ92
  ).2009الوزارة المنتد�ة الم�لفة �األسرة وقضا)ا المرأة، : الجزائر( 2009مصنف 

المرأة : مع ملح^: دراسة تحلیل�ة لتجرCة نوال السعداو5 .. المرأة 
قلم المرأة، )فرج(بن رمضان،  ــــــ93
  ).ت. دار دمحم علي الحامد$، د: تونس( التونس�ة 
عد قرن من التحدیث
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  ).2000سیراس للنشر، : تونس( الجنسان�ة في اإلسالم، )عبد الوهاب( بوحدی�ة،ـــــ 94

ر5اض الر5ّس للكتاب : بیروت) (هالة العور$ : ترجمة( اإلسالم والجنس، )عبد الوهاب(ـــــ بوحدی�ة، 95
 g ،2001، 02. والنشر.(  

) نظیر جاهل: مةترج( حرفة عالم االجتماع، .)ج( ،، شامبوردون .)ج(، �اسرون، .)ب( بوردیو،ـــــــ 96
  ).1993دار الحق)قة للنشر، : بیروت(

دار تو�قال، : الدار الب)ضاء) (عبد السالم بنعبد العالي: ترجمة( الرمز والسلطة، )بییر(بوردیو،   ــــــ97
g .03 ،2007.(  

ر دا: دمشF) (درو)ش الحلوجي: ترجمة( التلفز=ون وآل�ات التالعب 
العقول، )بییر(بوردیو،  ــــــــ98
  ).�2004نعان للدراسات والنشر، 

هیئة أبو ظبي للثقافة : أبو ظبي) (هناء ص�حي: ترجمة( مسائل في علم االجتماع، )بییر(ــــــ بوردیو، 99
  ).2012، )�لمة(

مر�ز دراسات الوحدة : بیروت) (سلمان قعفراني: ترجمة( اله�منة الذ�ور=ة، )ب)ار(بوردیو،  ـــــ100
  ).2009ر")ة للترجمة،  أفر5ل العر")ة، المنظمة الع

المؤسسة الجامع)ة : بیروت) (منصور القاضي: ترجمة( موضع الفوضى، )ر5مون (بودون، ـــــــ 101
  ).1999للدراسات، 

: بیروت) (مروان �ط)ش: ترجمة( الطرائ^ في علم االجتماع، )ر5تور(، فیبول، )ر5مون (ـــــ بودون، 102
  ).2010ر والتوز5ع، المؤسسات الجامع)ة للدراسات والنش

منشورات عالء : دمشF) (داوود صالح رحمة: ترجمة( علم االجتماع والتار=خ، )بیتر(ـــــ بیرك، 103
  ).2007الدین، 

المنظمة : بیروت) (جورج سل)مان: ترجمة( 
اراد�غما جدیدة لفهم عالم الیوم، )آالن(، تور5نـــــــ 104
  ).2005حدة العر")ة، العر")ة للترجمة، توز5ع مر�ز دراسات الو 

: القاهرة) (علي مقلد، عبد المحسن سعد: ترجمة( األحزاب الس�اس�ة، )مور5س(دوفرج)ه،  ـــــــ105
  ).2011مطبوعات الهیئة العامة لقصور الثقافة، 
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دار : بیروت( ؟ الشائع والواقع في أحوال النساء...الجندر ماذا تقولین ، )عزة شرارة(ب)ضون،  ـــــ106
  ).2012، الساقي

المر�ز القومي للترجمة، : القاهرة( )2004 – 1768(الحر�ات االجتماع�ة ، )تشارلز( تلي، ــــ107
  ).2005، 975: المشروع القومي للترجمة، العدد

عّز الدین : ترجمة( تار=خ النساء في مجتمعات المتوس§: الحر=م وأبناء العم، )جیرمین(تیلیون،   ــــ108
  ).2000دار الساقي، : یروت)  (یرالخّطابي، إدر5س �ث

: القاهرة) (دمحم علي ناصف: ترجمة( المتغیرات في عالم الغد: صدمة المستقبل، )ألفین(توفلر،  ـــــــ109
g ،1990، 02. الجمع)ة المصر5ة لنشر المعرفة.(  

) لهالو$ وائل ا: ترجمة( أج�ال في خطر: فرض األیدیولوج�ا اإل
اح�ة  ،)میر5ام( ،ـــــ جروسمان110
  ).2011دار سطور الجدیدة للط�اعة، : القاهرة(

بین االتجاهات التفسیر=ة والنظر=ات .... التنظیر في العالقات الدول�ة، )عبد الناصر( ،ــــــ جندلي111
  ).2007دار الخلدون)ة للنشر، : الجزائر( التكو=ن�ة

 نحو دراسة النوع في العلوم الس�اس�ة وآخرون،.. ، )جوز5ف(، مسعد، )محررا(، )میرفت(حاتم، ـــــــ 112
دار إل)اس العصر5ة للط�اعة، مؤسسة المرأة والذاكرة، سلسلة ترجمات : القاهرة( )شهرت العالم: ترجمة(

  ).2010، 01. نسو)ة، ع

، ANEP: الجزائر(من فرو=د إلى الكان : التحلیل النفسي للرجولة واألبوة، )عدنان(ـــــ حّب هللا، 113
  ).2004الفارابي، بإشراف المر�ز العر"ي لأل�حاث النفس)ة والتحلیل)ة،  دار: بیروت

النظم اإلفر=ق�ة ... االتجاهات الحدیثة في دراسة النظم الس�اس�ة ، )حمد$ عبد الرحمان(ـــــ حسن، 114
  ).2008دراسات س)اس)ة نظر5ة، المر�ز العلمي للدراسات الس)اس)ة، : عّمان( نموذجا

. دار الفرقد، g: دمشF) (إبراه)م استنبولي: ترجمة( تعال�م المتصوفین، )ضرة عنایتح(خان،  ــــــ115
  ).2008، تموز 002

  ).1984دار الحداثة، : بیروت( المفاه�م األساس�ة في علم االجتماع، )خلیل أحمد(خلیل،  ـــــ116

الجمع)ة المصر5ة لنشر  :القاهرة) (أحمد أمین الجمل: ترجمة( عن الد�مقراط�ة، )رو"رت(ـــــ دال، 117
  ).2000المعرفة والثقافة العالم)ة، 
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) علّي الدین هالل: مراجعة) (عال أبو ز5د: ترجمة( التحلیل الس�اسي الحدیث، )رو"رت(دال،  ـــــ118
  ).1993، 05.مر�ز األهرام للترجمة والنشر، g : القاهرة(

مة لجنة من أساتذة جامعة بیروت، منشورات ترج: بیروت( الجنس اآلخر، )س)مون (ـــــــ دو بوفوار، 119
g ،1971، 07. الم�ت�ة الحدیثة.(  

المر�ز العر"ي : االس�ندر5ة( عن انقالب غرائز المرأة: �یف تفّ�ر المرأة، )س)مون ( ،دو بوفوار ــــــ120
  ).ت. للنشر، م�ت�ة معروف إخوان، د

المؤسسة الجامع)ة للدراسات : بیروت) (مصر$ علي ال: ترجمة( الخ�ال الرمز5 ، )جیلبیر(دوران،  ــــــ121
  ).g ، .02 ،1994)مج(

: دمشF) (جمال األتاسي، سامي الدرو"ي: ترجمة( مدخل إلى علم الس�اسة، )مور5س(ـــــــ دو فرج)ه، 122
  ).1964، 02: دار دمشF للط�اعة، سلسلة في الف�ر الس)اسي، العدد

 س�ة والقانون الدستور5 لألنظمة الس�اس�ة الكبرT المؤسسات الس�ا، )مور5س(ـــــ دو فرج)ه، 123
  ).1992، "مجد"المؤسسة الجامع)ة للدراسات : بیروت) (جورج سعد: ترجمة(

دار المعارف للط�اعة، سلسلة : القاهرة) (دمحم ��یر خلیل: ترجمة( السلطة والفرد، )برتراند( ،ـــــــ راسل124
  ).ت. ، د35: اخترنا لك، العد

 إعادة االعت
ار إلى التسامي الجنسيّ : النشا¥ الجنسّي وصراع الط
قات، )را)موش()ش، را ـــــــ125
  ).1986، 03. منشورات دار اآلداب، g: بیرزت) (دمحم عیتاني: ترجمة(

) عادل زعیتر: ترجمة( العقد االجتماعي أو م
ادئ الحقوق الس�اس�ة،، )جون جاك(ــــــ روسو، 126
  ).1995، 2. اللجنة الدول)ة لترجمة الروائع اإلنسان)ة، g: ول)ة، األونس�ومؤسسة األ�حاث الد: بیروت(

. دار �تب عر")ة، د: القاهرة( رائد الف�ر اإلنساني... �ونفشیوس، )صالح �سیوني(ـــــ رسالن، 127
  ).ت

ر دا: بیروت) (صالح األشمر: ترجمة( زمن دین 
ال ثقافة: الجهل المقّدس، )أول)فی)ه(روا، ــــــ 128
  ).2012الساقین 

: ترجمة( أسس ثقافة أحاد�ة وتعّدد�ة: علم النفس الس�اسي، )جون (، دو�یت، )ستانلي(ــــــ ر5شون، 129
  ).2012دار التكو5ن للتألیف والترجمة والنشر، : دمشF) (عبد الكر5م ناصیف
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 01: لجذر=ة، الجزءمن حقوق الحیوان إلى اال��ولوج�ا ا: الفلسفة البیئ�ة، )ما)�ل( ز5مرمان،ــــ 130
  ).2006، أكتو"ر 332: سلسلة عالم المعرفة، العدد: الكو5ت(

ن)قوال : ترجمة( 
حث في األنطولوج�ا الفینومینولوج�ا: الكینونة  والعدم، )جون بول(، سارترــــــ 131
  ).2009بیروت، مطبوعات المنظمة العر")ة للترجمة، أكتو"ر ) (متیني

المنظمة العر")ة : بیروت) (دمحم هّناد: ترجمة( اللیبرال�ة وحدود العدالة، )ما)�ل ج( ساندل،ـــــ 132
  ).2009للترجمة، مر�ز دراسات الوحدة العر")ة، مؤسسة دمحم بن راشد آل م�توم، د)سمبر 

 في سبیل ال
حث عن معنى وفهم العالم االجتماعي: أ5ّ مستقبل لعلم االجتماع؟، ))ان( سبورك،ــــــ 133
أبو ظبي للثقافة والتراث : المؤسسة الجامع)ة للدراسات، أبو ظبي: بیروت) (ن منصور الحاجحس: ترجمة(
  ).2009، "�لمة"

م�ت�ة مدبولي، : القاهرة) (إمام عبد الفتاح إمام: ترجمة( استع
اد النساء، )جون ( ،ــــــ ستیوارت میل134
  ).1998، 05: سلسلة الفیلسوف والمرأة، العدد

دار الفجر للنشر، : القاهرة( أسس المناهج االجتماع�ة، )حسان(، الج)الني، )بلقاسم( ـــــ سالطن)ة،135
2012.(  

نهضة مصر، : القاهرة( بین الواقع المتاح والمستقبل المأمول: المرأة والتنم�ة، )فتحي(ــــــ سالمة، 136
  ).1999، فبرایر 30: في التنو5ر اإلسالمي، العد

الش��ة العر")ة : بیروت) (دمحم عثمان: ترجمة( المفاه�م األساس�ة: الجتماععلم ا، )جون ( ـــــ س�وت،137
  ).2009لأل�حاث والنشر، 

 ).ت. دار �تب عر")ة، د: القاهرة( نفقة المرأة وقض�ة المساواة، )صالح الدین(سلطان،  ــــــ138

مطبوعات : القاهرة( اإلسالم المرأة في، )أحمد عمر(، هاشم، )دمحم(، الغزالي، )دمحم( سید طنطاو$،ـــــ 139
  ).1991أخ�ار الیوم، 

) حسنة عبد السم)ع: ترجمة( من الطب�عة إلى الثقافة: بناء الواقع االجتماعي، )جون، ر(سیرل،  ـــــ140
  ).2012، 1757: المر�ز القومي للترجمة، العدد: القاهرة(

أصوات مناهضة ..ب حول االستدمارخطا، )عبد العز5ز بوتفل)قة: تقد)م(، )إ)م)ه(ـــــــ سیزار، 141
  .)ANEP ،2006منشورات: الجزائر( لالستعمار
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الدار العر")ة للعلوم، مؤسسة دمحم بن : بیروت) (مازن جندلي: ترجمة( فكرة العدالة، )أمارت)ا(سن،  ــــ142
  ).2000راشد آل م�توم،  

األدوار : 21سرة على مشارف القرن األ، )ز�ر5ا( أحمد الشر"یني،، )عبد المجید(، ـــــــ سید منصور142
  ).2000دار الف�ر العر"ي، : القاهرة( المسؤول�ات - المرض النفسي  –

من القرن الثامن : المعرفة والسلطة.. 03. الجزء: تار=خ األیدیولوج�ات، )فرنسوا(شاتولی)ه،  ـــــ143
، 28: راسات ف�ر5ةوزارة الثقافة، د: دمشF) (أنطوان حمصي: ترجمة(عشر إلى القرن العشر=ن 

1997.(  

  السلو�ات الجنس�ة المهمشة في المغرب الكبیر... روح السرار5 : الجنس والحر=م، )مالك( شبل،ــــــ 144
  ).2010إفر5ق)ا الشرق، : الدار الب)ضاء(

  ).1992، 02. مر�ز دراسات الوحدة العر")ة، g: بیروت( البن�ة ال
طر=ر��ة، )هشام(شرابي،  ــــــ145

، 03. الدار المتحدة للنشر، g : بیروت( مقدمات لدراسة المجتمع العرCي، )هشام(شرابي،  ـــــ146
1984.(  

: بیروت) (محمود شر5ح: ترجمة( النظام األبو5ّ وٕاش�ال�ة تخّلف المجتمع العرCي، )هشام(شرابي،  ــــــ147
  ).1993مر�ز دراسات الوحدة العر")ة، 

، 02. م�ت�ة الشروق الدول)ة، g: القاهرة( ذ�ر أم أنثى؟.. المخ ، )بیلن(، �امل، )عمرو(ـــــ شر5ف، 148
2011.(  

  ).2007دار األمیر للثقافة والعلوم، : بیروت( مسؤول�ة المرأة، )علي( شر5عتي،ــــــ 149

  ).ت.دار الندوة، د: اإلس�ندر5ة( المرأة والرجل وخصوم اإلسالم، )دمحم متولي(ــــــ شعراو$، 150

إلغاء التمییز الثقافي واالجتماعي بین : المرأة والجندر، )أم)مة( ،، أبو ��ر)شیر5ن( ش�ر$،ـ ــــــ151
  ).2002أ)ار /دار المف�ر المعاصر، سلسلة حوارات لقرن جدید، مایو: دمشF( الجنسین
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  ).2011شتاء (مارس، . ، ع29: مر�ز دراسات الوحدة العر")ة، العدد: ، بیروتالعر�Cة للعلوم الس�اس�ة

المجلة العر�Cة ، "حالة الجزائر: ار�ة الس)اس)ة والتم�ین الس)اسي للمرأةالمش"، )وحیدة(ـــــ بورغدة، 47
  ).2012سبتمبر /أیلول(، 36: مر�ز دراسات الوحدة العر")ة، العدد: ، بیروتللعلوم الس�اس�ة

، المستقبل العرCي" ق)م االعتراف والتواصل مع اآلخر،: االستعمار وزمن الحق)قة"، )بومدین(ــــــ بوز5د، 48
  ).�2007انون الثاني ( 335: ، العدد29: مر�ز دراسات الوحدة العر")ة، المجلد: روتبی

مجلة دراسات " التحد)ات واآلل)ات،... من العمل الس)اسي : تم�ین المرأة الجزائر5ة"، )فاطمة(بوهم،  ـــــ49
  .11: العدد إستراتیج�ة،

 مجلة عالم الف�ر،" نموذج �ارل بو"ر، –لم النفي محّرك للع:  تار5خ)ة العلم"، )یوسف(ــــــ تی�س، 50
  ).2006سبتمبر  –یولیو ( 01: ، العد35: المجلس األعلى للثقافة، المجلد: الكو5ت

المجلة العر�Cة " تحلیل جیوس)اسي،: مسألة ما �عد الكولون)ال)ة: عرض �تاب"، )نور الدین(ــــــ ثنیو، 51
  ).2011سبتمبر أیلول (، 32: العر")ة، العددمر�ز دراسات الوحدة : ، بیروتللعلوم الس�اس�ة

أثر المنظمات الدول)ة العاملة في مجال التم�ین الس)اسي على المرأة "، )وسام �سام(ـــــــ جودة، 52
  ).2012حز5ران (، 10: ، المجلد37: فلسطین، العدد مجلة تسامح،" الفلسطین)ة،

" ر5طة نقد)ة لالتجاهات المستقبل)ة للنسو)ة العر")ة،نحو خ: ماذا تر5د النساء؟"، )میرفت(حاتم،  ـــــــ53
  .401: مر�ز دراسات الوحدة العر")ة، العدد: ، بیروتالمستقبل العرCي

: ، العدد18: ، قبرص، المجلدمجلة الكلمة" قراءة في خطاب فاطمة المرن)سي،"، )فاطمة(ــــــ حاف£، 54
71 ،)2011.(  

، 02: ، المجلدفصل�ة إیران والعرب" عز5ز المشار�ة للمرأة اإلیران)ة،نحو ت"، )دمحم حسین(حافض)ان،  ـــــ55
  ).�2003انون األول ( 07 – 06: العدد

، مجلة المجلس الدستور5 " حما)ة الحقوق الس)اس)ة للمرأة في التشر5ع الجزائر$،"، )خالد(ــــــ حساني، 56
  ).2013(، 02: العدد: الجزائر

المر�ز اإلسالمي : ، بیروتمجلة الغدیر" المفهوم والدور،: تمع المدنيالمج"، )جمیل(حمداو$،  ــــــ57
  .األعلى
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جمادi (، 38: العدد مجلة التعر=ب،" ،)GENDER –الجندر (الجنوسة "، )ممدوح دمحم( خسارة،ـــــ 58
  ).2010یونیو / اآلخرة

: طهران للغة العر�Cة وآدابها، مجلة الهیئة اإلیران�ة" اللغة العر")ة والجنوسة،"، )أن)سة( خزعلي،ــــــ 59
  ).2008صیف /ر")ع( 09: العددالجمع)ة العلم)ة اإلیران)ة للغة العر")ة، 

مجلة الجامعة " فلفر5د �ار5تو نموذجا،: علماء االجتماع وحر�ة االستعمار"، )عوض سل)م(ــــــ خل)فة، 60
  ).�2008انون الثاني (، 05: ، العدد03: ، المجلدالغر�Cة

" ،)1870 – 1830(إستراتیج)ة االستعمار الفرنسي في الجزائر األدوات واألهداف "، )دمحم(ادة، د ـــــ61
  ).2008أیلول /سبتمبر(، 32: ، العدد10: ، المجلدمجلة الف�ر الس�اسي

مجلة  " ،)2003 – 1935(إدوارد سعید .. محاور األنترو"ولوج)ا: تمثیل المستعمر"، )ثائر(دیب،  ــــــ62
  ).2009حز5ران (، 4: ، المجلد139: اتحاد الكتاب العرب، العدد: ، دمشFعالم�ةاآلداب ال

: واقع إدماج النوع االجتماعي في القطاع الخاص"، )أمل سالم(، العواودة، )ع)سى �شیر(ـــــ د�ابنة، 63
، 01: ، العدد05: ، المجلدالمجلة األردن�ة للعلوم االجتماع�ة" دراسة تحلیل)ة لمجموعة شر�ات نقل،

)2012.(  

، عالم الف�ر" حضور الس)اق المغیب وٕاش�ال)ة المعنى المفقود،... تم�ین المرأة"، )هانا(روز5ن، ـــــ 64
  ).2011سبتمبر (، 01: ، العدد40: المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، المجلد: الكو5ت

 مجلة التمو=ل والتنم�ة،" رأس المال، نقص انتفاع النساء من"، )شانج(، جون و$، )د)فید(دوالر،  ــــــ65
 . ، صندوق النقد الدولي)2007یونیو ( 02: ، العدد44: المجلد

مر�ز : جامعة عدن مجلة النوع االجتماعي والتنم�ة،" النسو)ة والعولمة،"، )توفیF مجاهد(ــــ سالم، 66
  ).2010نوفمبر (، 04: المرأة لل�حوث والتدر5ب، العدد

لماذا : وضع المرأة في االعت�ار عند تحدید الموازنة"، .)إلیزابیث م(، �ینج، .)جنیت ج(ستوتس�ي،  ــــــ67
، صندوق النقد مجلة التمو=ل والتنم�ة" )عتبر استخدام الموازنة لتم�ین النساء أمرا اقتصاد)ا صائ�ا؟،

  ).2007یونیو(، : الدولي، العدد

لصغیرة والمتوسطة �أداة للتم�ین االقتصاد$ للمرأة في  المؤسسات ا"، )إ)مان(، ب)ة، )منیر(ــــــ سالمي، 68
  ).2013( 03: جامعة قاصد$ مر"اح ورقلة، العدد: ، الجزائرمجلة أداء المؤسسات الجزائر=ة" الجزائر،
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مجلة جامعة تكر=ت للعلوم " والمنهج)ة التار5خ)ة،.. مالحظات حول التار5خ"، )عامر(سلطان،  ـــــ69
  ).2007آ)ار /مایو(، 05: ، العدد14: المجلد اإلنسان�ة،

مجلة الجامعة ، )الطاهر قبّ)ة: ترجمة" (ثورة تشومس�ي في مجال علم اللغة،"، )جون ( سیرل،ــــــ 70
  ).2009( 07: ، العدد04: إتحاد المغرب العر"ي، السنة: ، طرابلسالمغار�Cة

في اإلعالم الم�توب، فلسطین،  الرصد اإلعالمي لصورة المرأة الفلسطین)ة"، )خلیل( شاهین،ــــــ 71
  ).2010(، "مفتاح"الم
ادرة الفلسطین�ة لتعمی^ الحوار العالمي والد�مقراط�ة 

التقر5ر ، مجلة الب�ان" مسارات الحر�ة النسو)ة األورو")ة ومآالتها الراهنة،"، )رائدة(ـــــــ شبیب، 72
  ).ت. د(االستراتیجي الثامن، 

ندوة البرلمان، المجتمع المدني، : األسس واآلفاق... )مقراط)ة التشار�)ة الد"، )األمین(شر5}،  ــــــ73
  .46. ، ص)2008(، 06: وزارة العالقة مع البرلمان، العدد: ، الجزائرمجلة الوس�§، "الد)مقراط)ة

العراق،  مجلة مر�ز دراسات الكوفة،" األخالق في ف�ر أفالطون الفلسفي،"، )حسین حمزة( شهید،ــــــ 74
  ).2008تشر5ن األول ( 10: ددالع

مجلة جامعة �ر�وك للدراسات " الثقافة وشخص)ة المرأة،) "وصال علي(، دمحم، )ز5نب دمحم( صالح،ـــــــ 75
  ).2012(، 03: ، العدد07: ، العراق، المجلداإلنسان�ة

لة جامعة األن
ار مج" العوامل المؤّثرة على مهارات المرأة في صنع القرار،"، )هیثم ف)صل(علي،  ـــــــ76
  ).2010(، 03: ، العراق، العددللعلوم اإلنسان�ة

معهد المعارف الح�م)ة : ، بیروتمجلة المحّجة" الجسد في الفلسفة الوجود)ة،"، )وج)ه(قانصو،  ـــــــ77
  ).2011خر5ف /صیف( 23: للدراسات الدین)ة والفلسف)ة، العدد

مر�ز دراسات الوحدة : ، بیروتمجلة إضافات ،"جنسان)ةاللسان العر"ي وال"، )الطاهر(لبیب، ــــــ 78
  ).2009سبتمبر /أیلول(، 08: العر")ة، المجلة العر")ة لعلم االجتماع، العدد

عّزة : ترجمة" (االستجا�ات المار�س)ة تجاه تحّد$ تحلیل النوع االجتماعي،"، )ایبوi (هوتشفول،  ـــــ79
مارس (، 02: ، المجلد02: ث العر")ة واإلفر5ق)ة، العددمر�ز ال�حز : القاهرة مجلة إفر=ق�ا،، )خلیل

2000.(  

 22: ، فلسطین، العددمجلة تسامح" حFّ المشار�ة الس)اس)ة للمرأة،"، )م)س(دسوقي،  ـــــ80
  ).2008سبتمبر /أیلول(
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أة موقف حر�ة المقاومة اإلسالم)ة حماس من دور المر "، )أ)من طالل(، یوسف، )خالد دمحم(صافي،  ــــــ81
  ).2007ینایر ( 01: ، فلسطین، العددمجلة جامعة األقصى" ،- دراسة مفاه)م)ة –العس�رّ$ والس)اسي 

دراسة لواقع المجتمع المدني في البلدان : مجتمع مدني أم مجتمع أهلي؟"، )نغم دمحم(صالح،  ـــــ82
  ).39 – 38: العدد(، مجلة العلوم الس�اس�ة "العر")ة،

مجلة جامعة �ر�وك للدراسات " الثقافة وشخص)ة المرأة،"، )وصال علي(، دمحم، )دمحمز5نب (ـــــــ صالح، 83
  ). 2012( 03: ، العدد07: المجلد: ، العراقاإلنسان�ة

، جامعة اإلمارات العر")ة مجلة شؤون اجتماع�ة" الف�ر الس)اسي للكواكبي،"، )دمحم جمال(طحان،  ــــــ84
  ).1998یف ص(، 15: ، السنة58: المتحدة، العدد

  ).ت. د(، بیروت، مجلة الغدیر" نظرة إسالم)ة إلى المرأة،"، )آ)ة هللا عبد األمیر(ق�الن،  ــــــ85

مجلة " حضور �اهت أم مشر�ة فعالة؟،: النساء في الفضائ)ات الدین)ة العر")ة"، )أمل(قرامي،  ــــــ86
  ).2012( 03: ، اتحاد إذاعات الدول العر")ة، العدداإلذاعات العر�Cة

" الصور الذهن)ة للجهود إزاء ظاهرة العنف ضّد المرأة في القنوات الفضائ)ة،"، )ز5نب لیث(ع�اس،  ــــــ87
  ).2012( 76: �غداد، العدد مجلة �ل�ة التر�Cة األساس�ة،

دور مؤسسات المجتمع المدني في مجال حقوق "، )أدیب دمحم(، جاسم، )عامر ع)اش(عبد،  ــــ88
  ).02السنة : (، العراقمجلة جامعة تكر=ت للعلوم القانون�ة والس�اس�ة" سة قانون)ة،درا... اإلنسان

: ، �غدادمجلة مر�ز الدراسات الفلسطین�ة" نضال المرأة الفسلطین)ة،"، )بدر5ة صالح(ــــــ عبد هللا، 89
  ).�2008انون الثاني ( 08: جامعة �غداد، العدد

، مجلة تسامح" الس)اس)ة للمرأة من خالل االتحادات والنقا�ات، المشار�ة"، )أكرم(عطا هللا،  ـــــــ90
  ).2004حز5ران ( 05: العدد: فلسطین

مجلة " قراءة في المنطلقات الف�ر5ة،.. النسو)ة من الراد)�ال)ة حتى اإلسالم)ة"، )أحمد(ــــ عمرو، 91
  ).ت. د(التقر5ر االستراتیجي الثامن،  الب�ان،

اتحاد الكتاب : دمشF ،مجلة الموقف األدبي" المرأة في األدب الفرنسي،"، )یلعبد الجل(غزالة،  ــــــ92
  ).2005(، 35: ،  المجلد416: العرب، العدد
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مجلة قضا�ا إسالم�ة " التجر"ة الدین)ة والتجر"ة العرفان)ة وفهمها عند ابن عر"ي،"، )قاسم(�اكائي،  ـــــــ93
  ).2012خر5ف (، 52 – 51: ، العدد16: ، المجلدمعاصرة

: ، السودانمجلة دراسات األسرة" المرأة المسلمة ودورها االجتماعي والس)اسي،"، )نعمة(ـــــ �ّرار، 94
  ).2010تشر5ن األول (، 01: جامعة أم درمان، معهد دراسات األسرة، العدد

دراسة : رأةالمحّددات االجتماع)ة لمهنة الم"، )�واكب صالح(، البیرماني، )ابتسام هاد$(�اظم،  ــــــ95
: العدد مجلة ال
حوث الترCو�ة والنفس�ة،" میدان)ة من وجهة نظر أساتذة جامعة �غداد مجمع الجادر5ة،

34 )2012.(  

أ)ة م�انة للمرأة في المجالس : 2007االنتخا�ات التشر5ع)ة المغر")ة لسنة "، )عبد القادر(لشقر، ـــــ 96
  .مر�ز دراسات الوحدة العر")ة: بیروت ،المجلة العر�Cة للعلوم الس�اس�ة" المنتخ�ة؟،

، مجلة آفاق عر�Cة" ،2013االنتخا�ات الن)اب)ة والبلد)ة في مور5تان)ا "، )�اسم رزقي عدلي(مرزوق،  ـــــ97
  ).2014( 40: ، العدد12: القاهرة، المجلد

مر�ز : ، بیروتCيالمستقبل العر " في الثقافة العر")ة،) الجندر(الجنوسة والنوع "، )سالم(لب)ض، ـــــ 98
  ).2008فبرایر /ش�اg(، 348: ، العدد30: دراسات الوحدة العر")ة، السنة

" هل ندور في حلقات؟،: نظر5ة ما �عد البنیو)ة والنسوة في الشرق األوس}"، )مرن)ة(ــــ لزرق، 99
  .43. ، ص)ت. د(، 401: مر�ز دراسات الوحدة العر")ة، العدد: ، بیروتالمستقبل العرCي

التمییز االیجابي لصالح المرأة في االتفاق)ات الدول)ة وقوانین العمل "، )إلهام عثمان(دمحم،  ـــــــ100
  ).�2010انون األول (، 12: ، السنة31: ، العددمجلة العدل" والتشر5عات الوطن)ة،

)ة جامعة �غداد، �ل مجلة ال
احث اإلعالمي،" األنثى رمزا صوف)ا،"، )لؤ$ شهاب(محمود،  ــــــ101
  ).2009أیلول  –حز5ران (، 07 -  06: اإلعالم، العدد

الواقع : المجتمع المدني في الوطن العر"ي"، )سعود أحمد(، ر5حان، )مؤ5د جبیر(محمود،  ـــــــ102
  ).ت. د( 04: العدد: العراق  مجلة األن
ار للعلوم القانون�ة والس�اس�ة،" والتحد)ات،

المنهج البنیو$ أنموذجا : ش�ال)ة المنهج)ة في العلوم اإلنسان)ةحّل اإل"، )علي ع�اس(ــــ مراد، 103
  ).71: السنة(، 41: جامعة �غداد، �ل)ة العلوم الس)اس)ة، العدد مجلة العلوم الس�اس�ة،" مقترحا،
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دور القطاع الخاص في التنم)ة االقتصاد)ة "، )شعیب(، بونوة، )عبد الرزاق(موال$ لخضر،  ــــــ104
�ل)ة العلوم االقتصاد)ة، جامعة : الجزائر مجلة ال
احث،" ،-دراسة حالة الجزائر  –�الدول النام)ة 

  ).2010 - 2009( 07: قاصد$ مر"اح ورقلة، العدد

جامعة �غداد، : ، العراقمجلة �ل�ة اآلداب" الدولة والمجتمع المدني،"، )ماجدة شاكر(ــــــ مهد$، 105
  ).ت. د( 96: العدد

عالم " حضور الس)اق المغیب وٕاش�ال)ة المعنى المفقود،... تم�ین المرأة"، )وسفروان ی(نتشة،  ـــــ106
  ).2011سبتمبر (، 40: ، المجلد01: المجلس األعلى للثقافة، العدد: ، الكو5تالف�ر

، اإلمارات العر")ة فصل�ة إیران والعرب" المشار�ة الس)اس)ة للمرأة اإلیران)ة،"، )عزة جالل(هاشم،  ــــــ107
  ).2008سبتمبر /أیلول( 22 – 21: ، العدد06: حدة، المجلدالمت

، المجلة العر�Cة للعلوم الس�اس�ة" النظام الس)اسي المور5تانّي وٕاش�ال)ة الشرع)ة،"، )دمحم(ــــ ولد دده، 108
  ).ت. د(، 29: مر�ز دراسات الوحدة العر"ي، العدد: بیروت

مجلة النهضة،  "د للمرأة في المجالس الن)اب)ة المنتخ�ة،تخص)ص مقاع"، )أشرف عبد هللا()اسین،  ـــــــ109
  ).2009ینایر ( 01: ، العدد10: المجلد

المجلة العر")ة : ، بیروتمجلة إضافات" بییر بوردیو أنترو"ولوج)ا،"، )عبد هللا عبد الرحمان(یت)م،  ـــــ110
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  ).2011الم�تب اإلقل)مي لمنطقة غرب آس)ا، : ، عمانFAO، الیون)س�و، UNDP(االجتماعي 

: UNDP( دلیل الممارسة الجیدة.. البرلمان والد�مقراط�ة في القرن الحاد5 والعشر=نــــــ د)فید بنثام، 41
  ).2006اإلتحاد البرلماني الدولي، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 

المعهد العر"ي لحقوق اإلنسان، : تونس( دلیل المشار�ة الس�اس�ة للنساء العر�Cاتف)ظة شقیر، ح ــــــ42
2004.(  

الح�ومة االلكترون�ة المراع�ة  وآخرون،.. ، راؤول زامبرانوحجاب، ناد)ة )محررا(أنیتا �اناتینغال ــــــ 43
األمم المتحدة اإلنمائي، وث)قة برنامج : نیو5ورك( استكشاف القدرة على التحّول: للمنظور الجنساني

، 04: والح�ومة الد)مقراط)ة، العدد" Gender –النوع االجتماعي "تمهید)ة حول القضا)ا الجنسان)ة 
2008.(  

مر�ز جینیف للرقا�ة الد)مقراط)ة : جینیف( النوع االجتماعي وأثره في إدارة الحدودأنج)ال ماكا$، ــــــ 44
، معهد األمم المتحدة الدولي لل�حث والتدر5ب من أجل INSTRAW" انسترو"على القوات المسلحة 

  ).2007، 06: النهوض �المرأة، رزمة النوع االجتماعي وٕاصالح القطاع األمني، األداة

مر�ز جینیف للرقا�ة الد)مقراط)ة : جینیف( إصالح أجهزة الشرطة والنوع االجتماعي تارار دینهام،ــــ 45
انسترو معهد األمم المتحدة الدولي لل�حث والتدر5ب من أجل النهوض : INSTAWعلى القوات المسلحة، 

  ).2006، 06: �المرأة، رزمة النوع االجتماعي وٕاصالح القطاع األمني، األداة
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 النوع االجتماعي وأثره في تقی�م إصالح القطاع األمني ومراقبته وتحلیلهن)�وال بو"وفیتش، ــــــ 46
انسترو معهد األمم : INSTAWالد)مقراط)ة على القوات المسلحة، مر�ز جینیف للرقا�ة : جینیف(

المتحدة الدولي لل�حث والتدر5ب من أجل النهوض �المرأة، رزمة النوع االجتماعي وٕاصالح القطاع 
  ).11g ، .02 ،2008: األمني، األداة

 نسان في مصردلیل المدافعات عن حقوق اإل أحمد راغب، ز5نب خلیل، طارق مصطفى وآخرون،  ـــــــ47
 ).2012مر�ز نظرة للدراسات النسو)ة، أفر5ل : القاهرة(

أهم�ة الرقا
ة البرلمان�ة على قطاع : الرقا
ة والتوج�ههانس بورن، فیبلیب فلور$، س)مون لوون،  ــــــــ48
  ).2010مر�ز جینیف للرقا�ة على القوات المسلحة، : DCAF: جینیف(األمن 

الممارسات الجیدة : النوع االجتماعي وأثره في تدر=ب عناصر قطاع األمنیبي، ـــــــ تو)�و تون)سون �ل49
: INSTAWمر�ز جینیف للرقا�ة الد)مقراط)ة على القوات المسلحة، : جینیف(والدروس المستفادة

انسترو معهد األمم المتحدة الدولي لل�حث والتدر5ب من أجل النهوض �المرأة، رزمة النوع االجتماعي 
  ).2008، 11: قطاع األمني، األداةوٕاصالح ال

مر�ز جینیف للرقا�ة : جینیف( إصالح القطاع األمني والنوع االجتماعي�ر5ستسن فاالس)ك،  ــــــ50
انسترو معهد األمم المتحدة الدولي لل�حث والتدر5ب من : INSTAWالد)مقراط)ة على القوات المسلحة، 

 ).2008، 11: صالح القطاع األمني، األداةأجل النهوض �المرأة، رزمة النوع االجتماعي وإ 

مر�ز جینیف للرقا�ة : جینیف( النوع االجتماعي وأثره في إصالح قطاع العدالةشیلبي �واست، ـــــ 51
انسترو معهد األمم المتحدة الدولي لل�حث والتدر5ب من : INSTAWالد)مقراط)ة على القوات المسلحة، 
  ).2008، 04: جتماعي وٕاصالح القطاع األمني، األداةأجل النهوض �المرأة، رزمة النوع اال

... النظم االنتخاب�ة ونظام الكوتا: التصم�م من أجل المساواةست)ال الرسرود، ر5تا تافرون، ـــــــ 52
المؤسسة الدول)ة للد)مقراط)ة (، )عماد یوسف: تعر5ب( الخ�ارات المناس
ة والخ�ارات غیر المناس
ة

، International Institut for Democracy and Electoral Assistance IDEAواالنتخا�ات 
2007.(  

دار نینوi، : دمشF( رؤ�ة جدیدة في قضا�ا المرأة: النصف الخصبــــــ وضحي سیف الجهور$، 53 
2011.(  

، 02. المجلس القومي للمرأة، g: القاهرة( 01: و لماذا اآلن؟، الجزء...لماذا المرأةـــــ لیلى تكال، 54
2012.(  
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مصر والهیئات التعاقد�ة لحقوق : التقار=ر الح�وم�ة وتقار=ر الظلّ ـــــ عصام الدین دمحم حسن، 55
، 19: مر�ز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، سلسلة تعل)م حقوق اإلنسان، العدد: القاهرة( اإلنسان
2008.(  

ـــــــــــــــــ، 56 من خطة العمل إلى الق�ام : في المنطقة األورومتوسط�ةالمساواة بین الجنسین ــــــ ــــــــــــ
المتوسط)ة -الش��ة األورو")ة: �و"نهاجن( تقر=ر الظّل الخاص بتنفیذ خطة عمل اسطنبول.. 
العمل؟

  ).2009لحقوق اإلنسان، أكتو"ر 

ــــ، 57 والمساواة على أساس النوع  الحقوق اإلنسان�ة: تقر=ر حول تحلیل الوضع اإلقل�ميــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
برنامج یورومید لتعز5ز المساواة بین الرجل والمرأة : �و"نهاجن( االجتماعي في المنطقة األورومتوسط�ة

  ).2010، االتحاد األورو"ي، یولیو )2011- 2008(في المنطقة األورومتوسط)ة 

، الموقع 209. ص ،E/2004/INF/2/Add.2: قرار المجلس االقتصاد$ واالجتماعي رقم  ـــــ58
  :المنظمات غیر الح�وم�ة –المجلس االقتصاد5 واالجتماعي : االلكتروني

≤http://www.un.org/esa/coordination/ngo/Resolution_1996_31/Part_4.ht
m≥ 

یوم�ة " هّدد فعالیتها،قلة الموارد المال)ة والمطالب الفئو)ة ت: أّ$ منظمات نسائ)ة نر5د؟"ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ، 59
  ).06/03/2010(، لندن، عدد العرب األسبوعي

م�تب : جینیف( منهج�ة منظمة العمل الدول�ة للتدقی^ في مراعاة المساواة بین الجنسینــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ، 60
  ).ILO ،2007منظمة العمل الدول)ة 

مر�ز نظرة : القاهرة( الدلیل اإلرشاد5 إلدماج النوع االجتماعي في العمل�ة االنتخاب�ة،  ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ61
  ).2010للدراسات النسو)ة، نوفمبر 

ـــــــــــــــــــــــ، 62  تجارب البلدان العر�Cة في إدماج مفهوم الّنوع االجتماعي في المؤّسسات الح�ومّ�ةـــــ ـــــــــــــ
  ).2013نة االقتصاد)ة و االجتماعّ)ة لغر"ي أس)ا االس�وا ، الّلج :نیو5ورك(

مؤشرات المشار�ة، مؤشرات التم�ین، : دلیل المؤشرات الدالة على النوع االجتماعيــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ، 63
ت حول المؤشرات في مراكز القوة واتخاذ القرار، المؤشرات في القانون، المؤشرات في االقتصاد، مؤشرا

  ).2004صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة، : الون)فام: عمان( واقع المرأة والعنف
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ــــــــــــــــــــــــــــ، ـــــ 64 أفكار في ظل ثورات الشعوب نصوص حول حقوق المرأة والعدالة االقتصاد�ة ـــــــــــــ
، ANNDالعر")ة غیر الح�وم)ة للتنم)ة ش��ة المنظمات : بیروت( واالجتماع�ة في المنطقة العر�Cة

  ).2012سبتمبر 

ـــــــــــــ،  ــــــ65 برنامج منظمة األذ�ة والزراعة لتحقی^ المساواة بین الجنسین في الزراعة : سّد الفجوةــــــــــــ
  ).FAO ،2002منظمة األغذ)ة والزراعة لألمم المتحدة : روما( والتنم�ة الر=ف�ة

ـــــــــــ ــــــ66 دلیل لتعم�م قض�ة تحقی^ : المساواة بین الجنسین في الزراعة والتنم�ة الر=ف�ةـــــــــ، ــــــــــــــــ
منظمة األغذ)ة والزراعة لألمم : روما( المساواة بین الجنسین في اإلطار االستراتیجي الجدید للمنظمة

  ).FAO ،2009المتحدة 

ــــــ ـــــــ67 حالة األغذ�ة : سّد الفجوة بین الجنسین من أجل التنم�ة.. المرأة في قطاع الزراعةـــــ، ــــــــــــــــــــــــ
  ).FAO ،2009منظمة األغذ)ة والزراعة لألمم المتحدة : روما( )2011 – 2010(والزراعة 

منشورات : و5ورك وجینیفنی( دلیل تفسیر5 : مسؤول�ة الشر�ات عن احترام حقوق اإلنسانـــــــــــــــــــــــــــ،  ــــــ68
  ).2011األمم المتحدة، 

ّ̂ في الم�اهـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ،  69 هیئة األمم المتحدة، منظمة : نیو5ورك وجینیف) (35صح)فة وقائع رقم ( الح
  ).2012الصحة العالم)ة، 

نیو5ورك متحدة، ( اإلنسان في النزاع المسّلح الحما�ة القانون�ة الدول�ة لحقوق ـــــــــــــــــــــــــ،  ـــــ70
01/11/PUB/HR ،2011.(  

: بیروت( حقوق المرأة.. سلسلة الدراسات الخلف�ة: الخطة الوطن�ة لحقوق اإلنسانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  ــــــ71
نوفمبر /ان الن)اب)ة، تشر5ن الثانيبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، مجلس النواب اللبناني، لجنة حقوق اإلنس

2008.(  

مر�ز جینیف للرقا�ة : جینیف( النوع االجتماعي وأثره في إصالح قطاع الدفاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  ـــــــ72
انسترو معهد األمم المتحدة الدولي لل�حث والتدر5ب من : INSTAWالد)مقراط)ة على القوات المسلحة، 

. وض �المرأة، رزمة النوع االجتماعي وٕاصالح القطاع األمني، مذ�رة التطبیF العملي الثالثة، دأجل النه
  ).ت

مر�ز جینیف للرقا�ة : جینیف( النوع االجتماعي وأثره في إصالح قطاع العدالةـــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  ــــــــ73
و معهد األمم المتحدة الدولي لل�حث والتدر5ب من انستر : INSTAWالد)مقراط)ة على القوات المسلحة، 
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. أجل النهوض �المرأة، رزمة النوع االجتماعي وٕاصالح القطاع األمني، مذ�رة التطبیF العملي الرا�عة، د
  ).ت

: ون)فامالی( الدلیل القانوني والحقوقّي لألسیرات الفلسطین�ات في السجون اإلسرائیل�ةـــــــــــــــــــــــــ،  ـــــــ74
برنامج األمم المتحدة االنمائي للمرأة، الو�الة اإلس�ان)ة للتعاون التنمو$ الدولي، المر�ز الفلسطیني 
لإلرشاد، جمع)ة الدراسات النسو)ة التنمو)ة الفلسطین)ة، مؤسسة الضمیر لرعا)ة األسیر وحقوق اإلنسان، 

2007.(  

مر�ز جینیف للرقا�ة : جینیف( تماعي وأثره في إصالح نظام العقو
اتالنوع االجــــــــــــــــــــــــــــ،  ــــــ75
انسترو معهد األمم المتحدة الدولي لل�حث والتدر5ب من : INSTAWالد)مقراط)ة على القوات المسلحة، 

أجل النهوض �المرأة، رزمة النوع االجتماعي وٕاصالح القطاع األمني، مذ�رة التطبیF العملي الخامسة، 
  ).ت. د

مر�ز جینیف للرقا�ة : جینیف( النوع االجتماعي وأثره في إصالح نظام العقو
اتـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ، ـ76
انسترو معهد األمم المتحدة الدولي لل�حث والتدر5ب من : INSTAWالد)مقراط)ة على القوات المسلحة، 

  ).2008، 05: األمني، األداة أجل النهوض �المرأة، رزمة النوع االجتماعي وٕاصالح القطاع

ــــ، 77 و�الة : نیو5ورك( مع الناجین والناج�ات من العنف المبني على أساس النوع االجتماعيــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
  ).UNRWA ،2011األمم المتحدة إلغاثة وتشغیل الالجئین الفلسطینیین في الشرق األدنى 

ــــ، ــــــ ــــــــــــــــــــــ78 اللجنة االقتصاد)ة : عمان، االس�وا( الحر�ة النسائ�ة في الجماهیر=ة العر�Cة اللیب�ةـــ
  ).2006واالجتماع)ة لغر"ي آس)ا، 

ـــــــــــ، ـــــ 79 سّد الفجوة برنامج منظمة األغذ�ة والزراعة لتحقی^ المساواة بین الجنسین في الزراعة ـــــــــــــ
، موجود على . ، ص)2009منظمة األغذ)ة والزراعة لألمم المتحدة،  FAO: روما( والتنم�ة الر=ف�ة
  :الرا�} االلكتروني

≤ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/012/i1243a/i1243a00.pdf≥ 

ة بین دلیل لتعم�م تحقی^ المساوا.. المساواة الجنسین في الزراعة والتنم�ة الر=ف�ةـــــــــــــــــــــــــــــــــ،  ــــــ80
منظمة األغذ)ة والزراعة لألمم  FAO: روما(الجنسین في اإلطار االستراتیجي الجدید لمنظمة الفاو 

  :، موجود على الرا�} االلكتروني)2009المتحدة، 

≤ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/012/i1243a/i1243a00.pdf≥ 
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ــــــــــــــــــــــ،  ــــــ81 المعهد : واشنطن( تعز=ز م�انة المرأة في األحزاب الس�اس�ة: لتغییرالترشح من أجل اــــــــــــ
  ).2008، تشر5ن األول )بیروت(الد)مقراطي الوطني للشؤون الدول)ة، ط�ع النسخة العر")ة 

جینیف، ( منهج�ة منظمة العمل الدول�ة للتدقی^ في مراعاة المساواة بین الجنسینـــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  ــــــ82
  ).م�تب منظمة العمل، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، صندوق األمم المتحدة اإلنمائي

جینیف، االتحاد ( 2004) دلیل عمل للبرلمانیین(البرلمان والموازنة والنوع االجتماعي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  ــــــ83
  ).إلنمائي، صندوق األمم المتحدة للمرأةالبرلماني الدولي، برنامج األمم المتحدة ا

منتدi الشقائF العر"ي لحقوق اإلنسان، : ، صنعاءالمنتدT الد�مقراطي األول للمرأة العر�Cةــ ـــــــــــــــــــــــــــ، ــــ84
  ).2005أفر5ل (

المعهد العر"ي للتخط)}، سلسلة : كو5تال( المؤشرات واأل
عاد التنمو�ة: تم�ین المرأةــ ـــــــــــــــــــــــــــ، ــــ85
  ).2008ن)سان /، أفر5ل72: ، العدد07: جسور التنم)ة، السنة

المعهد العر"ي للتخط)}، سلسلة جسور التنم)ة، : الكو5ت( تم�ین المرأة من أجل التنم�ةــ ـــــــــــــــــــــــــــ، ــــ86
  ).�2011انون الثاني /،  ینایر99: ، العدد07: السنة

ـــــــ، ـــــــ 87 العمل من : س�اسة الیون�سیف المعن�ة 
المساواة بین الجنسین وتم�ین النساء والفت�اتــــــــــــــــــــــــ
  ).2010الیون)سف، وحدة قضا)ا الجنسین �الیون)سیف، ما$ (..أجل مستقبل یتسم 
المساواة

: ترجمة( دلیل الجیب للجندر من آیني: نسین في التعل�م ومن خاللهالمساواة بین الجــــــــــــــــــــــــــ، ــــــ 88
  ).2010: آیني: جینیف) (رامي شمس الدین

برنامج األمم : الیون)فام( )2003 – 2000(جرائم قتل النساء في األردن خالل السنوات ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، 89
  ).�2007تب اإلقل)مي العر"ي، المتحدة اإلنمائي للمرأة، عّمان، الم

ــــــــــ،  ـــــ90 دار راسل للنشر، : المملكة المتحدة) (�ر5ستینا حز"ون : ترجمة( أثر السالح على النساءــــــــــــــــــــــــــ
، أو�سفام IANSA ، ش��ة التحّرك الدولّ)ة �شأن األسلحة الصغیرةAmnestyمنظمة العفو الدول)ة 

  .11. ، ص)Oxfam ،2005 الدول)ة

من یتحمل المسؤول�ة أمام المرأة؟، تقر=ر تقّدم نساء : االجتماعي والمساءلةالنوع  ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،91
- 2008صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة، : الیون)فام UNIFEM: نیو5ورك(، 2008/2009العالم 
2009.(  
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ـــــــــــ، ــــــ ــــــــــــ92 دراسة لدور البرلمان ووسائل اإلعالم في مصر : التم�ین الس�اسي للمرة العر�Cةـــــــــــــ
صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة، عّمان، الكتب العر"ي : UNIFEMالیون)فام ( واألردن وال
حر=ن

  ).2008اإلقل)مي، 

ــــــــــــــــــــــــ، 93 تقر=ر المجلس التنفیـذ5 لبرنامــج األممى المتحدة اإلنمائي وصندوق األمم المتحدة ــــــ ــــــــــــ
  ).2006یون)ه /حز5ران 23إلى  12(، 2006الدورة السنو)ة لعام : ، جنیفللس�ان

ـــــــ، ــــــ ـــــــــــــــــــ94 القانون الدولي  المیل الجنسي والهو�ة الجنسان�ة في: الناس یولدون أحرارا ومتساو=ینــــــ
  ).2012األمم المتحدة، حقوق اإلنسان، المفوض السامي، : نیو5ورك وجینیف( لحقوق اإلنسان

ــــ، 95 وزارة : تونس(  المرأة في الحر�ة اإلصالح�ة من الطاهر حداد إلى ز=ن العابدین بن عليــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
  ).2004اسات والتوثیF واإلعالم حول المرأة، شؤون المرأة واألسرة، مر�ز ال�حوث والدر 

ـــــــــــــــــ، 96 وزارة شؤون المرأة واألسرة : تونس( مقارCة التم�ین: المرأة والتنم�ة الجهو�ة في تونســــــ ــــــــــــ
مر�ز ال�حوث والدراسات والتوثیF واإلعالم حول المرأة، بدعم من : والطفولة والمسنین، مر�ز �ر5دیف

  ).ت. لبنك الدولي، دا

وزارة شؤون المرأة واألسرة : تونس( مقارCة التم�ین.. المرأة والتنم�ة الجهو�ة في تونســــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ، 97
  ).2004والطفولة والمسّنین، مر�ز ال�حوث والدراسات والتوثیF واإلعالم حول المرأة، البنك الدولي، 

ــــ، ــــــ ــــــــــــ98 : مر�ز �ر5دیف: تونس( واقع العمل النسائّي في تونس وآفاقه: القدرات االقتصاد�ة للمرأةـــــــــــــ
  ).1998مر�ز ال�حوث والدراسات والتوثیF واإلعالم حول المرأة، 

ـــــــــــــــــ، 99 لمرأة واألسرة والطفولة وزارة شؤون ا: تونس( أرقام ومؤشرات: المرأة والرجل في تونســــــ ــــــــــــ
  ).2010مر�ز ال�حوث والدراسات والتوثیF واإلعالم حول المرأة، : والمسنین، مر�ز �ر5دیف

ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ، 100 ــة العنــف ضــد المــرأة ـــــ Cــة لمحار ... ، أمــان المــرأة2011-2007اإلســتراتیج�ة الوطن�
  ).�2006ة الم�لفة �األسرة وقضا)ا المرأة، الوزارة المنتد: الجزائر( استقرار لألسرة

 ≤http://ministere-famille.gov.dz≥ 

المخط§ العاشر للتنم�ة االقتصاد�ة واالجتماع�ة : إستراتیج�ة المرة واألسرة والطفولةــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ، 101
  ).2001مسنین، وزارة شؤون المرأة واألسرة والطفولة وال: تونس( )2006 – 2002(

ـــــــــــــــــ، 102 تقر=ر حول : الحقوق اإلنسان�ة للمرأة والمساواة على أساس النوع االجتماعي، الجزائرــــــ ــــــــــــ
  ).2010، یولیو )2011 – 2008(برنامج یورومید لالتحاد األورو"ي : برو�سل( تحلیل الوضع الوطني
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الوزارة المنتد�ة الم�لفة �األسرة وقضا)ا : الجزائر ،واقع ومعط�ات.... المرأة الجزائر=ةـــــ، ــــــ ــــــــــــــــــــــــ103
  ):ت.د(المرأة، 

  ≤http://ministere-famille.gov.dz≥ 

ـــــــــــــــــ، 104 منتد�ة لدi الجزائر، الوزارة ال( سنوات 
عد بیجین 10: واقع ومعط�ات... المرأة الجزائر=ةــــــ ــــــــــــ
  ).2006وز5ر الصحة والس�ان وٕاصالح المستشف)ات الم�لفة �األسرة وقضا)ا المرأة، 

تقر=ر الجمهور=ة الجزائر=ة الد�مقراط�ة الشعب�ة حول تنفیذ برنامج العمل الوطني في ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ، 105
نوفمبر (الجزائر : ظراء، نقطة االرتكاز الوطن)ةاآلل)ة األفر5ق)ة للتقی)م من قبل الن مجال  الح�امة،

2008.(  

 تحلیل نقد5ّ : إصالح س�اسّي أم تقیید إضافّي للمجتمع والمجال الس�اسي في الجزارــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ، 106
نسان ، الش��ة األورومتوسط)ة لحقوق اإلLADDHالرا�طة الجزائر5ة للدفاع عن حقوق اإلنسان : الجزائر(

EMHRN ائتالف عائالت المفقودین في الجزائر ،CFDA  ،2013.(  

ـــــــــــــــــ، 107  مر�ز المرأة : تونس( نظام حصص النوع في الس�اس�ة في الجزائر والمغرب وتونســــــ ــــــــــــ
الح)اة الس)اس)ة مشروع تقو)ة الق)ادات النسائ)ة ومشار�ة النساء في   ،"�وثر"العر")ة للتدر5ب وال�حوث 

  ).2009أكتو"ر ، 10: العدد ومسارات صنع القرار في الجزائر والمغرب وتونس،

ـــــــــــــــــ، 108 : الر"اg( عشر سنوات 
عد مؤتمر بیجین... التقر=ر الوطني وضع�ة المرأة 
المغربــــــ ــــــــــــ
  ).�2004التعاون مع صندوق األمم المتحدة للس�ان، أفر5ل 

ــــ، 109 تقر=ر حول الوضع اإلنساني للمرأة والمساواة على أساس النوع االجتماعي في ــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
االتحاد (،  )2011 – 2008(برنامج تعز5ز المساواة بین الجنسین في المنطقة المتوسط)ة  ،المغرب

  ).2011األورو"ي برو�سل، أورومید، یولیو 

ـــــــــــــــــ، ــــــ ــــــــــ110 ردود الدول العر�Cة على االستب�ان 
شأن تنفیذ : الجمهور=ة اإلسالم�ة المور=تان�ةــ
اللجنة االقتصاد)ة واالجتماع)ة لغر"ي آس)ا : عمان( )عشر سنوات 
عد بیجین(منهاج عمل بیجین 

  ).2004االس�وا، 

ــــ، 111 �تا�ة الدولة لشؤون المرأة، فرF5 متا�عة النوع، : نواقشوg( مور=تان�ا مؤشرات النوع فيــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
  ).2004، مایو UNFPAالجمهور5ة اإلسالم)ة المور5تان)ة، صندوق األمم المتحدة للس�ان 
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ـــــــــــــــــ، 112  هور5ة الجم: نواكشوg( )10(+تقو�م تنفیذ مور=تان�ا لتوص�ات برنامج عمل بیجینك ــــــ ــــــــــــ
  ).2004اإلسالم)ة المور5تان)ة، �تا�ة الدولة لشؤون المرأة، المر�ز المور5تاني لتحلیل الس)اسات، أفر5ل 

ـــــــــــــــــ، 113 �تا�ة الدولة : نواكشوg( )2008 – 2005(اإلستراتیج�ة الوطن�ة للترق�ة النسو�ة ــــــ ــــــــــــ
  ).2005ور5تان)ة، لشؤون المرأة، الجمهور5ة اإلسالم)ة الم

ـــــــــــــــــ، 114 حر�ة لّكل  "،2009یونیو  12دراسة حول تمثیل�ة النساء في االنتخا
ات الجماع�ة لـ "ــــــ ــــــــــــ
 ،g2009یونیو  19(الد)مقراطیین، الر"ا.(  

  

  :األطروحات األكاد�م�ة

، )1997 – 1947(للمرأة الهند�ة  الدور االجتماعي والس�اسيــــــ منى حسن ع�اس دمحم حسونة، 01
د�توراه في الدراسات اآلس)او)ة، جامعة الزقازF5، معهد الدراسات وال�حوث اآلس)او)ة، قسم الحضارات، 

  ).2006 – 2005: (الموسم الجامعي

أطروحة د�توراه في العلوم  النقاش الرا
ع بین المقارCات النظر=ة للعالقات الدول�ة،ـــــ عادل زقاغ، 02
س)اس)ة، فرع عالقات دول)ة، قسم العلوم الس)اس)ة، �ل)ة الحقوق والعلوم الس)اس)ة، جامعة الحاج لخضر ال

  ).2009 – 2008: (�اتنة، الموسم الجامعي

، مذ�رة دور المشار�ة الس�اس�ة في ترق�ة حقوق اإلنسانـــــــ شایف بن علي شایف جار هللا، 03
لوم الس)اس)ة والعالقات الدول)ة، جامعة الجزائر بن یوسف بن ماجستیر في العالقات الدول)ة، قسم الع

  ).2006– 2005: (خّدة، الموسم الجامعي

دراسة  –قضا�ا المرأة بین الشر=عة اإلسالم�ة والمواثی^ الدول�ة روال محمود حاف£ الحیت، ـــــــ 04
ة، نوقشت خالل الموسم ، د�توراه في أصول الفقه، �ل)ة الدراسات العل)ا �الجامعة األردن)-مقارنة

  ).2005 -2004(الجامعي 

، دراسة تأصیل�ة مقارنة... تولي المرأة للقضاء في الدول العر�Cة طارق عبد العز5ز دمحم الط)ار،  ــــــ05
مذ�رة ماجستیر في العدالة الجنائ)ة، �ل)ة الدراسات األمن)ة، جامعة نایف للعلوم األمن)ة، المملكة العر")ة 

  ).2008 – 2007: (موسم الجامعيالسعود)ة، ال

: التم�ین الس�اسي للمرأة وأثره في تحقی^ التنم�ة اإلنسان�ة في العالم العرCيــــــ یوسف بن یزة، 06
غیر (، مذ�رة ماجستیر في العلوم الس)اس)ة 2003دراسة في ضوء تقر=ر التنم�ة اإلنسان�ة العالم�ة 
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عة الحاج لخضر �اتنة، �ل)ة الحقوق والعلوم الس)اس)ة، ، تخصص تنظ)مات س)اس)ة وٕادار5ة، جام)منشورة
، )م�ن اإلطالع على مضامینها في الموقع )2010ـ  2009: (قسم العلوم الس)اس)ة، الموسم الجامعي

  :االلكتروني التالي لجامعة الحاج لخضر �اتنة
≤http://theses.univ-
batna.dz/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=2362&It
emid=3≥ 

المشار�ة الس�اس�ة للمرأة العر�Cة ودرها في محاولة تكر=س الد�مقراط�ة التشار��ة ز�ر5ا حر5ز$، ــــــ 07
، تخصص س)اسات عامة )غیر منشورة(ستیر في العلوم الس)اس)ة مذ�رة الماج، -الجزائر نموذجا  –

وح�ومات مقارنة، قسم العلوم الس)اس)ة، �ل)ة الحقوق والعلوم الس)اس)ة، جامعة الحاج لخضر �اتنة، 
)م�ن اإلطالع على مضامینها في الموقع االلكتروني التالي لجامعة ). 2011- 2010: (الموسم الجامعي

  :الحاج لخضر �اتنة
≤http://theses.univ-
batna.dz/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=2362&It
emid=3≥ 

 -حزب جبهة التحر=ر الوطني أنموذجا-ر5 وضع�ة المرأة في الحزب الس�اسي الجزائ،  "آمال جاجة ــــــ08
التنظ)م : ، مذ�رة ماجستیر في علم االجتماع، تخصصدراسة مط
قة على عّینة ممثلة لوال�ات الجزائر

  ).2011 - 2010: (، السنة الجامع)ة2والدینام)�)ات االجتماع)ة، جامعة الجزائر

غیر (�رة ماجستیر في العالقات الدول)ة ، مذال
عد الجندر5 في اإلدارة الدول�ةفوز$ بهلولي،   ـــــ09
إدارة دول)ة، الصادرة عن قسم العلوم الس)اس)ة، �ل)ة الحقوق والعلوم الس)اس)ة جامع : ، تخصص)منشورة

)م�ن اإلطالع على مضامینها في الموقع  ).2013 - 2012: (الحاج لخضر �اتنة، السنة الجامع)ة
  :ةااللكتروني التالي لجامعة الحاج لخضر �اتن

≤http://theses.univ-
batna.dz/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3312
&Itemid=4≥ 

مذ�رة ، الحقوق الس�اس�ة للمرأة بین الشر=عة اإلسالم�ة واالتفاق�ات الدول�ةبوترعة شمامة، ــــــ 10
نون المنظمات الدول)ة، والمنجزة تخصص العالقات الدول)ة وقا ،)غیر منشورة(ماجستیر في القانون العام 
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ـ  2010: (��ل)ة الحقوق والعلوم الس)اس)ة، قسم العلوم الحقوق، جامعة منتور$ قسنطینة، الموسم الجامعي
  :، )م�ن اإلطالع على مضامینها على الرا�})2011

≤bu.umc.edu.dz/opacar/theses/droit/ABOU3234.pdf≥ 

 – 2004من االستقالل إلى ... �اس�ة للمرأة في الجزائر وتونس المشار�ة الســـــــ سهام بن رحو، 11
تخصص نظم س)اس)ة مقارنة،  ،)غیر منشورة(مذ�رة ماجستیر في العلوم الس)اس)ة ، - دراسة مقارنة 

: والمنجزة ��ل)ة الحقوق والعلوم الس)اس)ة، قسم العلوم الس)اس)ة، جامعة السان)ة وهران، الموسم الجامعي
، )م�ن اإلطالع على مضامینها في الموقع االلكتروني التالي لألطروحات الجامع)ة )2007ـ  2006(

  :لجامعة السان)ة وهران

≤http://wwwwww.jilhrc.com/.../ة- الس�اس�ة-للمرأة-في- الجزائر-وتونس-من� ≤المشار

... دور المرأة المغار�Cة في التنم�ة الس�اس�ة المحل�ة وعالقتها 
أنظمة الح�مـــــ نع)مة سمینة، 12
مذ�رة ماجستیر في العلوم الس)اس)ة بجامعة قاصد$ مر"اح ، )تونس، المغرب الجزائر،: نماذج مختارة(

، )م�ن )2011ـ  2010: (لجامعيورقلة، �ل)ة الحقوق والعلوم الس)اس)ة، قسم العلوم الس)اس)ة، الموسم ا
  :اإلطالع على مضامینها في الموقع االلكتروني التالي لجامعة قاصد$ مر"اح ورقلة

≤http://www.bu.univ-ouargla.dz/Smina_Naima.pdf?idthese=638≥ 

ة ، مذ�ر التصو=ت، العمل الحزCي والعمل الن�ابي... المرأة والمشار�ة الس�اس�ة ــــــ سام)ة �اد$، 13
، صادرة عن �ل)ة العلوم اإلنسان)ة والعلوم االجتماع)ة، قسم )غیر منشورة(ماجستیر في علم االجتماع 

، )م�ن )2005 – 2004: (علم اجتماع، جامعة أحمد منتور$ قسنطینة، الصادرة السنة الجامع)ة
  :االطالع على مضامینها في الموقع التالي

≤bu.umc.edu.dz/opacar/theses/sociologie/ABAD1912.pdf≥ 

مذ�رة ماجستیر في العلوم القانون)ة، تخصص ، حما�ة النساء زمن النزاعات المسلحةـــــ عامر قیرع، 14
قانون دولي إنساني، جامعة الحاج لخضر �اتنة، �ل)ة الحقوق والعلوم الس)اس)ة، قسم العلوم القانون)ة، 

ینها في الموقع االلكتروني التالي ، )م�ن اإلطالع على مضام)2010ـ  2009: (الموسم الجامعي
  :لجامعة الحاج لخضر �اتنة

≤http://theses.univ-
batna.dz/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2493
&Itemid=3≥ 
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مذ�رة ماجستیر في العلوم ، إدماج مقارCة النوع االجتماعي في میزان�ة الدولةــــــ إبراه)م أوجامع، 15
تسییر المال)ة العامة، جامعة بو��ر بلقاید تلمسان، �ل)ة العلوم االقتصاد)ة : د)ة، مدرسة الد�توراهاالقتصا

، )م�ن اإلطالع )2011ـ  2010: (والتسییر والعلوم التجار5ة، قسم العلوم االقتصاد)ة، الموسم الجامعي
  :على مضامینها في الموقع االلكتروني التالي

≤http:// dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/112/442/1/OUDJAMA-
IBRAHIM.pdf≥ 

غیر (أطروحة د�توراه في علم االجتماع ، المشار�ة الس�اس�ة للمرأة الجزائر=ة، نع)مة نصیب ــــــ16
  :، موجودة على الرا�} االلكتروني)2002( ��ل)ة اآلداب جامعة عین شمس �مصر،  ،)منشورة

≤http://www.arabelibrary.net/content/1187.pdf≥ 

، مذ�رة ماجستیر في علوم الحضور واألداء: المرأة الصحف�ة في الجزائرــ عبد العز5ز بوصف}، 17
اإلعالم واالتصال، قسم علوم اإلعالم واالتصال، �ل)ة العلوم الس)اس)ة واإلعالم، جامعة الجزائر بن 

  ).2006– 2005: (یوسف بن خّدة، الموسم الجامعي

دراسة میدان�ة لطل
ة �ل�ة الحقوق : أنما¥ السلوك االنتخابي والعوامل المتح�مة ف�ه، ـــــ بـارة سمیـر18
مذ�رة ماجستیر في العلوم الس)اس)ة، تخصص تنظ)م س)اسي  جامعة مولود معمر5 ــ تیز5 وزو ــ،

  ).2007 – 2006: (وٕادار$، جامعة الجزائر بن یوسف بن خدة، الموسم الجامعي

دراسة لوضع المرأة العاملة : فكر تنم�ة المرأة في المجتمعات العر�Cةالرحمان،  ــــــ ضامر ولید عبد19
، أطروحة د�توراه في علم االجتماع، قسم علم االجتماع، جامعة بوزر5عة، جامعة في المجتمع الجزائر5 

  ).2006– 2005: (الجزائر بن یوسف بن خّدة، الموسم الجامعي

مذ�رة ماجستیر في األنترو"ولوج)ا، جامعة بو یر في األسرة الجزائر=ة،ظاهرة التغسل)مان دحماني،  ــــــ20
��ر بلقاید، �ل)ة اآلداب والعلوم اإلنسان)ة والعلوم االجتماع)ة، قسم الثقافة الشعب)ة، فرع األنترو"ولوج)ا، 

  ).2006 – 2005: (السنة الجامع)ة

دراسة میدان�ة لعّینة من النساء : ماعيالمرأة المقاولة وتحد�ات النس^ االجتعدنان رق)ة،  ـــــــ21
، مذ�رة ماجستیر في علم االجتماع، تخّصص تنظ)م وعمل، جامعة الجزائر، قسم علم المقاوالت

  ).2008 – 2007: ( االجتماع، �ل)ة العلوم اإلنسان)ة واالجتماع)ة، الموسم الجامعي
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، مذ�رة دراسة میدان�ة.. المرأةعینات من عنف الرجل ضّد : العنف العائليأ�حر$ نصیرة،  ـــــ22
 – 2008: (ماجستیر علم اجتماع، تخّصص جنائي، جامعة الجزائر، قسم علم اجتماع، السنة الجامع)ة

2009.(  

دراسة میدان�ة 
مراكز حما�ة الطفولة : خروج المرأة للعمل وعالقته بجنوح األحداثدمحم شعیبي، ـــــ 23
جستیر في علم االجتماع الجنائي، جامعة الجزائر بن یوسف بن خدة، ، مذ�رة ما
البلیدة والمد�ة والبو=رة

  ).2009 – 2008: (�ل)ة العلوم اإلنسان)ة واالجتماع)ة، قسم علم االجتماع، الموسم الجامعي

تشخ�ص تعاون�ة : تقی�م دور المرأة المور=تان�ة في التنم�ة المحل�ةـــــــ العزة بنت دمحم محمود، 24
مذ�رة لنیل دبلوم الدراسات المعمقة، جامعة المولى إسماعیل، �ل)ة اآلداب والعلوم  ،بيالجعیر=ن�ة للزرا

  ).2005ـ  2004: (اإلنسان)ة، م�ناس، الموسم الدراسي

، مذ�رة المستقبل –الممارسة  –الم�انة  –التار=خ : الظاهرة الحز�Cة في الجزائرخالد تواز$، ــــــ 25
، فرع تنظ)م س)اسي وٕادار$، جامعة الجزائر بن یوسف بن )ر منشورةغی(ماجستیر في العلوم الس)اس)ة 

  ).2006 – 2005: (خدة، �ل)ة العلوم الس)اس)ة واإلعالم، قسم العلوم الس)اس)ة، السنة الجامع)ة

، مذ�رة المجتمع المدني العالمي وتأثیره على المجتمع المدني الجزائر5 �ار$ عبد اللطیف،  ــــ26
الس)اس)ة، جامعة الجزائر بن یوسف بن خدة، قسم العلوم الس)اس)ة، �ل)ة الحقوق ماجستیر في العلوم 

  ).2007 – 2006: (والعلوم الس)اس)ة، السنة الدراس)ة

دراسة حالة لجنة .. دور األمم المتحدة في حما�ة حقوق المرأة ، ــــــ هالة السّید إسماعیل الهاللي27
، صادرة عن �ل)ة )غیر منشورة(یر في العلوم الس)اس)ة ، مذ�رة ماجستمناهضة التمییز ضّد المرأة

، )م�ن االطالع على )2003 – 2002: (االقتصاد والعلوم الس)اس)ة، جامعة القاهرة، السنة الجامع)ة
  :مضامینها في الموقع التالي

≤http://www.ed-uni.net/ed/archive/index.php/t-6479.html≥ 

28- S. Ulas BAYARTAR , Local Participatory Democracy… The Local - 
Agenda 201 Project in Turkish Cities, Paris, Programme Doctorale de 
CEVIPOF, Doctorat de Sociologie Politique, Institut d’Etudes Politiques de 
Paris, (05/12/2006). 

  :الندوات والمؤتمرات العلم�ة
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فجوة التنم)ة المرت�طة �النوع االجتماعي في الدول "ر5اض بن جلیلي، علي عبد القادر علي،  ــــ 01
المؤتمر الدولي التاسع حول المرأة والش
اب في التنم�ة العر�Cة القاهرة " ،- نتائج استكشاف)ة –العر")ة 

  . المعهد العر"ي للتخط)}: ، الكو5ت)2010ماس  24 – 22(

المؤتمر الدولي التاسع "  العائد من تعل)م المرأة في الجزائر،"ف)صل بوطی�ة، عبد الرزاق بن حبیب،  ــــــ02
المعهد العر"ي : ، الكو5ت)2010ماس  24 – 22(حول المرأة والش
اب في التنم�ة العر�Cة القاهرة 

  .للتخط)}

المرأة المسلمة في : ، ورقة عمل مقدمة إلى ندوة"التمییز ضد المرأة"ت)ة، ــــــ طاهرة عبد الخالF اللوا03
سلطنة عمان، مر�ز السلطان قابوس للثقافة : مسق} ،)2007فبرایر  05 – 04(العالم المعاصر 

  .اإلسالم)ة

�انون  07(، ندوة مر�ز الحوار العرCيواشنطن، " المرأة العر")ة بین الدین والتقالید،"ز5نب العلواني، ــــــ 04
  ).2011د)سمبر /األول

�تاب : في" األهداف واآل)ات ـ دراسة حالة المجتمع المصر$ ـ،: حر�ات تحر5ر المرأة"نجالء راتب،  ــــــ05
، )2006نوفمبر  16 – 14( مؤتمر المرأة في مجتمعاتنا على ساحة أطر حضار=ة مت
اینة،: ملخصات

  .جامعة عین شمس: مصر

المؤتمر الوطني لدعم المرأة في االنتخا�ات  "ایجاب�ات وصول المرأة في البرلمان،"لحة، دمحم المصاــــــ 06
اللجنة الوطن)ة اٍلدن)ة لشؤون المرأة، اللجنة التنس)ق)ة : ، عمان)2002/  04/  09 – 07الفترة (

  .للمنظمات غیر الح�وم)ة

" للمرأة في مجال تحقیF أهداف األلف)ة،التم�ین الس)اسي "ر5ا حفار الحسن، لم)اء المب)ض �ساg،  ــــــ07
تنظ)م المعهد العر"ي  القاهرة،" المرأة والش
اب في التنم�ة العرCي،"المؤتمر الدولي التاسع حول 

  ). 2010(للتخط)}، الكو5ت، 

مؤتمر : �تاب ملخصات: في" الدخول إلى الحداثة أو الخروج منها؟: حجاب المرأة"أحمد زاید،  ــــــ08
جامعة : ، مصر)2006نوفمبر  16 – 14( مجتمعاتنا على ساحة أطر حضار=ة مت
اینة، المرأة في

  .عین شمس

دراسة الوثائF الدول)ة من جوانبها المختلفة اتفاق)ة القضاء على �افة أش�ال "، هدi عبد المنعمـــــ 09
بین الشر5عة اإلسالم)ة  ورقة مقدمة في المؤتمر الدولي أح�ام األسرة" نموذجا،) سیداو(التمییز ضد المرأة 
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المجلس اإلسالمي  ،اللجنة اإلسالم�ة العالم�ة للمرأة والطفلموقع ، "واالتفاق)ات واإلعالنات الدول)ة
  :، الموقع االلكتروني)ت. د(األزهر الشر5ف، : العالمي للدعوة واإلغاثة، القاهرة

 ≤ http://iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=573≥ 

ندوة إقل�م�ة " الجمهور5ة اإلسالم)ة المور5تان)ة،: القانون المتعلF �التمثیل النسو$ " ولد المنیر، ـــــــ دمحم10
  ).2008جو=ل�ة 10 – 09( تقّدم أم ر�ود أم تراجع؟ : حول المرأة في البرلمانات العر�Cة

حاضرات مساواة م" بین الكلّي والخصوصّي،: مسألة المرأة التونس)ة"ـــــ ز5نب بن سعید الشاروني، 11
مر�ز ال�حوث والدراسات والتوثیF واإلعالم : �ر5دیف: ، تونسالنوع االجتماعي واالنتقال الد�مقراطي

  ).2013(حول المرأة، 

: دورة المنهاج�ة اإلسالم�ة في العلوم االجتماع�ةــــــ ناد)ة محمود مصطفى، سیف الدین عبد الفتاح، 12
المعهد العالي للف�ر اإلسالمي، مر�ز الحضارة للدراسات : رةالقاه( حقل العلوم الس�اس�ة نموذجا

  ).02/08/2000 – 29/07الس)اس)ة، 

محاضرات " وضع)ة المرأة في تونس بین الحفا� على الم�اسب ودعمها،"ــــــ منى الدر5د$ �ر5ّم، 13
والتوثیF  مر�ز ال�حو والدراسات: �ر5دیف: ، تونسمساواة النوع االجتماعي واالنتقال الد�مقراطي

  ).2013(واإلعالم حول المرأة، 

مصیر رفع التحفظات عن اتفاق)ة القضاء على جم)ع أش�ال : التجر"ة التونس)ة"ـــــ من)ة بن جم)ع، 14
محاضرات مساواة النوع االجتماعي واالنتقال " في ضوء مسودة الدستور،) السیداو(التمییز ضّد المرأة 

  ).2013(ل�حوث والدراسات والتوثیF واإلعالم حول المرأة، مر�ز ا: �ر5دیف: ، تونسالد�مقراطي

محاضرات مساواة النوع االجتماعي " الدسترة والمساواة،: الحقوق بین الجنسین"ـــــ ناد)ة البرنوسي، 15
مر�ز ال�حوث والدراسات والتوثیF واإلعالم حول المرأة، : �ر5دیف: ، تونسواالنتقال الد�مقراطي

)2013.(  

: ثقافة التغییر: مؤتمر" ،)الجندر(تمّثالت ثقافة التغییر من منظور النوع االجتماعي"، ل قراميآماــــ 16
جامعة ف)الدلف)ا  17المؤتمر الدولي الـ  ،)2012نوفمبر  08 – 06(األ
عاد الف�ر=ة والعوامل والتمثالت 

  : ، را�} المداخلة غي موقع جامعة ف)الدلف)ا–المملكة األردن)ة  –

ww.philadelphia.edu.jo/arts/17th/day_one/session_one/amaal.dohttp://w≤

≥c  
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  :مواقع األنترنیت

اللجنة اإلسالم�ة العالم�ة موقع  "،(Feminism)الحر�ة األنثو)ة  - منشأ مصطلح الجندر"ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ، 01
، الموقع )ت. د(األزهر الشر5ف، : القاهرة المجلس اإلسالمي العالمي للدعوة واإلغاثة، ،للمرأة والطفل

  : االلكتروني

≤http://iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=349≥ 

اللجنة اإلسالم�ة العالم�ة للمرأة موقع  "المنظمات النسو)ة ودور رأس الحر"ة،" سیدة محمود دمحم، ـــــ02
، الموقع )ت. د(األزهر الشر5ف، : المجلس اإلسالمي العالمي للدعوة واإلغاثة، القاهرة ،والطفل

  : االلكتروني

≤ http://iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=830≥ 
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  2012الجزائر=ة عش�ة تشر=ع�ات ما5 " الهیئة الناخ
ة"جداول نسب الجنسین من المنتخبین (): الملح^ رقم 

  مقعدا، 462مقعدا إلى  389، وارتفاع عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني من استحقاق الكوتا النسائ)ة

 

 

  حسب الجنس) 2014ما$ (توز5ع الهیئة الناخ�ة الجزائر5ة لتشر5ع)ات : () ملحF رقم
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  مقعدا، 462مقعدا إلى  389استحقاق الكوتا النسائ)ة، وارتفاع عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني من 

  

  
  

  

  حسب الجنس) 2014ما$ (توز5ع المترشحین لتشر5ع)ات : ()ملحF رقم 

  مقعدا، 462مقعدا إلى  389استحقاق الكوتا النسائ)ة، وارتفاع عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني من 

  

  

  2004نتائج مشار�ة السیدة لو=زة حنون في رئاس�ات أفر=ل ): 01(الجدول 
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  2009في رئاس�ات أفر=ل نتائج مشار�ة السیدة لو=زة حنون ): 02(الجدول 

  

  2014نتائج مشار�ة السیدة لو=زة حنون في رئاس�ات أفر=ل ): 03(الجدول 

  

  .الجداول من تكییف الطالب، 
عد اإلطالع على نتائج االنتخا
ات الرئاس�ة الثالث: المصدر
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  الملحF الخاص �االستب)ان

  استمارة استب�ان 

  " الجندر"انع�اس تأصیل مقارCة النوع االجتماعي  

  ..على الوضع الس�اسي للمرأة المغار�Cة

األخوات الكر5مات من منطقة المغرب العر"ي الكبیر، نش�ر�ّن على إبداء االهتمام �موضوع هذا     
االستب)ان العلمّي، الذ$ یدخل في إطار إعداد أطروحة للد�توراه حول الموضوع الموّضح أعاله، 

ؤثرة في أوضاع المرأة وفي مقدمتها الوضع الس)اسّي، ونستهدف ونستفت)�ّن حول عدد من القضا)ا الم
وسیجر$ تحلیل . على الوضع الس)اسي للمرأة" مقار"ة الجندر"�حث انع�اس تأثیر مقار"ة النوع االجتماعي 

ولكّن، �ل الش�ر . لتحلیل احصائ)ات العلوم االجتماع)ة SPSSنتائج هذا االستب)ان �استخدام برنامج 
  .  والتقدیر

  االستب�ان
  :في الخانة المقابلة للجواب المناسب) ×(ضعي عالمة 

  ــ العمر                      سنة1

  ــ بلد االنتماء2
  

  

  

  

  

  

  ــ المستوT التعل�مي3

  

  

  

  مور=تان�ا  لیب�ا  المغرب  تونس  الجزائر

          

  دراسات عل�ا  جامعي  ثانو5   متوس§  أقل من المتوس§
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أواف^     

شّدة  

معارض   معارض  محاید  ^أواف

شّدة  

هل تر=ن أّن الدولة تولي اهتماما �اف�ا 
قضا�ا   04

  المرأة؟

          

هل تر=ن أّن الدستور �ضمن الحقوق الس�اس�ة   05
  للمرأة؟

          

هل تر=ن أّن مسؤول�ة عدم التم�ین الس�اسي   06
  للمرأة تقع على األحزاب ول�س الدولة؟

          

�ة أكثر من غیرها هل تتحمل أحزاب األغلب  07
  مسؤول�ة عدم تحسین الوضع الس�اسي للمرأة؟

          

هل تر=ن أّن الجمع�ات النسو�ة ساهمت في   08
  تحسین الوضع الس�اسي للمرأة؟

          

للمرأة، ) حصة نسب�ة(هل تر=ن أّن تخص�ص �وطا   09
  تساعد على تحسین الوضع الس�اسي للمرأة؟

          

عمل بنظام الكوطا هل توافقین على استمرار ال  10
�نظام دائم، على الرغم من أّنه تمییز ایجابّي 

  استثنائّي؟

          

هل �ساعد وصول المرأة للبرلمان على تحسین   11
  الوضع الس�اسي للمرأة؟

          

في الدستور حّال " مبدأ المناصفة"هل �عتبر تأصیل   12
  هائ�ا عادال لتحسین الوضع الس�اسي للمرأة؟

          

د منح استوزار �امل للمرأة، على تحسین هل �ساع  13
 Tة لد
وضعها الس�اسي، أكثر من، تعیینها �ات

  تحت الوصا�ة؟) وز=رة منتد
ة(الدولة 
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هل �فید تعیین المرأة في الوظائف الق�اد�ة العل�ا   14
  في الدولة في تحسین وضعها الس�اسي؟

          

ي هل تر5 أّن للتم�ین االقتصاد5 للمرأة، دور ف  15
  تحسین وضعها الس�اسي؟

          

في تحسین " القضاء"هل �فید إدماج المرأة في   16
  الوضع الس�اسي للمرأة؟

          

في تحسین " الج�ش"هل �فید إدماج المرأة في   17
  الوضع الس�اسي للمرأة؟

          

هل توافقین على مشار�ة الجمع�ات الوطن�ة   18
لتي النسو�ة، في االعتراض على تقار=ر الدولة ا

تنتمین إلیها، عند عرض تقار=ر الظّل في هیئة 
األمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة 
شؤون 

  المرأة؟

          

هل تر=ن 
أّن رفع تحفظات الدولة على االتفاق�ات   19
الدول�ة المدافعة عن حقوق المرأة، �ساهم في 

  تحسین الوضع الس�اسي للمرأة؟

          

االجتماعي في هل �ساهم تأصیل مقارCة النوع   20
  الدستور في تحقی^ المساواة بین الجنسین؟

          

هل تتحّق^ العدالة بین الجنسین 
مجّرد تحقی^   21
  المساواة القانون�ة والس�اس�ة في الحقوق؟

          

  
  

  ال  نعم    

      الجندر؟/هل تدر�ین تماما مفهوم النوع االجتماع  22
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      ندر خطرا على المجتمع؟الج/هل �عتبر تأصیل مفهوم النوع االجتماعي  23

      هل تر=ن أّن مقارCة النوع االجتماعي غیر �اف�ة لتحسین الوضع الس�اسي للمرأة؟   24

هل أفادت ثورات الر�Cع العرCي في تحسین نضال الحر�ات النسو�ة في الدول   25

  المغار�Cة؟
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  هرس المذ�رةف
  

  الصفحة  العنوان

    اإلهداء

    لش�ر�لمة ا

  37-1  المقدمة
  
  
  
  

دراسة .... ماه�ة مقارCة النوع االجتماعي وارت
اطاتها المعرف�ة : الفصل األول
  للجذور الفلسف�ة والدین�ة للمفهوم

  
  
  

  

نشأة وتأس�س المفهوم، ".... الجندر"ماه�ة مقارCة النوع االجتماعي : الم
حث األول
     ..ةوتحد�ات تطب�قه في الس�اسات والبرامج الدول�

39  

  نشأته، مضامینه، ودالالته.. الجندر /مفهوم النوع االجتماعي: المطلب األول           
  .رهان التصدی^ النظر5ّ ... النقاشات المعرف�ة المؤّسسة لمقارCة  النوع االجتماعي: الفرع األول

  الجندر/تماعيإسهامات العلوم االجتماع�ة في تحلیل مفاه�م مقارCة النوع االج: الفرع الثاني

التقاطعات المعرف�ة متعددة االختصاص في 
حث مفهوم النوع : الفرع الثالث
دراسات الجندر في حقول العلوم الس�اس�ة، علم االجتماع الس�اسي، علم ... الجندر/االجتماعي

  النفس الس�اسي نموذجا

39  

" التم�ین"�ات الجندر والرهان على رفع مستو/مفهوم النوع االجتماعي: المطلب الثاني 
  للمرأة" المشار�ة الس�اس�ة"و

  وأ
عاده اإلنسان�ة" التم�ین الس�اسي للمرأة"مفهوم : الفرع األول

  تأنیث مفهوم التشار��ة والتساهم�ة... مفهوم المشار�ة الس�اس�ة للمرأة: الفرع الثاني

63  

  69  ...الف�ر5 /يالتار=خي والثقاف/مقارCة الجندر في المنظور الفلسفي: الم
حث الثاني   

بین ... في المنظور الفلسفي والحضار5ّ  النوع االجتماعي/مقارCة الجندر: المطلب األول 
 -الدعوة تأنیث الف�ر الفلسفّي، و التصدی^ على 
طر=ر��ة الف�ر

الیونان�ة، الكنفشیوس�ة، البوذ�ة، والعر�Cة : المرأة في الفلسفات اإلنسان�ة العالم�ة: الفرع األول
  .م�ةاإلسال

69  
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  .المرأة في منظور الفالسفة الغرCیین المحدثین: الفرع الثاني

تجرCة س�مون دو  -الف�ر5 النسائّي  /مقارCة الجندر في المنظور الثقافي: المطلب الثاني
  -بوفوار نموذجا

مقاومة ال
طر=ر��ة في التار=خ الغرCّي  ــ : نضال حر�ة الفلسفة النسو�ة الغر�Cة: الفرع األول
  و�ة الموجتین األولى والثان�ة ــ نس

ــ دور س�مون دو بوفوار في : العصر الذهبّي للموجة الثان�ة: النسو�ة والوجود�ة: الفرع الثاني
  تأس�س النضال النسو5 العالمي ــ

80  

تكر=س النمط�ة  –: التنشئة الجنسان�ة في المضامین التعل�م�ة واإلعالم�ة: المطلب الثالث
  -ي، المدخل الترCو5، واألم�ةوالتمییز التعل�م

التمییز في التعل�م في المناط^ الهامش�ة والر=ف�ة القرو�ة تفاوتات الحضر : الفرع األول
  أول اخت
ار للدوائر النسو�ة" .. الهوامش"واألطراف 

 : تنم�§ صورة المرأة في المناهج التعل�م�ة والترCو�ة: الفرع الثاني

  تماعي ودورها في تف��ك أم�ة النساء من خالل وسائل اإلعالممقارCة النوع االج: الفرع الثالث

91  

  100  خاتمة الفصل
  

الدین�ة، : الجندر في المنظورات المعرف�ة/مقارCة النوع االجتماعي: الفصل الثاني
  التنمو�ة، والس�اس�ة

  

الحقوقّي الثیوقراطّي : الجندر في المنظور/مقارCة النوع االجتماعي: الم
حث األول
   )...كلور=سيّ اال (

102  

التجرCة الثیوقراط�ة : العدالة والمساواة �أسس لضمان حقوق النساء: المطلب األول
  .اإلسالم�ة أنموذجا

103  

ال
طر=ر��ة في التشر=عات والقوانین الدین�ة الخاصة 
المرأة في الد�انات : المطلب الثاني
  "تناسب الحقوق، ال تساو=ها... "المرأة في المس�ح�ة والیهود�ة واإلسالم: السماو�ة

  ..  التشر=عات والتكل�فات اإلسالم�ة المتعلقة 
المرأة: الفرع األول

  التشر=عات والقوانین الدین�ة الیهود�ة والمس�ح�ة المتعلقة 
قضا�ا المرأة: الفرع الثاني
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  الجندر  في المنظور التنمو5 /مقارCة النوع االجتماعي: الم
حث الثاني
126  

مقارCة التحرر في الفسلفة : الجندر من المنظور اللیبرالي /مقارCة النوع االجتماعي: لب األولالمط
  النسو�ة اللیبرال�ة

126  
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  تحّرر المرأة العاملة ومشار�تها في عمل�ة صنع القرار : الفرع األول

ع الروح تشج�: اآلل�ات المثلى للتم�ین االقتصاد5 للمرأة بإدماج المنظور الجنساني : الفرع الثاني
  المقاوالت�ة للنساء، �سبیل للنفاذ إلى التمو=ل الماليّ 

النسو�ة  : النوع االجتماعّي من المنظور االشتراكّي المار�سي/مقارCة الجندر: المطلب الثاني
  االشتراك�ة، النسو�ة الراد��ال�ة،  النسو�ة المضادة للكولون�ال�ة، النسو�ة السوداء

  أة العاملة من ظاهرة اله�منة الط
ق�ةتحّرر المر : الفرع األول

ــ منظور ألكسندرا �ولونتا5 و�ر=س : تحّرر المرأة العاملة من ظاهرة اله�منة الط
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135  

إدراج مقارCة النوع االجتماعي والمنظور الجنساني في الدراسات ال
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حث الثالث
  القات الدول�ةالعلوم الس�اس�ة والع

144  
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 ملخص المذ�رة

  "مقارCة الجندر وانع�اساتها على الوضع الس�اسي للمرأة المغار�Cة"
  

االستقالل، ألّنها �انت ممنوعة من التصو5ت والترّشح، تحت عانت المرأة المغار")ة من اإلقصاء الس)اسي مع بدا)ة     
حجج ذ�ور5ة غیر منطق)ة، �ّرستها السلطة ال�طر�5)ة التي فرضت على النساء داخل األسرة والمجتمع، ومنعت على المرأة 

ة ال تتمتع الخروج إلى الفضاء العام لمشار�ة الرجل، فخالل فترة ح�م نظام الحزب الواحد، تأّسست اتحادات نسائ)
�االستقالل)ة عن السلطة، من أجل إرضاء النساء، لكن �عد االنتقال إلى التعدد)ة الس)اس)ة، بدأت المنظمات النسائ)ة غیر 

  .الح�وم)ة في الظهور، للمطال�ة بتحقیF المساواة بین الجنسین، وٕالغاء التمییز ضّد المرأة في المجال الس)اسي

إلى االنضمام والتصدیF على اتفاق)ة السیداو إللغاء �افة أش�ال التمییز  1979ول سنة دعت هیئة األمم المتحدة الد    
ضّد المرأة، و"روتو�ولها االخت)ارّ$، الذ$ یت)ح للمتضّرر5ن من التمییز رفع ش�اوi لدi لجنة المرأة، ولم )ظهر مفهوم 

والذ$ دعا دول العالم إلى االلتزام برفع تقار5ر عن ، 1995الجندر �ش�ل رسمّي، إّال في مؤتمر المرأة الرا�ع في بیجین سنة 
الس)اس)ة، االقتصاد)ة، االجتماع)ة، الصح)ة، التعل)م)ة، : اآلل)ات الوطن)ة إلدماج مقار"ة الجندر في جم)ع القطاعات

راع)ة الحت)اجات وغیرها، لتأكید مأسسة مقار"ة الجندر، ومواءمة التشر5عات وتعدیل القوانین، وجعلها م.. الثقاف)ة، األمن)ة
النوع االجتماعي، واتخاذ إجراءات التمییز اإلیجابي، التي تت)ح للنساء التمثیل في مواقع صنع القرار، وفي المجالس 

، وتناصف تمثیل الجنسین في المجالس المنتخ�ة عبر آل)ة )الحصص النسب)ة للنساء(المنتخ�ة، عبر آلیتي الكوتا 
  .التناصف

)ة هشاشة الوضع القانوني للمرأة المغار")ة، وانع�اس غ)اب اإلرادة الس)اس)ة لتم�ین المرأة، على �شفت الثورات العر"    
خط} دعم المرأة، حیث واجهت تطب)قات الكوتا والمناصفة العدید من الصعو�ات، وعلى الرغم من ذلك، لم تنتكس حقوق 

مرأة، في هذه المنطقة، �عد مشار�تها التار5خ)ة في النساء في الدول المغار")ة، نتیجة للوعي الكبیر، الذ$ تمتلكه ال
  .االحتجاجات السلم)ة، المطال�ة �االستمرار في المسار الخطّي لالنتقال الد)مقراطي

، ففي الجزائر وتونس 2015تحاول الدول المغار")ة أن تلتزم بتطبیF التزامات األهداف اإلنمائ)ة لأللف)ة قبل بلوغ سنة     
�المائة في المغرب ولیب)ا، ولم تصل المرأة ال في  20مثیل المرأة في البرلمان من الثلث، وال یزال أقل من والمغرب، )قترب ت

  .تونس وال في المغرب، إلى أكثر من ثلث المجالس المنتخ�ة، �سبب عدم القدرة على أنجاح آل)ة المناصفة في الواقع

  :الكلمات المفتاح�ة

الجتماعي، اتفاق�ة السیداو، منهاج عمل بیجین، العنف، التمییز، المساواة بین النوع ا/المرأة المغار�Cة، الجندر
الجنسین، التم�ین، التخو=ل، التأصیل، الكوتا، المناصفة، المأسسة، ال
طر=ر��ة، الضلعنة، الوأد، التأث�م، المشار�ة، 

  .رة، االنتقال الد�مقراطي، اإلصالحالتمثیل، الدستور، األحزاب الس�اس�ة، المنظمات النسائ�ة، تقار=ر الظّل، الثو 
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Abstract 
    The Maghreb women Suffered from political exclusion at the beginning of independence, 

because she was banned from voting and running for the elections under the illogical 
masculine protest, which the Patriarchate power imposed on women within the family and 

society, and also she was presented from being out whith men. 
    During the reign of one-party system , women's associations established whith no 
autonomy from power, to satisfy women, but after the transition to political pluralism, 
women's non-governmental organizations began to appear, demanding gender equality, and 
the elimination of discrimination against women in the political side.  
    the United Nations Called states in 1979 to join and ratify CEDAW agreement (Convention 
for the Elimination of All Forms of Discrimination against Women), and its Optional Protocol, 
which allows those affected by discrimination complaints with the Women's Committee, did 
not show the gender concept formally, but the fourth women's conference in, Beijing in 1995 
, which called on the nations of the world to commit to raising the reports of national 
mechanisms for the integration approach of gender in all sectors: political, economic, social, 
health, educational, cultural, security .. and others, to confirm the institutionalization 
approach to gender, and the harmonization of legislation and amend the laws, and make 
them sensitive to the needs of the type social, and affirmative action, which allows for the 
representation of women in decision-making positions, and in the elected assemblies, 
through the mechanisms of the quota (quotas for women), and parity gender representation 
in elected assemblies across parity mechanism.  
     Revealed the Arab revolutions fragility of the legal status of women of the Maghreb, and 
the reflection of the absence of political will to empower women, plans to support women, 
were faced with applications quota and equal sharing many of the difficulties, however, did 
not regress women's rights in the Maghreb countries, as a result of the awareness of the 
great, which is owned by women , in this region, after their participation in the historic 
peaceful protests, demanding to continue in a linear path to democratic transition.  
    Maghreb countries Tried to adhere to the application of the obligations of the Millennium 
Development Goals before the year 2015, in Algeria, Tunisia and Morocco, close to the 
representation of women in parliament than a third, and still less than 20 percent in 
Morocco, Libya, and did not reach women in Tunisia, nor in Morocco, to more one-third of 
the elected councils, because of the inability to ensure the success of the mechanism of 
parity in fact.  

Keywords:  
Maghreb women, gender, CEDAW, the Beijing Platform for Action, violence, discrimination, gender equality, 

empowerment, authorization, rooting, quotas, parity, institutionalization, the Patriarchate, infanticide, 
participation, representation, the constitution, political parties political, women's organizations, shadow reports, 

the revolution, the democratic transition, reform. 
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