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شكر وتقدير

تتقدم املبادرة الفلسطينية لتعميق احلوار العاملي والدميقراطية "مفتاح" إلى جميع من ساهم 
في إخراج هذه السلسلة من الكتيبات في صورتها احلالية، وبخاصة كالً من األشخاص التالية 

أسماؤهم (األسماء مرتبة أبجدياً):

 أهيلة شومر

 رحاب صندوقة، مؤسسة جذور لإلمناء الصحي واالجتماعي

 سناء العاصي، مفتاح

 ليلى بكر، صندوق األمم املتحدة للسكان

 هديل رزق- القزاز، باحثة في قضايا املرأة والتنمية

في  وممثالتها  املرأة،  ضد  العنف  مكافحة  منتدى  في  األعضاء  املؤسسات  جميع  نشكر  كما 
اللقاءات اتلفة، (أسماء املؤسسات مرتبة أبجدياً):

 جمعية الدفاع عن األسرة

 جمعية العمل النسوي لرعاية وتأهيل املرأة

 جمعية املرأة العاملة للتنمية

 جمعية تنظيم وحماية األسرة

 جمعية تنمية املرأة الريفية/اإلغاثة الزراعية

 طاقم شؤون املرأة

 مركز اإلرشاد النفسي واالجتماعي

 مركز الدراسات النسوية

 املركز الفلسطيني لإلرشاد

 مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي

 مركز بيسان للبحوث واإلمناء
ً  مركز سوا كل النساء معاً اليوم وغدا

 مركز شؤون املرأة/غزة

ً، نتقدم بالشكر لطاقم الدعم الفني: ً وليس آخرا وأخيرا

 ربى حسن- مفتاح

الة- احملرر واملدقق اللغوي.  وعبد الرحمن أبو شمَّ



مفتاح كلمة

العام منذ واملتواصلة القمعية اإلسرائيلي االحتالل من ممارسات الفلسطيني يعاني الشعب
حاد ارتفاع إلى واجلغرافي االقتصادي احلصار أبرزها كان من التي املمارسات هذه أدت وقد ،2000
العنف زيادة إلى أدى  الفلسطيني، ما االقتصادية للشعب البنى وتدمير الفقر، معدالت في
اتمع فئات أكثر النساء وتعتبر اخلاص. اال إلى العام اال من وانتقاله الفلسطينيني بني
جهة ضد النساء من التمييزية وثقافة اتمع من جهة، االحتاللي القمع فسياسة معاناة،

معاناتهن. مضاعفة إلى أديتا أخرى،

مشروع "النوع بتنفيذ للسكان املتحدة األمم صندوق مع بالتعاون "مفتاح" قامت فقد ولهذا،
االجتماعي  بالنوع املتعلق العنف واقع على التعرف إلى يهدف الذي واألمن" السالم االجتماعي،
العاملة املؤسسات  املشترك بني العمل تعزيز وإلى جهة، من لضحاياه تُقدم التي واخلدمات
لقرار استجابة املشروع  هذا على العمل ويأتي أخرى. جهة من العنف مكافحة مجال في
احلروب والنزاعات، وإحلاقه بالقرار وقت النساء بحماية القاضي 1325 للعام 2000، املتحدة األمم
حاجة هناك ظهرت األراضي احملتلة، حيث في الفلسطينيات النساء حماية بضرورة القاضي

االجتماعي. بالنوع املتعلق العنف مفاهيم توحيد ألهمية

االتصال والتواصل  مهارات حول تدريبياً برنامجاً نفذت"مفتاح" ،2004 العام األول من تشرين وفي
املؤسسات املشاركة تزويد بهدف وذلك االجتماعي، املتعلق بالنوع العنف ضحايا مع العمل في
خالل من االجتماعي، بالنوع املتعلق العنف ضحايا مع التواصل آليات حول واملعرفة باملهارات
واملراجعة، للتغيير داعمة شبكة وخلق احلكومي، في القطاع اخلدمات للنساء مقدمي وعي تعزيز

في فلسطني. املتعلق بالنوع االجتماعي العنف حول دراسية حالة بإعداد قامت كما



متابعة  على احلكومية غير املنظمات مع بشكل متواصل "مفتاح" عملت الحقة، خطوة وفي
الفلسطينية. األراضي املمارس في العنف ألشكال املفاهيم توحيد

املنظمات  ومنتدى "مفتاح" قادتها ومضنية حثيثة جهود باكورة السلسلة هذه تشكل
تعزيز  في املساهمة الرامية إلى "مفتاح" وتتويجاً لسياسة املرأة، ضد ملكافحة العنف األهلية

اتمعية. األولوية ذات الشأن، وطرح القضايا هذا في املؤسسات قدرات

اإلجنابية" على  احلقوق ومصطلحات مفاهيم "مسرد السلسلة من هذه األول الكتيب يحتوي
باحلقوق واملتعلقة املرأة، ضد العنف مناهضة منتدى منظمات لدى عليها املتفق عرض املفاهيم

نشر  االجتماعي" إعادة النوع ومصطلحات مفاهيم "مسرد الثاني الكتيب ميثل فيما اإلجنابية،
صندوق وبني بينه باالتفاق يونيفم، االجتماعي التي نشرها النوع مفاهيم من سلسلة أجزاء
ضد العنف ملكافحة األهلية املنظمات "منتدى الثالث الكتيب أما للسكان. املتحدة األمم
الفلسطينية األهلية املنظمات  منتدى في األعضاء باملؤسسات تعريفية نشرة فهو املرأة"،
أو الداعمة املؤسسات لبعض باإلضافة وأنشطتها، أهدافها املرأة وبعض ضد العنف ملكافحة

فيه. أعضاء تكن لم وإن للمنتدى، الصديقة

تنفيذ وفي العنف، مكافحة  سبيل في اجلهود تكامل في  السلسلة هذه تساهم أن نأمل
ضد العنف مكافحة مجال في التقدم  أجل من املؤسسات بني موحدة عمل  إستراتيجية

النساء.

فيضي ليلي د.
العام األمني



مقدمة

االجتماعي ملوضوع النوع العربية باللغة واملصطلحات األساسية املفاهيم وحتديد تعريف إن
والدراسات األبحاث مراكز  من العديد أن وبخاصة الضرورية، األمور من أصبح قد (اجلندر)،
املفاهيم تعريف وبالتالي املصطلح، لهذا ترجمة إليجاد نشطت قد الدولية واملنظمات العربية

به. املرتبطة واملصطلحات

كلمات من استخدامه درج ما إلى  باإلضافة واملفاهيم، املصطلحات من  مجموعة وهناك
العاملون يواجه ما وغالباً .(GAD) والتنمية واجلندر  ،(WID) التنمية في املرأة  مبجال ارتبطت
واضحة تعريفات إيجاد في صعوبات كافة، واملهتمون واملدربون، والباحثون، التنمية، مجال في

العربية. اللغة في لها ومحددة

نحو األفضل، من مسيرة التنمية وبناء التنمية، في للمرأة الدمج الكامل حتقيق املمكن ومن
وبرامجها. احلكومية احلكومية وغير املنظمات نشاطات في اجلندر شؤون إدراج خالل

األوضاع في االختالفات وأن اجتماعية، مشكلة يفرز اجلنسني أدوار حتديد أن إلى ويشير النوع
واملعتقدات واختالف في واملفاهيم الرؤى في اختالف بل البيولوجي، االختالف أساسها ليس
اختالفاً هناك أن كما اتلفة، الشرائح في النساء بني اختالفاً فإن هناك وعليه، أيضاً. الثقافة

اتلفة. والنساء في اتمعات والطبقات الرجال عالقات في

البيولوجية االختالفات إلى يشير األخير، فهذا اجلنس. مفهوم  عن يختلف  النوع ومفهوم
الذي واالجتماعي الثقافي التكوين إلى النوع مفهوم يشير حني في واألنثى، الذكر بني البحتة،

محددة. ووظائف أدوار منهما ولكل نساءً، واإلناث رجاالً الذكور يجعل من



اتلفة، واألزمنة والظروف الثقافات، وفق  لالختالف قابلة تكون األدوار، تلك فإن وعليه،
أدوار لتحديد  ما، مجتمع في تغيير، إحداث املفهوم، ميكن هذا وعلى ضوء البشرية.  لتاريخ
أن املمكن فمن اتمع، بواسطة  يتم التغيير  كان وملا ووظائفهم.  والرجال النساء من كل
ومن والرجال. النساء بني  أفضل حياة أجل من التغيير إلحداث ما، مجتمع على التأثير يتم 
والوظائف لألدوار البيولوجية واالختالفات للمحددات ليشير (جنس)، لفظ استخدم ذلك، أجل
لألدوار والثقافية االجتماعية واالختالفات للمحددات يشير (نوع) ولفظ تغييرها، التي يصعب

ميكن تغييرها. التي والوظائف

باملفاهيم قائمة اليونيفيم  منظمة أعدت فقد املصطلحات، هذه استخدام ولتسهيل
املفاهيم هذه من لكثير الدقيق التعريف أن االعتبار بعني األخذ مع األساسية، واملصطلحات
الرسمية املؤسسات منها من قبل االستفادة آخر، آملني إلى بلد من يتباين قد واملصطلحات

الدولية. واملنظمات احلكومية غير واملنظمات

القيمة املالحظات من للمرأة، العديد اإلمنائي املتحدة األمم لصندوق اإلقليمي املكتب استلم وقد
بعض في املتحدة لألمم املقيم املنسق (منظومة) ضمن اجلندر جلان من املصطلحات قائمة على
ضباط مع  عقد خاص اجتماع خالل املصطلحات هذه مناقشة إلى إضافة العربية،  الدول
ملالحظاتهم كان حيث وفلسطني، لبنان، في وبخاصة املتحدة، األمم ملنظمات االتصال اجلندري

والتقدير. الشكر فلهم كل املصطلحات. صياغة إعادة في كبيرة قيمة وآرائهم
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أوالً
االجتماعي ومصطلحات تتعلق بالنوع مفاهيم
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العلوم االجتماعية، وهو، وإن كان يستخدم أحياناً بديالً  "النوع" تعبير واسع االستعمال في 
أشخاصاً  واألنثى  الذكر  اجلنسني  جتعل  معقدة  عملية  على  يدل  قد  "اجلنس"،  عن  بسيطاً 
اجتماعيني يحملون في أنفسهم من املعاني التي يربطونها بأعمالهم اخلاصة، رغبات وبصمات 
تعبير  "النوع"  فإن  وبذا،  واألنوثة.   الذكورة  ن  يكوّ ما  فيما يخص  اجتماعياً  واجتاهات منظمة 
يشير إلى إنتاج هذا التنظيم االجتماعي للجنسني في فئتني مميزتني مختلفتني: رجاالً ونساء.

مفهوم النوع االجتماعي
هو عملية دراسة العالقة املتداخلة بني املرأة والرجل في اتمع، وتسمى هذه العالقة "عالقة 
اقتصادية  مختلفة  عوامل  وحتكمها  وحتددها   ،(Gender Relationship) االجتماعي"  النوع 
واجتماعية وثقافية وسياسية وبيئية، عن طريق تأثيرها على قيمة العمل في األدوار اإلجنابية 

واإلنتاجية والتنظيمية التي تقوم بها املرأة والرجل.

النتيجة  وتكون  القوة،  توزيع  في  املرأة  على حساب  االتزان  عدم  العالقة  تلك  يسود  ما  وعادة 
احتالل الرجل مكانة فوقية، بينما تأخذ املرأة وضعاً ثانوياً في اتمع.

(SEX) اجلنس
الطبائع  مجموع  على   (Sex, Sexuality) وجنسانية  جنس  لكلمة  الواسع  املعنى  يحتوي 
أنها  كما  األنثوي)،  (اجلنس  واإلناث  الذكر)  (اجلنس  بالذكور  اخلاصة  والفسيولوجية  اجلسمية 
تخلق وتناسل فرقاً وفوارق ليس على مستوى ما ذكرناه أعاله فحسب، بل سيكولوجياً أيضاً.  

ويحدد اجلنس بصفة أدق مبا يلي:

 من اجلانب التشريحي؛ أي التركيب الداخلي لألعضاء التناسلية، وبخاصة املميزات األولية 
اجلنسية التي ميكن تشخيصها منذ الوالدة.

 من اجلانب الفسيولوجي؛ أي ذلك الذي يخص وظائف هذه األعضاء، ومن ضمنها ميكن ذكر 
القدرة اجلنسية واإلنسانية أي املميزات اجلنسية الثانوية.

التي تسمح بتنشيط هذه األعضاء وتطويرها منذ  الغدد الصماء   من اجلانب األحيائي؛ أي 
ظهور املميزات اجلنسية الثانوية وتشغيلها حتى آخر احلياة، عبر املراحل اتلفة التي مير بها 

اإلنسان، والتي تتمثل أهمها في: الوالدة، والبلوغ، والعجز.

واألعضاء  اجلنسية،  واخلاليا  الصبغيات  مستوى  على  يتم  اجلنسي  التخلق  أن  القول  خالصة 
والثانوية وكذلك  األولية  املميزات اجلنسية  وبالتالي فإن اجلنس يعني تواجد مجموع  واألفراد، 

الوظائف.

وفي التعريف العام ملفهوم النوع، نسعى إلى تثبيت نقطتني مهمتني وهما:

.Gender is not sex 1. النوع ليس اجلنس
.Gender is not a woman 2. النوع ليس املرأة

وعندما نتكلم عن النوع، فال نعني به األنثى، ولكننا نعني به املرأة مقابل الرجل معاً، وبالتحديد 
العالقة بينهما. 
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به فيولد اجلنس أما للتغيير، قابل فهو وبالتالي اجتماعياً)، (يتكون إنسان به يولد ال  النوع
للتغيير. قابل غير فإنه وبالتالي (بيولوجياً) اإلنسان

(Gender Roles) االجتماعي النوع أدوار
الظروف تشكلها أدوار هي  اجلنسني من كل بها يقوم التي األدوار أن  املصطلح  هذا ويعني
وأعباء األطفال، تربية كانت إذا املثال، البيولوجي. فعلى سبيل  االختالف  وليس االجتماعية،
كامرأة. البيولوجي بتكوينها عالقة له ليس ذلك فإن باملرأة، تقليدياً مرتبطة املنزلي العمل
عن االجتماعي تختلف النوع وعليه، فإن أدوار أيضاً. يقوم بها الرجل أن األدوار ميكن هذه أن إذ
الثانية حني أن في اجلنسني، بني متبادلة املمكن أن تكون من فاألولى البيولوجي، اجلنس أدوار
من لكل والثقافة اتمع يحددها التي  تلك هي االجتماعي النوع أدوار إن بالثبات.  تتسم 
الرجل واملرأة، الذكر كل من لطبيعة اتمع وتصورات وضوابط قيم على أساس والرجال النساء

اتمع. توقعات حسب منهما بكل يليق وما واستعدادهما، وقدراتهما واألنثى،

(Gender Division of Labor) للعمل االجتماعي النوع توزيع
والرجال على بني النساء العمل تقسيم إلى للعمل االجتماعي النوع توزيع تقسيم أو يشير
"التطبيع عملية عن والناجتة منهم، واحد كل عن السائدة القيم ونظم التصورات أساس

وتستعمل  اإلعالم...)، وسائل (املدرسة، األخرى اتمعية واملؤسسات األسرة االجتماعي" في
أسلفنا. كما لتنظيمها، كمبدأ هذه التوزيع وسيلة البشرية اتمعات كل

األدوار. من العديد الواحد للشخص إن بل ،ً جامدا ليس التوزيع هذا أن العلمية املالحظة وتبرز
يؤدي الظروف، ما اآلخر حسب على يتغلب قد أحدها أن إال عامة، مقبولة األدوار هذه تكون وقد
وبخاصة في معاش الفرد، على انعكاسات غالباً عنه ينتج ما وهو التوازن بينها، إلى فقدان

منها. واحد بكل اخلاصة واملصالح األدوار بني واالصطدام الصراع حالة

األسري بدورها للمرأة يعترف حيث  العربية، اتمعات  في وصرامة حدة الوضع هذا ويشتد
إنتاجية من أعمال به تقوم ما على جتاهل يقع بينما بيت، ، وربّة وأمّ كزوجة، أي بدورها فقط؛
له على احملدد احلقل عن يخرج أن أراد إذا فإنه الرجل، إلى بالنسبة وحتى وخارجه. داخل البيت
في تكمن التي األساسية مهمته  وعن البيت)،  (خارج العمل  مقر في  اإلنتاجي دوره أساس
قيمته كرجل، وال يقلل من سوف كان، مهما إسهامه، فإن على األسرة، واإلنفاق العيش كسب
من يعتبر عمل أي تأدية أو البيت، الزوجة في أعمال كمساعدة من به يأتي ملا أية أهمية تعطى

نسائياً. عمالً اتمع طرف

(Women’s Productive Role) اإلنتاجي املرأة دور
لهذا احملدود التعريف ذلك على في مرتكزاً اإلنتاجي، املرأة عام، دور بشكل ينكر الكثير زال ما
،ً مأجورا يكون عندما بتقييم عملها فقط مكتفياً أو وتبادل)، بيع  خدمات: (بضائع، املفهوم
قطاعات في أجراً عنها املرأة تتقاضى التي األعمال يشمل (Paid Work) املأجور العمل بأن علماً
مشاريع في أم اخلاص) والقطاع العام، (القطاع الغير حلساب أكانت تعمل سواء اتلفة؛ العمل

اخلاص. حلسابها
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إال أن الرؤية قد تطورت اآلن وأصبحت هناك مطالبة بتقييم كل مجهودات املرأة.  وتندرج ضمن 
هذه اهودات األعمال اإلنتاجية املتعددة التي تقوم بها املرأة في محيط األسرة وخارجه، مبا في 
ً في االعتبار أن األغلبية العظمى من النساء ال  ذلك العمل غير املأجور (Non-Paid Work)، أخذا
ً عن معظم األعمال التي يقمن بها.  وتشمل األعمال اإلنتاجية للمرأة األعمال  يتقاضني أجرا
املرتبطة بدورها األسري، وكذلك املرتبطة مبجال الزراعة؛ كالعناية باملواشي، والدواجن، وخدمة 
األرض.  كما تشمل أيضاً مساعدة أفراد األسرة من الرجال في احلرف والصناعات التقليدية.  
واملالحظ أن هذا الصنف من األعمال يتسم باالختفائية (Invisibility) على الرغم من أهميته؛ 

سواء في الريف أم في املدن.

وميكن إرجاع ذلك لعدم االعتراف به وعدم تقديره ألنه خارج نطاق "الدور الرسمي"؛ سواء في 
محيط األسرة أم من جانب القائمني على تصميم وتنفيذ برامج ومشاريع التنمية ومخططاتها.  

فلحد اآلن، ما زالت اإلحصاءات الرسمية تتجاهل عمل املرأة غير املأجور.

:(Women’s Reproductive Role) دور املرأة اإلجنابي
غالباً ما مييز بني األنشطة اإلنتاجية أو االقتصادية من ناحية، واألنشطة اإلجنابية أو أنشطة 
احملافظة على املوارد البشرية من ناحية أخرى.  فاألنشطة اإلجنابية وأنشطة احلفاظ على املوارد 
البشرية هي األنشطة التي يتم القيام بها من أجل التكاثر ورعاية األسرة واتمع، مبا في ذلك 
جمع الوقود واملياه، وإعداد الطعام، ورعاية األطفال، والتعليم، والرعاية الصحية، وصيانة املنزل.  
وهذه األنشطة التي غالباً ما ينظر إليها على أنها ليست اقتصادية ال يدفع عنها أي تعويض 

مالي، وغالباً ما تستبعد من حسابات الدخل القومي ومن اإلحصاءات الوطنية.

ميثل اإلجناب و"اإلجنابية" الدور الرئيسي للغالبية العظمى من النساء العربيات، ويشمل بصفة 
عامة ومبسطة احلمل والوالدة وإرضاع األطفال وتربيتهم ورعاية األسرة.  وعندما نقول الدور 
الرئيسي نعني بأنه الدور الوحيد املعترف به للمرأة من طرف اتمع، وموقف تقييم تأديتها 
هذا  تأدية  إلى  حتضيرها  على  الوالدة  عند  استقبالها  منذ  البنت  تربية  وترتكز  الدور.   لهذا 
الدور في أوانه على أحسن ما يرام.  وتهيأ البنت وتشجع امرأة املستقبل على تفهم وضعها 
اً وعلى النظر إلى األطفال باعتبارهم  االجتماعي (Social Status) األساسي باعتبارها زوجة وأمّ
العائلي  الوسط  ويكون  اتمع،  بها من طرف  واالعتراف  احترامها  األساسي لضمان  الطريق 
الفتاة في جميع مراحل حياتها،  ً على  املمثل األفضل للمجتمع، حيث يكون ضغطه شديدا
وبخاصة عند البلوغ.  ويتمحور هذا الضغط حول ثالثة أسئلة جوهرية: "ألم تتزوجي بعد؟"، 
ثم بعد ذلك الزواج "ملاذا لم تنجبي بعد؟"، وإذا اكتفت بعدد صغير من األطفال، وبخاصة إذا 
لم يكن بينهم ذكور، يبقى اتمع يترقب ويحاول إقناعها ملواصلة مهمتها النبيلة املقدسة 

"اجلنة حتت أقدام األمهات".

دور املرأة اتمعي أو (دور املرأة التنظيمي)

(Women Community Management Role)
ويشمل الدور في املقام األول نشاطات تقوم بها النساء على مستوى اجلماعة أو اتمع، وتعتبر 
ً لدور (إعادة اإلنتاج) لضمان توفير املوارد النادرة واحلفاظ عليها باالستهالك اجلماعي مثل  امتدادا
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في أوقات مت أداؤه األجر مدفوع غير تطوعياً وهذا يعتبر عمالً والتعليم. املاء، والرعاية الصحية،
مستوى اتمع، وهذه النشاطات على األول املقام في الرجال بها يقوم نشاطات (الفراغ). وهي
السياسي العمل في إطار الوقت في غالبية الرسمي، وتكون املستوى السياسي تنظيمية على

الخ). ... االحتفاالت وقيادة في االس، واجتماعات القرى، املشاركة (مثل القومي

يتم تصنيفها ال عائلتها، اخلضراوات إلطعام أو الذرة بإنتاج تقوم التي جند أن الفالحة فنحن
وتستخدم هذا، إنتاجها تبيع حني واتمع االقتصاد في مساهمة تعد أنها حني في كعاملة،

املعيشية" يعتبر أقل مهارة  "الزراعات فإن مزارع لذلك، الطعام.  ونتيجة إنتاج حصيلته في
األعمال (إعادة اإلنتاج) من أي تعد وال أقل. موارده ألن نظراً للحبوب، املنتج باملزارع مقارنة وإنتاجاً

عمالً. يعد والرجال ال للنساء بالنسبة الرسمي غير عمالً؛ فالعمل االجتماعي املنزل داخل

(ولي اجلماعة في القائد ودور اإلنتاجي الدور مهمني: لدورين تأديته أساس على الرجل إلى ينظر
ولئن لكن،  والوطني). احمللي املستويني  على السياسي املقرر أو األسرة،  مستوى  على األمر 
باملنزل، األعمال اخلاصة في متنوعة بدرجات يشارك أصبح الرجال العديد من أن بدأنا نالحظ
(ما والسياسية العامة احلياة في يشاركن أصبحن النساء من العديد وأن األطفال، أو بعناية
محدد بوضوح في غير فإن دورهم يظل الدور السياسي)، ً رابعاً: للمرأة دورا جعل البعض يخترع
الرجل، في من مسؤوليات املرأة، والثانية مسؤوليات من تعتبر األولى زالت ما إذ ااالت، هذه

اتمعات. أغلبية

إليها، ثالث دور إضافة العالم، مناطق من العديد في احملللني بعض اقترح  فلقد  هذا، ومع
إعادة عن  الناجتة (كالضغوط  متنوعة ألسباب بها  تقوم التي األنشطة  الدور هذا ويتضمن 
سبيل املثال، على األنشطة، هذه ومن الريف. أو باملدن املستوى احمللي، في االقتصادية) الهيكلة
األعمال وكذلك واألرض، والوقود، كاملاء، البيئة موارد تدبير منها اجلماعية، بعض اخلدمات تقدمي
باختالف األعمال هذه وتتفاوت اتمع احمللي، خلدمة والرجال النساء من غيرها تقوم بها مع التي

واالقتصادي. االجتماعي ومستواها األسرة ظروف

(Practical Gender Needs (PGNs) العملية االجتماعي احتياجات النوع
االجتماعي النوع تقسيم في إطار والرجال للنساء احملددة إجناز املهام إلى املصطلح يشير هذا
ما والطاقة، وغالباً واملاء األكل، كتوفير اليومية واالحتياجات القصير املدى يخص للعمل. وهو
مختلفة أدوار والرجل للمرأة يكون وكما املرأة. مسؤوليات املذكورة من االحتياجات تلبية تعتبر
مختلفة األخرى هي االجتماعي النوع احتياجات تكون فقد سابقاً، حددت املقاييس التي حسب
أحسن لذا، فإن  .(... واخللفية والطبقة، والعرق، (السن، ومقاييسها االجتماعي النوع حسب أدوار
مباشرة، املعنيني األفراد  أو اجلماعة على السؤال طرح هي االحتياجات هذه لتعرف طريقة
عاداتها اجلماعات؛ تنوع حسب تتنوع ومقاييسها االجتماعي النوع وألن أدوار بها.  ألنهم أدرى
طبقاً للعمل التقليدي التقسيم عن العملية احلاجات املعيشية، تنشأ ومعتقداتها وظروفها
ال الذي بعد الرجل، الثاني املقام في املرأة لترتيب وهي نتيجة والرجل، للمرأة بالنسبة للجندر
على فعل رد أو استجابة تعد العملية االجتماعي احتياجات النوع ً. إن يعد محل تساؤل أبدا
بالظروف تعنى ً ما عملية بطبيعتها، وكثيرا وهي احتياجات معني، سياق في املباشرة الضرورة

الخ. والتوظيف ... الصحية والرعاية املياه توفير مثل املناسبة غير املعيشية
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Strategic Gender Needs (SGN) احتياجات النوع االجتماعي اإلستراتيجية
في  الرجل  بعد  الثاني  املقام  في  املرأة  ترتيب  أساس  يتم حتديدها، على  التي  االحتياجات  هي 
اتمع.  وهي حتدد على ضوء عالقتها بالرجل.  وتختلف هذه االحتياجات طبقاً للسياق الذي 
توضع فيه، وبناءً على عالقتها بتقسيم العمل طبقاً للنوع اجلنسي، وكذلك عالقتها بالسلطة 
الراتب، وحتكم  القانونية واملساواة في  والسيطرة.  وميكن أن تتضمن موضوعات مثل احلقوق 
املرأة في جسدها.  إن مواجهة احتياجات النوع االجتماعي اإلستراتيجية يساعد على حتقيق 

قدر أكبر من العدل ويغير األدوار املوجودة، ما يجعله حتدياً ضد وضع املرأة في مكان أقل.

أساساً  املتسم   (Women Social Status) االجتماعي  املرأة  وضع  تغيير  املصطلح  هذا  يعني 
الراهن،  الوقت  في  املوجودة  باألدوار   (PGNs) األول  املنهج  يهتم  وبينما  الرجل.   إلى  بالتبعية 
يتجاوز املنهج الثاني (SGNs) تلك األدوار، ويهدف إلى ترقيتها قصد الوصول إلى إنصاف وعدالة 
أكثر بني النساء والرجال.  وتخص "احتياجات النوع االجتماعي اإلستراتيجية" املدى الطويل، 

وتتضمن على سبيل املثال:

 أمن املرأة الشخصي وحمايتها من العنف.

 إزالة جميع أشكال التمييز في اال املالي، والثقافي، باملعنى الشامل.

 احلصول املتساوي على التعليم.

 التقليص من أعباء العمل في املنزل.

 التقسيم العادل في مجال العمل، بصفة عامة.

 االختيار احلر واالستقاللية في مجال اإلجناب.

ومن البديهي أن أهداف مثل هذه، حتتاج إلى مساندة احلكومات للقطاعات واألنشطة التي ينتظر 
من املرأة أن تنجزها على أكمل وجه.  من جهة أخرى، فإنه ال بد من اإلشارة إلى دور اجلماعات 
النسائية النشيطة (املنظمات غير احلكومية)، التي أصبحت تكون قوة ضغط حقيقية بنضالها 

في مجال تلبية االحتياجات اإلستراتيجية، في معظم البلدان، ومنها العربية.

وكما كان احلال بالنسبة الحتياجات النوع االجتماعي العملية، فاحتياجات النوع االجتماعي 
اإلستراتيجية ال بد أن حتدد هي األخرى من طرف املعنيني مباشرة بها.  وهكذا، فإذا كانت امرأة 
إلى حد وفاة أطفالها، فإنه  أو اجلوع، وما ينتج عن كل ذلك،  التغذية  الفقر وسوء  تعاني من 
 ً ال ميكن أن نتحاور معها، عن احلقوق اإلجنابية، أو حرية االختيار، أو املساواة بني اجلنسني، نظرا

النشغاالتها اآلنية.

(Gender Awareness) الوعي بالنوع االجتماعي
ويعني هذا املفهوم القدرة على حتديد املشاكل املرتبطة بالفرق باألدوار احملددة للجنسني، حتى 
وإن لم يكن ذلك واضحاً وجلياً في كثير من األحيان.  ويتطلب ذلك القدرة على معرفة أن للمرأة 
وتقييم  األسباب  وحتليل  شرح  ومحاولة  وأدوارها،  أوضاعها  بسبب  مختلفة  واهتمامات  رؤى 

االختالفات والتمايز.
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(Gender Blindness) االجتماعي بالنوع اجلهل
وبالتالي عدم اإلنسان، جنس ومسؤوليات يحددها وجود أدوار على مالحظة املقدرة عدم يعني
آثار مختلفة واملشاريع والبرامج السياسات على تترتب أن ميكن أنه حقيقة إدراك على املقدرة

والرجال. النساء على

أن ميكن مسؤوليات، من بها يتعلق األدوار اجلندرية وما أن املتمثلة في احلقيقة إهمال ويعني
ومشاريع التنمية وبرامج سياسات أن إدراك يتم ال البعض. ونتيجة لذلك، بعضها عن تختلف

املرأة والرجل. كل من على مختلفة إلى تأثيرات تؤدي أن ميكن

(Gender Equality) النوع بني املساواة
يتعلق فيما خاصة وبصفة اجلنس، األفراد على أساس بني متايز واختالف هناك يكون ويعني أال
توجد خاصة مؤشرات حسب وذلك والواجبات، واحلقوق اخلدمات، والعائدات وتوفير املوارد بتوزيع
إن اتمع. أفراد بني الفرص والنتائج املساواة في أيضاً يعني أنه إلى النوع، إضافة املساواة بني
بصورة يفهم أن ينبغي املرأة ضد كافة التمييز أنواع  على بالقضاء اخلاص املتحدة  األمم قرار
كل وفي وفي احلياة العملية، بل والواجبات الفرص في املساواة ضرورة إلى يشير واسعة بأنه

االقتصادية اتلفة. القطاعات نطاق وعلى اتلفة، احلياة أنشطة من نشاط

(Gender Conscientization) االجتماعي بالنوع والوعي اإلدراك حتفيز
والعقبات املشاكل  أن إدراك إلى الوصول خاللها يتم من التي العملية املفهوم،  هذا ويعني
التمييز ممارسات نتيجة هي املشتركة، أفرادها جتارب خالل من ما، مجموعة تواجهها  التي 
املشترك، واإلدراك اجلماعي للوعي ضرورة املرأة، هناك تنمية عملية إطار وضمن والتهميش.
ووجود تواجه اجلميع التي واملشاكل حقوقهم كمجموعة، ونساءً، رجاالً اجلميع؛ يدرك أن بهدف
حتليل األسباب من خاللها يستطيعون جماعية بصورة ذلك كل النساء، ومناقشة ضد التمايز

األضواء عليها. وتسليط

واخلطب، واإلعالم املنزلية، والنقاش، الزيارات عبر واإلدراك الوعي رفع عملية تتم أن املمكن ومن
يشكالن واإلدراك الوعي أن  إذ ذلك. لتحقيق استخدامها التي ميكن املتيسرة الوسائل وكل 
جهة، من املساواة وحتقيق التمييز وإلغاء  املرأة  وتقوية متكني عملية في األساسية اخلطوة
ومن أخرى. جهة من عامة بصورة التنمية لعملية مهماً أساساً نفسه الوقت في ويشكالن
والرجال النساء فهم خالل من املتعارضة النظر وجهات تقريب يتم واإلدراك، الوعي خالل
العقبات ملواجهة اموعة لتعبئة واحلاجة يعيشونها، التي املعاناة وأسباب املعوقات طبيعة
إجراءً يعتبر الذي العامة، املشاكل نقاش مبدأ هناك ذلك، إلى إضافة طريقهما. في تقف التي
عملية في أساسيني مشاركني أن يكونا من السواء، حد والرجال، على النساء ن ميكّ أساسياً
وعوامل االختالفات، على واإلدراك الوقوف الوعي مبدأ ويتضمن فقط.  منتفعني وليسا التنمية،
االختالفات، من هذه للتخلص السعي في املمكنة التصورات األسباب، ووضع التخلف، وحتليل

الخ. ... التخلف ومظاهر واملعوقات، واملشاكل النوعية، والفجوة
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(Gender Differentiated Impact) األثر الناجم عن اختالف النوع
ً مختلفة على حياة الرجال والنساء.  ويختلف  ويعني نتائج األنشطة التي تعتبر بأن لها آثارا

هذا التأثير باختالف النوع االجتماعي، بحيث ميكن أن يكون التأثير غير متساوٍ.

(Gender Goals) أهداف اجلندر
وهي عبارة عن التعبيرات واالنعكاسات امللموسة والواضحة للتغيرات احملبذة في مجال اجلندر 
والتحسينات في احلياة االجتماعية.  ومن أمثلتها املشاركة املتزايدة للمرأة الريفية في اإلنتاج 
األطفال،  رعاية  ومهمات  املنزلي  العمل  في  والزوجات  األزواج  بني  املتزايدة  والشراكة  الزراعي، 
والقضاء على الصورة التقليدية/ النمطية ألدوار الرجال والنساء في الكتب املدرسية، وحماية 

املساواة في فرص التشغيل.

(Gender Impact) آثار اجلندر
وهي عبارة عن آثار ملحوظة ومحددة للخطط والسياسات واخلدمات، مثالً زيادة الدخل واملهارات 

املطورة، حيث ميكن لهذه اآلثار أن حتدث تغييرات أو فروقات في ااالت األخرى.

(Gender Issues/ Concerns) قضايا اجلندر/االهتمامات
عن  وكذلك  اتمع،  في  واملرأة  للرجل  األدوار  اختالف  عن  تنشأ  ومشكالت  اهتمامات،  قضايا، 

التساؤل حول العالقة بينهما.

(Gender – Based Indicators) مؤشرات على أساس اجلندر
يتضمن املقاييس الثالثة التي حتدد من خاللها التنمية البشرية، إال أن هذه املقاييس أو املتغيرات 

تختلف في احملتوى ومستوى التحليل، والهدف.

وفي هذا اإلطار، فهي ال بد أن تعكس التفاوت االجتماعي بني النساء والرجال، ويكون نتيجة 
التي  املنهجية  وترمي  والرجال،  النساء  بني  املساواة)  (عدم  للتفاوت  اجلبري  املعامل  قياسها، 
التغيير،  إلى  إلى (معاجلة) ظاهرة عدم املساواة، ومن هنا فهي تهدف  املؤشر  ترتكز على هذا 

على املدى الطويل.

الرجال  وهكذا، فإن هذا املؤشر ال ينخفض في بلد ما، عندما ينخفض فقط مستوى تنمية 
عنه  ينجم  ما  والرجال،  النساء  بني  التنمية  فجوة  تتسع  عندما  أيضاً  ولكن  معاً،  والنساء 

انعكاسات سلبية على مستوى البلد ومكانتها ضمن البلدان األخرى.

(Patriarchy) سيطرة األبوية
ً)، حيث يعتبر الرجل داخل  تعتبر ممارسة قدمية األزل في جميع اتمعات (املتقدمة واألقل منوا
يحوز  األسرة  خارج  نطاق  وفي  والقرارات.   املوارد  على  واملسيطر  املهيمن  الروحي  األب  األسرة 
الرجل دائماً على املناصب اإلدارية والشرعية والتنفيذية، وهو دائماً له نصيب أكبر في فرص 

التعليم، والتوظيف، والتدريب، والثروة.
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على فمثالً املرأة، دور  مشاركة نوعية ومستوى ً على ومسيطرا أصبح متوارثاً النمط إن هذا
أن دائماً نالحظ كما اليومية، املنزلية األعمال في يشارك ما قليالً جند الرجل األسرة مستوى
ال ومخصص محدد بدور للقيام مهيأ منهما كل والبنت، الولد بني التربية في تفرقة هنالك
ينعكس أنه حتى متوارثاً أصبح األسرية التربية من النمط فهذا واملشاركة. يسمح بالتعاون

أيضاً. العام النطاق وعلى املنزل خارج منهما كل دور على

(Harmful Traditional Practices) والضارة اخلاطئة العادات واملمارسات
تعمل حيث  القدمية، والثقافات االجتماعية بالعادات املرتبطة املمارسات  من العديد هنالك 

املمارسات: هذه ضمن ومن في اتمع. له دور املرأة كإنسان حقوق هضم على

واإلساءة). واالضطهاد (يشمل الضرب  الزجر

االجتماعية والسياسية. واألنشطة والعمل التعليم من  احلرمان

ذلك من العكس على واستقالليتها، بل املرأة ذات لتحقيق األسرة جانب من  عدم االهتمام
وثقافياً. ومعنوياً مادياً الرجل أخيها على تعتمد أن على املرأة تشجع العادات أن جند

والفكرية القدرات الذهنية لها ليست املرأة بأن السائد وفقاً لالعتقاد للمرأة الرجل  نظرة
مطلوب. هو كما والقيام بالعمل السليم، اتخاذ القرار من متكنها التي

والولد، البنت بني املساواة عدم مبنية على فترة الطفولة، منذ والتربية األبوية  السيطرة
اآلخر. على منهما كل وواجبات دور ترشيد في املتمثلة

سن الزواج. انخفاض مثل  العادات الضارة

األسرة. تنظيم وسائل استخدام عدم مثل اخلاطئة واملعتقدات  التقاليد

ما ومنها ونفسياً، جسمانياً بصحة املرأة مباشرة ما يضر منها السالفة، املمارسات هذه إن
للرفاهية وصوالً الذات حتقيق من  يقلل ما ومنها واجتماعياً، اقتصادياً  حرمانها على يعمل

املطلوبة. واملشاركة واملساواة

بني والعدالة املساواة إلى عدم تؤدي التي العوامل نحلل االجتماعي يجعلنا النوع مفهوم إن
املساواة تلك  لتحقيق  اتباعها  ينبغي التي  األساليب على التعرف من ميكننا كما اجلنسني،

والعدالة.

(Power Relations) السلطة عالقات
نقول أن ميكن إذ العكس، عدم توازن القوى بينهما، وكذلك بني اجلنسني إلى الفرص يؤدي تفاوت
توزع التي أو سلطة مستنسخة عن تلك عالقات قوة على مبنياً يكون األدوار أو توزيع العمل إن
موارد على الرجال سيطرة في التقليدية األدوار هذه وتتمثل التقليدية. االجتماعية األدوار
أكان سواء القرار، مراكز صنع على املرأة في سيطرة الرجل وبالتالي السلطة، ومصادر اإلنتاج
االجتماعية واالقتصادية شتى ااالت في أي أو العمل (اخلارج)؛ (الداخل) األسرة محيط في ذلك
و/أو الترقي من فرص حترم أنها إذ املرأة، وضع على انعكاسات سلبية لهذا والسياسية، ويكون
مكانة في فتبقى مثالً)، أسرتها (كتنظيم الشخصية بحياتها يتعلق حتى فيما القرار صنع

عام. اتمع بوجه في متدنية
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(Gender Relationship) مفهوم عالقة النوع االجتماعي
هو عملية دراسة العالقة املتداخلة بني املرأة والرجل في اتمع، وتسمى هذه العالقة (عالقة 
اقتصادية  مختلفة  عوامل  وحتكمها  وحتددها   ،(Gender Relationship) االجتماعي)  النوع 
واجتماعية وثقافية وسياسية وبيئية، عن طريق تأثيرها على قيمة العمل في األدوار اإلجنابية 
واإلنتاجية والتنظيمية التي يقوم بها كل من املرأة والرجل، وعادة ما يسود تلك العالقة عدم 
االتزان على حساب املرأة في توزيع القوة، ويتبع ذلك أن يحتل الرجل مكانة فوقية، بينما تأخذ 

املرأة وضعاً ثانوياً في اتمع.

(Gender Subordination) تابعية اجلندر
ويعني اخلضوع لـ/أو البقاء حتت رحمة جنس واحد.  وعادة يجعل املرأة غير قادرة على التحكم 

باملوارد االقتصادية وغيرها.

(Gender Analysis) التحليل النوعي
وبيئة  والنساء في مجتمع معني  الرجال  أدوار  توثيق فهم  أجل  املبذول من  املنظم  اجلهد  هو 

معينة، ويشمل القضايا الرئيسية التالية:

 تقسيم العمل ألغراض األنشطة اإلنتاجية ونشاط إجناب األطفال.

 التعرف على املوارد والسيطرة عليها واالستفادة منها.

 العوامل االجتماعية واالقتصادية والبيئية التي تؤثر في كل من النقطتني السابقتني.

ويعبر أيضاً عن األسلوب املنتظم املستخدم في دراسة التأثيرات اتلفة للتنمية على املرأة.  
وهناك عالقة كبيرة بني اجلندر وكيفية تقسيم العمالة بني الرجل واملرأة، ومقدار الوقت الذي 
التي  واألرض)  املادية،  والسلع  املال،  (مثل  املتاحة  املوارد  ونوع  العمل،  تنفيذ  في  قضاؤه  يجب 
عن  املستمر  التساؤل  النوعي  التحليل  ويعني  عليها.   ويسيطر  عليها  منهما  كل  يحصل 
الكيفية التي يؤثر بها نشاط معني في مجال التنمية على املرأة بصورة مختلفة عن تأثيره 

على الرجل وفق معايير محددة.

(Gender Percentage) نسبة النوع االجتماعي
هي النسبة بني الذكور واإلناث بني سكان معينني، ويعبر عنها عادة في صورة عدد الذكور لكل 
100 من اإلناث.  وتتفاوت نسبة النوع بعد امليالد نتيجة الختالف أمناط الوفيات والهجرة لكل 

من الذكور واإلناث داخل اتمع السكاني.

نسبة اجلنس (النوع) = عدد الذكور/عدد اإلناث x ك = 5304101 / 5168479*100= 103,6

تصنيف البيانات واملعلومات حسب اجلنس (ذكر وأنثى)
:(Gender Disaggregated Data)

تعني جمع املعلومات في دراسات ميدانية وحتليل نتائجها على أساس تقسيم اجلنس إلى ذكر 
تلف  االقتصادية   – االجتماعية  واألدوار  واملرأة،  الرجل  بوضع  املتعلقة  البيانات  فمثالً  وأنثى؛ 

مجموعات الرجال والنساء.
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(Gender Based Situation Analysis) الوضع حتليل
ومشاركتهما املرأة والرجل أدوار ويراجع إلى الرجل. نسبة في اتمع املرأة تقومي وضع أو تقدير
مدى كذلك ويقيس االجتماعية. والثقافية والسياسية، االقتصادية النشاطات في مختلف

منهما. لكل املطلوبة املنافع ويتفحص املتاحة، الفرص حصولهما على

(Control) التحكم
حلماية وتوجيهها على األحداث في التأثير أنثى أم ً كان ذكرا قدرة الفرد املصطلح هذا ويعني
في متساوية والرجال فرص تكون للنساء املرأة، يعني أن متكني إطار وفي ومصاحله. حقوقه

والعائدات. باملوارد التحكم

وإدراكها وعيها أساسية على بلورة التحكم تعتمد بصورة للوصول إلى مرحلة املرأة ومساعدة
نشاط. في كل ومشاركتها ألوضاعها وحقوقها

في املساواة التمييز وعدم مواجهة من تعريفها بكيفية بد ال متكني املرأة عملية تتحقق وحتى
التوعية مرحلة إن املوارد. على واحلصول الرجل، دعم عليهما، وكسب والتغلب توزيع اخلدمات
على وتدريبها القرار، التخطيط واتخاذ عمليتي في املشاركة على قدراتها ثم رفع والتعبئة،
على تعديل التمكني. والعمل عملية اكتمال قمة إلى املؤدي السبيل هو أمورها، في التحكم

باملصادر. في التحكم املرأة تتمكن بحيث والتشريعات، وتغيير القوانني

املوارد إلى الوصول محدودية الفرص/ تفاوت

(Disparities & Opportunities or Limited Access)
املتاحة الفرص تفاوت إلى اإلشارة يجب والرجل، بني املرأة العمل األدوار أو توزيع إلى عند التطرق
جميع في التوزيع نفسه على نوعية املترتب واخلدمات، املوارد على احلصول في منهما أمام كل

ومنها: ااالت،

والتدريب  التعليم

املال وكسب  العمل

الغذائية والعناية الصحية  اخلدمات

والعقارات األراضي  ملكية

والسياسية  املشاركة االجتماعية

االنتخابية  احلقوق

القرارات واتخاذ املهمة املناصب استالم  حقوق

االجتماعي النوع قضايا اتصال ضبط أو تنسيق نقاط

(Gender Focal Points)
احلكومية)، غير في املنظمات احلكومي أو في اجلهاز (مثالً ما داخل منظمة بهذا األفراد يقصد

والتنمية. االجتماعي بالنوع املعنية البرامج مسؤولية يتولون الذين
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احلكومية  غير  أو  احلكومية  املؤسسات  من  املسمى  املركزية  النقاط  داخل  الفرد  به  ويقصد 
لتولي مسؤولية التنسيق لبرامج استجابة اجلندر داخل مؤسسته، ومع اآللية الوطنية للمرأة، 

ومع البيئة اخلارجية.

(Women’s Empowerment) التمكني أو التقوية
ً حيوياً، ال ميكن جتاهله في عملية  وهذا املفهوم يعتبر على قسط من األهمية باعتباره عنصرا
أو  املقهورة  اموعات  في  اجلماعي  العمل  خاصة:  بصورة  تعني  التمكني  فعملية  التنمية، 
حقوقهم،  تسلب  أو  أوضاعهم،  من  تقلل  التي  التمايز  وأوجه  العقبات  لتخطي  املضطهدة 
ومواجهتها والتغلب عليها.  إن مفهوم التمكني والتقوية يعتبر هدفاً أساسياً لتقدم املرأة، 

ومتكينها في اتخاذ القرار واملطالبة باحلصول على احلقوق واخلدمات.

(Gender Planning) التخطيط مع مراعاة اجلندر
هو التخطيط الذي يأخذ في االعتبار تأثير السياسات والبرامج على حتقيق التوازن بني اجلنسني، 

الذي يحاول بصورة إيجابية معاجلة أوجه عدم التوازن في العالقات اجلندرية.

ويعني ذلك، ضرورة األخذ في االعتبار، عند التخطيط، االختالف في النوع.  بعبارة أخرى، ضرورة 
أن تشمل عملية التخطيط مشاركة املرأة في جميع مراحل التخطيط للتنمية، وذلك ابتداءً 
من مرحلة حتديد املشكلة، وتوجيه األهداف، حتى تشمل التنمية مواجهة مشاكل املرأة والرفع 

من مستوى حياتها االجتماعية واالقتصادية.

(Population Structure) التركيب السكاني من حيث العمر والنوع
يعتبر العمر والنوع أكثر اخلصائص األساسية املميزة للسكان، ولكل أمة تكوينها السكاني 
اتلف من حيث العمر والنوع، أي الذكور واإلناث في كل فئة عمرية.  ويكون لهذا التركيب أثر 

كبير على السلوك السكاني واالجتماعي واالقتصادي لهذه الدولة.

برامج/ مشاريع استجابة اجلندر

(Gender – Responsive Programme/ Project)
وهي برامج ومشاريع تشمل شؤون اجلندر وتخاطبها.  وهذه البرامج يتم إعدادها بعد استخدام 

حتليل اجلندر وتخطيط استجابة اجلندر.

(Women Specific Projects) ًمشاريع خاصة بالنساء حتديدا
بحيث  األخرى،  الفئات  جميع  بني  من  رئيسية  بصفة  النساء  تستهدف  التي  املشاريع  هي 
تشارك فيها النساء مشاركة رئيسية.  وفي احلاالت املثالية، فإن النساء يقمن في إطار هذه 
احلال  أن هذا ليس هو  القرارات بشأنها، مع  واتخاذ  وإدارتها  تتعلق بتصميمها  بأدوار  املشاريع 
ً فعاالً في إدارتها، تفشل هذه املشاريع ألنها ال تخاطب قضايا  دائماً.  وحتى حني تأخذ املرأة دورا

النوع االجتماعي.
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(Gender – Sensitive Planning) حسب النوع للتقسيم املراعي التخطيط
ويراعي النساء والرجال، على واخلطط السياسات أثر االعتبار بعني يأخذ الذي التخطيط وهو

معاً. والرجال النساء احتياجات

(Gender Equality Vs. Gender Equity) املساواة مقابل اإلنصاف
املساواة:

على وتنص املرأة ضد التمييز تلغي التي والقواعد إقرار القوانني بعد مفترضة حالة عن عبارة
أن تلقائي بشكل ال تضمن والقواعد لكن هذه القوانني اجلنسني. لكال املعاملة في املساواة

كمحددات. الطريق في هناك هياكل وممارسات تبقى أن ذلك النساء، منها تستفيد

اإلنصاف:
الظروف تعديل خالل من يتم اجلندر وإنصاف العدالة، بتوزيع متصل  مفهوم عن عبارة 
الرجال لكل من والتحكم بها املوارد على العادل باحلصول عليها للسماح والتغلب االجتماعية
لكن احلكومة، لدى التوظيف سياسات في املرأة ضد واضح حتيز  يوجد ال قد مثالً والنساء؛ 
قبول في اإلناث الذكور على تفضيل إلى أن تؤدي ميكن واملرأة الرجل دور حول االجتماعية األمناط

اجلسدية. القوة إلى تقوم احلاجة حيث التوظيف، طلبات

اإلنصاف ويعتبر واإلناث.  للذكور  متساوية فرص  إعطاء نعني اإلنصاف  عن نتكلم  وعندما
املساواة. حتقيق وسيلة

(Status) املكانة
تتعلق معينة، وهي حقوقاً وواجبات املكانة الشخص وتتضمن لسلوك منوذج هي املكانة إن
أن ميكن الشخص مكانة إن اجتماعي معني. موقف مبكانة وسلطة اجتماعية معينة، وكذلك
اتمع. كذلك واالقتصادية والثقافية في االجتماعية للتغيرات طبقاً آخر إلى وقت من تتغير
هذا في الثقافة وتقاليد بعقائد تتأثر ما مجتمع في الرجال مكانة مقابل النساء مكانة فإن
) فرد كل على التي يجب والصورة جانب توقعات اآلخرين، االجتماعية، إلى ومبكانتها اتمع

بنفسه. يرسمها أن رجالً) امرأة أم أكان سواء

(Situation Vs. Status) املكانة مقابل الوضع
الوضع:

ميكن مثالً، واإلجنابية؛ احلياة اإلنتاجية في اخلبرة حيث من الراهن ووضعها املباشر املرأة مجال هو
الرجل. إلى نسبة اليومية البيت أعمال املرأة في تقضيها التي الزمنية الفترة إلى يشير أن

املكانة:
خالل من  مثالً وتقاس الرجل، إلى نسبة واالقتصادية االجتماعية املرأة مكانة إلى تشير
العنف ومقاومة التشريعية، الهيئات في واملشاركة التشغيل،  وفرص األجور في الفروقات

الخ. ... والفقر
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(National Women’s Machineries) اآللية الوطنية للنهوض باملرأة
هي كيان (أنظمة، مؤسسة) تعينه احلكومة ليكون مسؤوالً عن تنسيق و/أو رصد الدعم املقدم 
لقضايا املرأة على الصعيد القومي، وكذلك القيام مببادرات تخدم تلك القضايا.  وغالباً ما تكون 

اآللية الوطنية عبارة عن جلنة وطنية للمرأة.

وتقوم هذه اآللية برسم السياسات واإلستراتيجيات واخلطط الوطنية للمرأة، وتكون مسؤولة 
عن تنسيق ورصد الدعم املقدم لقضايا املرأة على الصعيد الوطني.
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ثانياً
بالتنمية تتعلق ومصطلحات مفاهيم
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(Development) التنمية
ً للجدل، ألنه ال يوجد تعريف شامل متفق عليه.   ال يزال مفهوم التنمية من أكثر املفاهيم مثارا
أو وجهة  النظرية،  به، معناه من  املتعلقة  األخرى  املفاهيم  وغيره من  املفهوم،  ويستمد هذا 
االجتماعي  والواقع  اتمع  عن طبيعة  الرئيسية  املسلمات  أو  الشخص  يتبناها  التي  النظر 

الذي يعيش اإلنسان في ظله، ويتخذ موقفاً إزاءه.

ومن املمكن أن نعرف التنمية بأنها العملية التي تستهدف رفع مستوى دخول األفراد وزيادة 
الفوارق.   تقليل  إلى  تؤدي  اتمع بصورة  أفراد  بني  الكلي  الدخل  توزيع  وإعادة  القومي،  الدخل 
بني  املساواة  تأكيد  مع  اتمع،  حياة  نوعية  حتسني  عملية  تعني  التنمية  فإن  أخرى،  وبعبارة 
اجلنسني في العائدات واحلقوق والواجبات، وتوجيه اهتمام خاص ونشاط مركز على اموعات 
التي تعاني من الفقر والالمساواة.  وتشكل النساء نسبة كبيرة من هذه اموعات، ومن ثم ال 

بد أن تعنى التنمية بقضايا املرأة كأمر جوهري من أجل حتقيقها.

خالصة القول أن للتنمية البشرية وجهني:
 حتديد حقول اإلمكانيات: حتسني الصحة، واملعرفة، والكفاءات (التأهيل) ... الخ.

 كيفية استعمال األفراد لإلمكانيات التي اكتسبوها: اإلنتاج، استغالل أوقات الفراغ، األنشطة 
االجتماعية والثقافية والسياسية.

الوجود  تقليص  وال ميكن  ذاته،  بغاية في حد  ليس  فإنه  اال،  الدخل مهماً في هذا  وإذا كان 
اإلنساني في اجلانب املادي فقط.

:(Gender and Development) التنمية والنوع االجتماعي
يعرف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي (U.N.D.P) في تقريره السنوي لسنة 1992 "التنمية املستدامة" 
أو "التنمية" بأنها "عملية توضع في إطارها السياسات االقتصادية واملالية والتجارية والزراعية 
والصناعية وسياسات الطاقة على نحو يفضي إلى تنمية لها أثر باقٍ من النواحي االقتصادية 
واالجتماعية والبيئية".  ومع ذلك، فليست التنمية مجرد قناة لتوفير اخلدمات املناسبة، بل هي 
تتطلب أيضاً املشاركة اإليجابية جلميع أعضاء اتمع، والسيما املرأة، وذلك على قدم املساواة 
واالجتماعي  االقتصادي  بوضعها  وثيقاً  ارتباطاً  ترتبط  للمرأة  الفاعلة  واملشاركة  الرجل.   مع 
وبنمط القيود الثقافية، وغيرها، التي تعوقها عن القيام بدور بناء في هذا اال.  وقد أصبح من 
املؤكد أن حتقيق التنمية املستدامة يتعذر دون مشاركة املرأة على مختلف املستويات؛ سواء 

االجتماعية منها أم السياسية أم االقتصادية.

:(Human Development Indicator) مؤشر التنمية البشرية
يتضمن هذا املؤشر ثالثة عناصر:

 مدة احلياة: وتقاس باعتماد العمر املتوقع عند الوالدة.

(محو  الكبار  تعليم  معدل  ثلثي  من  يتكون  مؤشر  باستعمال  ويقاس  التعليم:  مستوى   
األمية)، وثلث املعدل اإلجمالي للدارسني (كل مستويات التعليم).

 مستوى املعيشة: ويقاس باعتماد الناجت القومي اإلجمالي بالنسبة لكل ساكن.
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سالفاً. املذكورة الثالثة العناصر موع احلسابي املعدل على البشرية التنمية مؤشر ويحتوي
اجلنس. حسب مفصلة املؤشرات هذه تكون ويجب أن

(Women Participation Indicator) النسائية املشاركة مؤشر
متغيرات: ثالثة على املؤشر هذا يتركز

القرار. حقل اتخاذ  مساهمة املرأة في

املهنية املفتوحة للمرأة.  املنافذ

املرأة. دخل  مستوى

االجتماعي بالنوع املرتبط التنمية دليل
(Gender-Related Development Index)

أو املقاييس  هذه إال أن البشرية، التنمية خاللها من حتدد التي الثالثة املقاييس  يتضمن وهو
تعكس أن البد فهي اإلطار، هذا وفي والهدف. التحليل، ومستوى احملتوى في املتغيرات تختلف

اجلبري للتفاوت" (عدم  "املعامل قياسها، نتيجة وتكون والرجال، النساء بني االجتماعي التفاوت
املنهجية وترمي  .(Gender Empowerment Measure) (GEM) والرجال النساء  بني املساواة)

إلى  تهدف فهي هنا، ومن املساواة. عدم ظاهرة "معاقبة" إلى املؤشر  ترتكز على هذا  التي
ينخفض ما، عندما بلد في ينخفض ال املؤشر هذا فإن املدى الطويل. وهكذا، على التغيير،
النساء بني التنمية فجوة تتسع عندما أيضاً ولكن معاً، والنساء الرجال تنمية مستوى فقط
األخرى. البلدان ضمن ومكانتها البلد على مستوى سلبية انعكاسات عنه ينجم ما والرجال،

نفسها واملتغيرات األبعاد في املنجزات احملققة االجتماعي بالنوع املرتبط التنمية دليل يقيس
بالنسبة املنجزات في املساواة عدم االعتبار في يأخذ لكنه التنمية البشرية، دليل يتناولها التي
االجتماعي بالنوع املرتبط التنمية  دليل  في اجلنسني بني التفاوت زاد كلما والنساء للرجال
هو املرتبط بالنوع االجتماعي التنمية ودليل البشرية. التنمية دليل حسب ترتيبه مع باملقارنة

بني اجلنسني. التفاوت االعتبار في البشرية املعدل هبوطاً ليأخذ التنمية دليل ببساطة

االجتماعي بالنوع املرتبط التمكني مقياس
(Gender-Empowerment Measure)

املشاركة على قادرات النساء كانت  إذا ما االجتماعي بالنوع املرتبط التمكني مقياس يبني
اجلنسني بني التفاوت ويقيس املشاركة، على ويركز والسياسية. احلياة االقتصادية في بنشاط
صنع القرارات. في واملشاركة والسياسية، االقتصادية باملشاركة املتعلقة ااالت الرئيسية في
على التفاوت بني مؤشراً يعتبر اجلنس، الذي بنوع املرتبط التنمية عن دليل يختلف فهو هنا ومن

األساسية. القدرات في اجلنسني

(Access to Resources) املوارد على احلصول سبل تسهيل
القروض، مثل  واملنتجات، اخلدمات  على املرأة حلصول السبل تسهيل املصطلح هذا يعني
السلع، وتوفير املنتجات، في الزيادة إلى يؤدي أن شأنه من ما وكل ... والتخزين الزراعي واإلرشاد

املعيشي. وحتسني الوضع الدخل، وزيادة
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وفي إطار التمكني، تعتبر عملية تسهيل احلصول على اخلدمات واإلنتاج، إحدى املراحل اخلمس 
في إطار التمكني التي تتسم بأهمية خاصة في عملية تنمية املرأة.  إذ أن التمايز في احلصول 
على املوارد واخلدمات يعتبر إحدى العقبات األساسية في طريق تنمية املرأة.  إن حتقيق املساواة 

في حصول املرأة على اخلدمات واإلنتاج يعتبر هدفاً أساسياً لعملية تنمية املرأة.

(Access & Control) الوصول والتحكم باملوارد
من املهم التفريق بني احلصول على الشيء (مثل التمكن من فالحة أرض ميلكها شخص آخر)، 
وبني السيطرة (مثل امتالك هذه األرض والتمكن من تقرير كيفية استغاللها).  ورمبا حتصل املرأة 
على املوارد، ولكنها ال متلك إلى حد كبير احلق في املشاركة في اتخاذ القرارات بشأن هذه املوارد.

(Sustainability) االستدامة
املقبلة،  األجيال  مصالح  إهمال  دون  التنمية  فرص  على  البشر  حصول  ضمان  على  حتتوي 
وهو ما  التنموية،  السياسات  األجيال عند رسم  بني  التضامن  األخذ مببدأ  يعني ضرورة  وهذا 
يحتم بالتالي (مأسسة) التنمية في مفهومها الشامل من خالل املؤسسات احلكومية وغير 

احلكومية مبا يجعلها تساهم في دميومة التنمية.

(Basic Needs Poverty Indicator) طريقة تكلفة االحتياجات األساسية
يحدد هذا املنهج خط الفقر على أساس تكلفة النظام الغذائي األساسي للفئات الرئيسية 
حسب العمر، ونوع اجلنس، والنشاط، باإلضافة إلى بعض املواد األساسية غير الغذائية، وجتري 
بعد ذلك دراسة استقصائية حتدد نسبة السكان داخل األسر املعيشية التي يكون استهالكهم 
أقل  من  األساسي  الغذائي  النظام  يتألف  وقد  اخلط.   هذا  دون  دخلهم)  األحيان  بعض  في  (أو 
العادي  الغذائي  النظام  أو  األساسية،  التغذوية  االحتياجات  لتلبية  تلزم  التي  تكلفة  األغذية 
للكبار في اخلمس األدنى لالستهالك، أو ما يعتبره الباحث كحد أدنى لنظام غذائي لكنه مقبول.  

واختيار العناصر الغذائية وغير الغذائية الداخلة في هذا النهج هو بالضرورة اختيار حتكمي.

(Productivity) اإلنتاجية
تعني توفير الظروف للبشر حتى يتمكنوا من زيادة إنتاجيتهم (عالقة الكمية التي يتم إنتاجها 
عملية  في  فاعلة  مشاركة  مبشاركتهم  والطاقة)،  املادي،  املال  ورأس  كالعمل،  أخرى  بعوامل 
مناذج  إال منوذجاً من  االقتصادي هذا،  النمو  يكون عنصر  وال  بأجر.   العمالة  وفي  الدخل  توليد 

التنمية البشرية.
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ثالثاً
والتنمية ومصطلحات تتعلق باملرأة مفاهيم

Women & Development
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التنمية ستسير بصورة أفضل وتزداد  "املرأة والتنمية" مبني أساساً على أن عمليات  منهج 
فعالية إذا قدرت مجهودات املرأة داخل البيت وخارجه، بدالً من تركها حلالها تستخدم وقتها 
بطريقة "غير منتجة"، أو بصفة أصح، بدالً من أن يبقى إنتاجها يتسم باالختفائية الشاملة 
االجتماعية  الهياكل  في  اقتصادياً  النساء  قمع  إلى  أيضاً  البعد  هذا  ويشير  والالمكافئة.  
والطبقات، ويرى أن املرأة الفقيرة املهمشة أقرب للرجل الذي ينتمي للطبقة نفسها منها إلى 
ً، يؤمن مؤيدو هذه الطريقة للمعاجلة بأن حترير املرأة لن  املرأة املنتمية إلى طبقة أخرى.  وأخيرا

يحدث إالّ بفضل ثورة تستطيع التخلص من هياكل قمع الطبقات االجتماعية.

 Women, Foreign Assistance and كتابها  في   (Kathleen Standt) ستاندت  كاثرين  وترى 
Advocacy Administration أن مسألة "املرأة والتنمية" هو التأكيد على رغبات النساء وما يقمن 
به في األسرة واتمع، وإعطاؤهن الفرص واملهارات واملوارد التي متكنهن من أداء هذه األعمال 

التنموية.  وتعتمد سياسة املرأة والتنمية على رسم برامج تخطيط أكثر عدالة ومنطقية.

(WID) املرأة في التنمية
هو اختصار للمصطلح االجنليزي (Women In Development)، وقد انصبت اجلهود األولى في 
سبيل إدماج املرأة في عملية التنمية على إبراز األدوار املهمة التي تؤديها النساء، وعلى إعداد 
الوثائق عن وضع املرأة الذي ال يتسم بإنصافها في اتمع، وال ضمن عملية التنمية.  وحتليل 
اجلنس (املقسم على أساس ذكر وأنثى)، يتناول أنشطة ومسؤوليات كل من النساء والرجال، 
واملشاريع على كل  البرامج  وأنشطة  السياسات  تتركها  التي قد  املتباينة  أو  املتماثلة  واآلثار 

منهما.

ينطلق بُعد "املرأة في التنمية" من االفتراض القائم على أن املرأة غائبة متاماً عن تفكير اططني 
في مجال التنمية، وأنها مبعدة عن عملية التنمية.  ويؤكد هذا البعد على أن إقصاء املرأة من 
التنمية ال يؤثر سلباً على املرأة فحسب، وإمنا ينجم عنه أيضاً فشل املشاريع التنموية وعدم 
فعاليتها.  ويرى البعد نفسه أن إدماج املرأة في أنشطة التنمية التي تخص مجموع السكان، 
قد يجعل هذه األنشطة أكثر جدوى وفعالية.  ويركز منهج "املرأة في التنمية" على أدوارها 
مباشرة  النساء  إلى  يوجه  وهو  به.   اخلاصة  العملية  االجتماعي  النوع  واحتياجات  اإلنتاجية 
مشاريع خاصة حتاول أن جتعلهن في مستوى الرجال نفسه أو على األقل تساعدهن على ذلك.

الضغوط  مع  احملللون  جتاوب  عندما  الزمن،  مرور  مع  التنمية"  في  "املرأة  مواضيع  تغيرت  لقد 
 (Caroline Moser) اخلاصة بتغيير االجتاهات السائدة في مجال التنمية.  ووصفت كارولني موزر
اجتاه  من  كانتقال  هذه  اجلديدة  املواقع   Gender Planning in the Third World كتابها  في 

"الرفاه" ( Welfare Orientation) إلى االجتاهني التاليني:

.(Equal Rights) موقف املساواة في احلقوق 

 Basic) األولية  باالحتياجات  ربطه  على  التأكيد  مع   ،(Anti-poverty) الفقر   موقف محاربة 
Needs)، والتشديد على الفعالية.

املعاجلة  إلى طريقة  املتعددة األطراف  الدولية  املنظمات  أو  ً ما تلجأ معظم احلكومات  وكثيرا
هذه: املرأة في التنمية (WID) تالؤماً مع احللول املفروضة عليها بسبب االنكماش االقتصادي 

الشامل وسياسات إعادة الهيكلة االقتصادية.
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(Women & Development) (WAD) والتنمية املرأة
بدالً من التنمية بعملية العالقة على السبعينيات، ويركز من الثاني النصف في انبثق نهج
في الرجال أن النهج هذا ويقر التنمية. في املرأة ودمج اإلستراتيجيات على التركيز مجرد
ضمن التفرقة بهيكلية كذلك عكسياً تأثروا قد متميزة لهم مرتبة ليس الذين الثالث العالم
ضمن للجندر االجتماعية العالقات لتحليل من االهتمام القليل يولي لكنه العاملي، النظام

االجتماعية. الشرائح

(Gender & Development) (GAD) والتنمية اجلندر
باألنشطة املرأة إدماج عدم أن االجتماعي، باعتبار النوع تنمية إلى من تنمية املرأة التحول هو
النساء على سلباً تؤثر لم  التي السلطوية، اتمع لسياسة نتيجة هو كافة احلياتية
عن السلطة إليه آلت الذي الرجل قولبة عقلية إلى  فأدت أيضاً، الرجال وعلى بل فحسب،
الدوني الوضع تكوين في بذلك ساهم حيث للدين، اخلاطئ والتقاليد، والفهم املوروثات، طريق
االجتماعي. وتنمية القالب متطلبات تلبية أتقن أنه إال ذلك، من الرجل يستفد لم وإن للمرأة،
بالنوع الوعي تنمية املدخل هذا يحاول ومن ثم واملرأة معاً، تنمية الرجل هي االجتماعي النوع
جتمع قوة واحدة ليشكال اجلنسني يوحد أن دعم مسار التنمية؛ مبعنى في االجتماعي، وأهليته

املطلوبة. احلقيقية التنمية لتحقيق واألنثوي الذكري البعدين

في إطار الرجل وبني العالقة بينها حتليل طريق عن املرأة إخضاع فهم إلى هذا املدخل ويسعى
ويركز والسن. واألنظمة، والعرق، والدين، االجتماعية، الطبقات مثل ومتصلة؛ عوامل مهمة
وحتقيق للموارد واخلدمات، حتسني التوزيع أجل من الفرص على التعرف جانب إلى على الكفاءة

ومشاريعها. التنمية برامج سياسات في النوعني بني العدالة

واملسكن الغذاء لضمان االجتماعي للنوع العملية االحتياجات إلى البدء بتلبية يسعى كما
إضافة األساسية،  احتياجاته يؤمن أن الفقير يستطيع حتى االقتصادي، واالستقالل واملاء
داخل املساواة عدم على للتغلب ضروري قواه  وتوحيد اتمع،  داخل اجلماعي العمل أن إلى
وابتكار اخلاصة، الرؤى تطوير  معاً واملرأة الرجل باستطاعة فإن ذلك، مت ما نفسه، وإذا اتمع

وتنفيذها. معاً بهما اخلاصة االجتماعية املشروعات وحتديد للتغيير، إستراتيجيات

االعتراف من أجل حدين ذات إستراتيجية على والتنمية النوع االجتماعي مدخل يعتمد ولهذا،
يلي: كما في مجال التنمية املرأة مبصالح

معاً. خاصة بالرجل واملرأة  إجراءات

العامة. البرامج واملرأة في الرجل  مراعاة مصالح

خاصة حتى ومساندة دعم على حتوز أن احملتم من فإن نسبياً، دوني موقع من املرأة تنطلق أن ومبا
التامة. واالستفادة املشاركة على قادرة تصبح

يلي: االعتبار ما عني يأخذ في أن يجب والتنمية االجتماعي النوع مدخل يتبني أن مما سبق

التكاملية العالقة ومعرفة الواحد،  اتمع داخل والرجال للنساء اتلفة األدوار حتليل .1
بينهما.
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2. التعرف على توزيع القوة بني النساء والرجال في اتمع، وتقوية االعتماد على الذات لألفراد 
واتمع.

باملشاريع  مباشرة  وغير  مباشرة  بصورة  تتأثر  مختلفة   ً أدوارا والنساء  للرجال  أن  تفهم   .3
التنموية.

4. إن التنمية التي ال تناسب املرأة ال تعتبر تنمية، ومشاكل التنمية يجب النظر إليها من خالل 
أفراد  رأي  أن تعكس  املقترحة يجب  احللول  أن  النساء.  كما  احمللي متضمناً  اتمع  منظور 

احمللي، وبخاصة النساء.

ونهج املرأة والتنمية برز في الثمانينيات كبديل للتركيز على املرأة في التنمية، وهذا النهج ال 
والتوقعات  احملددة،  األدوار  للجندر وحتديد  االجتماعي  بالبناء  ولكن  بذاتها،  باملرأة كحالة  يعنى 
للمرأة والرجل.  وهو يحلل طبيعة مشاركة املرأة ومساهمتها في إطار العمل املنجز؛ سواء في 
املنزل أم خارجه، مبا في ذلك اإلنتاج غير السلعي مقارنة بدور الرجل، ويعكس املبدأ العام/ اخلاص 

الذي يستخدم عادة في التقليل من شأن الواجبات العائلية واملنزلية التي تؤديها املرأة.

تتطرق هذه النظرة ليس للمرأة وحدها، وإمنا للعالقات بني املرأة والرجل، وإلدراك األسباب التي 
تكمن وراء تعيني األدوار الثانوية والدنيا في اتمع دائماً للمرأة مقارنة بالرجل.

وترى كاث يونغ (Kath Young)، املبادئ األساسية ملنهج النوع االجتماعي والتنمية (GAD) على 
النحو التالي:

 تدمج املرأة في عملية التنمية في مواقف ثانوية، تابعة للرجل.

الرجل الذي ميلك  أو االختيارات املتاحة لها مبعزل عن عالقتها مع  املرأة  إدراك حياة   ال ميكن 
السلطة لتوسيع هذه االختيارات أو تقليصها.

والطبقة  العرق  حسب  أيضاً  يصنفون  بل  متجانسة،  أصنافاً  والرجال  النساء  ن  يكوّ ال   
االجتماعية والدين أو عوامل أخرى.

مع  احلسبان،  في  كاملة  بصفة  والرجال  النساء  حياة  أخذ  إلى  التنمية  مخططو  يحتاج   
االهتمام في آن واحد باألدوار اإلنتاجية واإلجنابية واتمعية، وليس فقط بكل دور على حدة.

 Caroline) وفي السياق ذاته، ترى كارولني موزر في كتابها تخطيط النوع االجتماعي والتنمية
التركيز  أن  املنهج (GAD) يؤكد على  أن هذا   (Moser: Gender Planning and Development
على النساء فقط يتجاهل املشكلة األساسية، وهي تلك التي تخص مكانتها املتدنية مقارنة 

بالرجل.

إذن، إن هذا املنهج:

بناء  في  اجلنسني  وتقدير مجهودات  بذلك  االعتراف  مع  والرجال  النساء  به  يقوم  مبا  يهتم   
اتمع.

 ينظر إلى تأثير برامج التنمية ومشاريعها على كل من النساء والرجال.

 يؤكد على مساهمات النساء والرجال في مشاريع التنمية وبرامجها.

 يؤكد على استفادة النساء والرجال من مشاريع التنمية وبرامجها.
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منها. استفادتها يعني بالضرورة ال والبرامج املشاريع في املرأة مساهمة أن  يبني

الفرص في األسباب اجلذرية للتفاوت فهم ويعمل على والرجال، النساء بني بالعالقة  يهتم
معاجلتها. على للعمل وذلك والرجال، النساء بني واملكانة والواجبات واحلقوق

والسيطرة الفرص في املشاركة في اجلنسني واملساواة بني العدالة حتقيق ضرورة على  يؤكد
ذلك. من واالستفادة املوارد على

التاريخية. وخلفيته للمجتمع العام نطاق اإلطار في االجتماعي النوع إلى قضايا  ينظر

عنها. العبء تخفيف على ويعمل اتمع، الثالثة في املرأة أدوار االعتبار في  يأخذ

اتمع، في فاعالً ً عنصرا تكون وسياسياً، كي اجتماعياً واقتصادياً املرأة متكني إلى  يهدف
تقدمه. ثمرة ويجني بنائه في يشارك

في املرأة الفوارق وزيادة مساهمات لتقليص املتاحة واملوارد اجلهود تكريس كل على  يعمل
منها. واستفادتها التنمية

للتنمية الرئيسي التيار ضمن االجتماعي النوع قضايا إدماج

(Gender Mainstreaming)
التنمية، عملية فعال في بشكل اجلنسني بني التمييز لقضايا النظر لفت تعزيز عملية هي
والفقر، السكان، والبيئة، مثل الكبيرة؛ التنمية بقضايا املرأة مبساهماتها قدرات ربط طريق عن
املتوفرة املوارد من لالستفادة املنطقي التبرير يوفر الربط وهذا والتحضر. والطاقة، الغذاء، وشح
برامج في ودمجهن النساء دعم من اآلن حتى تتمكن لم التي التنمية ألغراض كبير نطاق على

قضاياهن. ملعاجلة خاصة

احتياجات صريح تأخذ بشكل التي واملشاريع السياسات والبرامج املصطلح ضمناً ويشمل
االعتبار. في املرأة

(Welfare Approach) املرأة والرفاهية مدخل
صحة من  للحياة األساسية بالعناصر والتمتع  على احلصول  ضمان إلى املدخل هذا يهدف 
هذا أن أي األولية؛ احلياة مهم لتحقيق ضروريات ما هو وكل ودخل، ومسكن وتعليم وتغذية
حيث احلصول من إمكانياتها، وضعف وتظلمها املرأة تضرر مشكلة معاجلة يهدف إلى املدخل

بالرجل. مقارنة األساسية احلياة متطلبات على

األقل  األقطار بعض في 20% بنسبة الرجال من أكبر النساء وسط األمية نسبة أن املعروف ومن
باإلضافة للبنات، تلك اصصة من أكثر لألوالد اصصة املدرسية الصفوف فإن كذلك ،ً منوا
داخل الرجل تعظيم على منها البعض يشجع التي والتربوية االجتماعية واملمارسات للعادات

األنثى. صحة ضعف ذلك على يترتب ما األكل، من وأكبر نصيب أجود له يقدم حيث األسرة،

خاص،  بدخل مالي يتمتعن ال ً منوا األقل البالد في النساء من 90% حوالي فإن ذلك، إلى باإلضافة
املشجعة على اإلمكانيات وجود وعدم العمل في للمشاركة الكافي الوقت وجود لعدم نسبة

به. التحاقها
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ويعني هذا املصطلح بصورة عامة احلالة التي تتحقق فيها احلاجات األساسية للفرد واتمع 
من غذاء وتعليم وتأمني ضد كوارث احلياة، ويستخدم هذا املصطلح في إطار التمكني، بطريقة 
محددة تشير إلى الفجوة بني النساء والرجال في احلصول على املوارد واخلدمات.  إذ يعتبر هذا 
الوضع خطوة أساسية في إطار التمكني.  فليس الهدف من احلصول على املوارد واخلدمات أن 
تكون املرأة مستفيدة فقط، بل ينبغي أن تكون مشاركة أيضاً، ومتمكنة من حقوقها.  بعبارة 
ً، إذا وفر املشروع للمرأة خدمات فقط، بصورة ال تؤدي إلى مشاركتها فيه، فإن هذه  أكثر حتديدا
املرحلة تعد مرحلة أولية تعمل على تضييق الفجوة في فرص الالمساواة في اخلدمات واملوارد 
التعليم،  اال، خدمات  تذكر في هذا  التي  األساسية،  اخلدمات  أنواع  ومن  واملرأة.   الرجل  بني 

ومحو األمية، والصحة، ومياه الشرب والري، والسكن، واملواصالت.

شاع هذا املدخل في الفترة بني 1950 و1970، وهو يعترف بالدور اإلجنابي للمرأة، ويهدف، من خالل 
 (Passive) "اً بدرجة أفضل مما يجعلها منتفعة "سلبية إدماجها في التنمية، إلى جعلها أمّ
من التنمية.  أما االحتياجات التي يعتبرها هذا املدخل إستراتيجية، فتتمثل في توفير الغذاء 
ومقاومة سوء التغذية وتنظيم األسرة.  ومن املعلوم أن هذا املدخل، الذي يكرس الدور التقليدي 

للمرأة وال ميثل حتدياً للمجتمع الرجالي، قد قوبل إيجابياً من قبل حكومات عربية عدة.

(Control & Access) مدخل السيطرة والعدالة في التوزيع
ظهر هذا املدخل في عقد األمم املتحدة اخلاص باملرأة للفترة 1975-1985، الذي ركز على ثالثية 
املساواة والتنمية والسالم.  ويهدف هذا املدخل إلى إشراك املرأة في التنمية من خالل إعطائها 

فرص املشاركة نفسها وإنصافها حتى تؤدي أدوارها الثالثة مبا يضمن لها سبل النجاح.

القوانني، في  التي تتم مبوجبها تطبيق  الدول السياسية  إرادة  إلى مدى  املدخل  ويخضع هذا 
مختلف  في  السائد  والوضع  القانون  بني  املوجودة  الهوة  من  التقليص  بهدف  وجودها،  حالة 

امليادين االجتماعية، واالقتصادية، والسياسية.

ويهدف هذا املدخل إلى سد فجوة عدم املساواة بني املرأة والرجل، وإلى تذليل عقبة سيطرة 
الرجل على اتمع واألسرة، حيث يدعو للمشاركة الكاملة للمرأة في جميع األنشطة واملوارد.  
املوارد  من  االستفادة  طريق  عن  قدراتها،  وتعزيز  املرأة  دفع  إلى  أساسية  بصورة  يهدف  كما 
املتاحة من أجل مشاركة املرأة مع الرجل في اتخاذ القرار، والعمل لزيادة الدخل، وتعزيز قدراتها 
ومهاراتها العلمية والثقافية، إضافة إلى أن هذا املدخل يشجع على إرساء مبدأ العدالة في 
توزيع املوارد األساسية داخل املنزل وخارجه، حتى يرتفع مستوى رفاهية احلياة للرجل واملرأة معاً.  
يشمل هذا العدالة في توزيع األكل، وخدمات التعليم، والصحة الوقائية والعالجية، وامللبس، 

واملسكن، وتوزيع موارد زيادة الدخل، وفرص العمل.

(Participation) مدخل املشاركة
يهدف هذا املدخل إلى املشاركة الكاملة للمرأة مع الرجل في جميع أنشطة التنمية، وبخاصة 
ااالت االقتصادية واالجتماعية.  ومن املعروف اآلن أن املرأة تسجل نسبة ضئيلة كعضو في 
العليا  والدبلوماسية  املناصب السياسية  إلى  والعمل السياسي، ومنهن من وصلت  البرملان 
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املشاركة في دورها وفعالية تنشيط إلى تفتقر املرأة أن أي سفيرة؛ أو أو وزيرة، وزراء، كرئيسة
والتقييم، واملتابعة، والتخطيط واإلدارة، القرار، اتخاذ عمليات العاملي والدولي، وفي املستوى على
عليه، يجب وبناء اجلنسني.  بني والتربوية االجتماعية والتفرقة األبوية السيطرة حاجز لكسر

اجلنسني. بني والكاملة الشاملة املشاركة ودفع تشجيع

(Empowerment) التمكني مدخل
وهو الثمانينيات. نهاية في ظهر وقد التنمية، في املرأة املناهج املستعملة إلدماج أحدث هو
القضاء إلى يسعى وبالتالي التنمية، في ً فاعالً يعترف باملرأة عنصرا باعتباره تداوالً املناهج أكثر
باالعتماد مشاركتها إجناح تضمن التي توفير األدوات خالل ضدها، من التمييز كل مظاهر على
تعرقل املعوقات القانونية التي ويزيل اتمع، في املرأة مكانة املدخل هذا ويعزز الذات. على

التنموية. مسيرتها

رفع خالل من واتمع، النوعية داخل األسرة العالقات تغيير إلى يرمي أنه املدخل هذا مميزات ومن
واالتصال الدعوة تعتمد على املدى طويلة إلستراتيجيات وفقاً الواقع، وتغيير الوعي، مستوى
تدريب يهدف أساساً إلى حيث املشاركة، مدخل يتجزأ من ً ال جزءا املدخل هذا ويعتبر والقانون.
أبرز فقد لذلك، والتنفيذ. والتخطيط، القرار، اتخاذ في واإلدارية القيادية املرأة قدرات وتعزيز
التنمية، عجلة دفع في الرجل مع واملساواة املشاركة في كعضو فعال املرأة أهمية املدخل هذا
وحتقيق دورها الفعال، ألداء الالزمة العناصر بجميع املرأة لتسليح أساسية بصورة وهو يهدف

واألسرة. في اتمع مشارك املرأة كعضو رفاهية

(1970-Welfare Approach) (1950) الرعاية مدخل
املرأة وتقوم اإلنتاجي، بالدور الرجل فيها يقوم التي الوحدة هي األسرة أن هذا املدخل يفترض
هذا ويعترف أفضل. اً ذات وضع جلعلها أمَّ التنمية في املرأة إشراك إلى ويهدف بالدور اإلجنابي،
الدور، لهذا العملية االحتياجات لتلبية مساعدتها إلى ويسعى اإلجنابي، املرأة بدور املدخل
املنطلق، هذا ومن التغذية.  سوء وإجراءات درء األسرة، وتنظيم الغذائية، املساعدات خالل من
األكثر هذا املدخل يزال وال للرعاية. متلقية تكون ألنها التنمية، من سلبياً منتفعاً املرأة تعتبر
صرفت التقليدي. وقد موقعها خارج املرأة يضع وال حتدياً للمجتمع، يشكل ال لكونه ً؛ انتشارا

الزمنية. الفترة تلك الرعاية في وبرامج على مشاريع التنمية مخصصات من %09

(1985-Equity & Equality Approach) (1975) والعدالة املساواة مدخل
طريق وذلك عن التنمية، عملية للمرأة في واملساواة العدالة كسب إلى املدخل هذا يهدف
متساوية وسياسية فرصاً اقتصادية منحها من خالل املنزل، خارج اإلنتاج في زيادة مساهمتها
االحتياجات مواجهة  إلى (السعي وهو للمرأة الثالثي الدور املدخل  هذا ويدرك الرجل. مع
السياسي الذاتي االستقالل وتشجيع للدولة، املباشر التدخل خالل من اإلستراتيجية،
أنه أساس على ً يقوم نقدا املدخل ويواجه هذا مع الرجل).  عدم املساواة واالقتصادي، وتقليل

من احلكومات عامة. مفضل ويعتبر غير الغربي، اتمع في النسائية احلركات يجاري
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(Anti-Poverty Approach) مدخل مكافحة الفقر
زيادة  خالل  من  التنمية  في  املرأة  إدماج  إلى  يهدف  وهو  السبعينيات،  منذ  ال  هذا  ظهر 
إنتاجيتها، وذلك بغية القضاء على الفقر الذي يعتبر ظاهرة تخلف.  ويطور هذا املدخل مدخل 
إنتاجية  أساليب  عن  بالبحث  وذلك  األسرة،  أوضاع  بتحسني  يعتني  أنه  إذ  االجتماعي؛  الرفاه 
ً ملا تستوجبه  لتلبية احلاجيات وزيادة الدخل.  ولقد أولته العديد من احلكومات عناية فائقة نظرا
الظروف  توفير  الغاية منها  بتوخي إستراتيجيات  ناجع  تدخل  الفقر من  القضاء على  ضرورة 
إنشاء  للغير، ما حتم  والتبعية  الفقر  واملهمشة من حالة  الفقيرة  الفئات  السانحة إلخراج 

املشاريع الصغيرة املدرة للدخل.

 SEWA- Self Employed Women) الهندية  سيوا  جمعية  املشاريع  هذه  أشهر  ولعل 
املرأة  فيه  تتخبط  كانت  الذي  الفقر  ملكافحة  السبعينيات  في  ظهرت  التي   (Association
أوضاع  حتسني  في  الراغبات  للنساء  املساعدة  يد  وملد  االقتصادية،  الظروف  نتيجة  الهندية 
أسرهن، بتكريس دورهن اإلنتاجي، حتى وإن كان يشوب هذا الدور الفتور بسبب التمييز الذي 
بني  املساواة  على  تعلق  التي  األهمية  مدى  إبراز  إلى  التوجه  هذا  وأدى  املرأة.   طموح  يعرقل 

اجلنسني لبلوغ أهداف التنمية.

ومن املبادئ األساسية للتنمية، التغلب على الفقر، ويتمثل ذلك في جعل املرأة الفقيرة قادرة 
احلصول  في  إنتاجيتها وضعفها  في  أنه قصور  إلى  النساء  فقر  ويعزى  إنتاجيتها،  زيادة  على 
على الدخل، وليس نتيجة للتقليل من شأنها وإخضاعها، كما يشير إلى قدرة النساء على 
املساهمة في حلول مشاكلهن.  ويعترف هذا املدخل بدور املرأة اإلنتاجي، ويسعى إلى تلبية 
من  يزيد  املدخل  هذا  أن  إال  للدخل.   املدرة  الصغيرة  املشاريع  عن طريق  العملية  االحتياجات 
األعباء على املرأة، إضافة إلى األعباء املنزلية، وفوق ذلك أنه يستمر في التعامل معها ضمن 
موقعها داخل األسرة أكثر من كونها إنساناً مستقالً.  ويعزى فقر النساء إلى أنهن ال ميتلكن 

األرض، ورأس املال، إضافة إلى التفرقة النوعية في العمل والسوق.

(Efficiency Approach) مدخل الكفاءة
ظهر هذا املدخل في الثمانينيات وشاع في التسعينيات.  وقد مت تبني هذا املدخل بسبب ظهور 
األزمة االقتصادية وما خلفته من برامج إصالح وتكيف هيكلي أثرت على املستوى االجتماعي، 
وأفرزت ضرورة إسهام املرأة في عملية التنمية، من خالل تصويب تدخالتها، لضمان أوفر سبل 
النجاح للتنمية.  ويأخذ هذا املدخل في االعتبار، إضافة إلى األدوار الثالثة التي تقوم بها املرأة، 
قدرتها على تقدمي اخلدمات، وأيضا مرونة الوقت الذي تخصصه لتأدية نشاطها.  ويفترض هذا 
املدخل أن اططني التنمويني لم يأخذوا بعني االعتبار القضايا اخلاصة بالنساء، وكذلك قدرتهن 
ً من خالل  على املساهمة في اإلنتاج وحتسينه.  ويهدف إلى أن تكون التنمية أكثر كفاءة وتأثيرا
املساهمة االقتصادية واملساواة االجتماعية للمرأة، وأن مفتاح احلل ملفهوم املرأة في التنمية 
هو اقتصادي بحت، بحيث أن عدم فهم وتقدير دور املرأة سوف يؤدي إلى وجود مشاريع وبرامج 
غير متوازنة.  إن النظرة املستقبلية لزيادة دخل النساء، يتأتى من خالل رفع كفاءتهن في أداء 

مهامهن اخلاصة، وليس من خالل إشراكهن في أنشطة ومشاريع إضافية مدرة للدخل.
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وتدريبها، مهاراتها زيادة  وإن حيوي، أمر االعتبار  بعني املرأة به تقوم أن تستطيع  ما أخذ إن
إلى يؤدي لها، املالئمة احلديثة التقنيات  وتقدمي كفاءتها، ورفع اإلنتاج، زيادة بطرق وتعريفها
املنزلية الزراعية أو  احلرفية األعمال مستوى على أكبر وكفاءة إنتاجية ذا املرأة عمل جعل

للسوق. واملوجهة

(Emancipation Approach) التحرير مدخل
السياسية، املرأة مشاركة  زيادة هدفها كان التي االشتراكية، بالتنمية املدخل هذا ارتبط
احلزب في مهماً دوراً املرأة أعطيت وقد القومية، التنمية متطلبات ليالئم  عملها  وتسخير 
للمرأة يكن ولم القومية.  التنمية مقومات  من  حيوياً   ً جزءا املرأة عمل ويعتبر السياسي.
املدخل يعترف هذا فإن السياسية، ولهذا صياغة األولويات أو مراقبة اإلنتاج سلطة والرجل
من خالل النوع اإلستراتيجية، احتياجات ويلبي اتمع، سياسة في ودورها اإلنتاجي املرأة بدور
للمرأة بالنسبة العملية النوع تلبية احتياجات والقانوني. وتتم االجتماعي املرأة حتسني وضع
ذلك، فإن إعادة األساسية. ومع واخلدمات للسلع الدولة توفير خالل من سواء، حد على والرجل

.ً محدودا كان واملرأة الرجل بني واملسؤوليات توزيع حجم العمل

(Empowerment Approach) التمكني مدخل
واملادية، التعليمية الثقافية، توفير الوسائل عن طريق وعيهن وزيادة النساء متكني عملية هو
وهو تعنيهم. التي املوارد في والتحكم القرار اتخاذ في املشاركة من األفراد يتمكن حتى
االعتماد على خالل من املرأة إلى متكني يهدف العالم الثالث، نساء من مصاغ حديث مدخل
ال املرأة شأن من التقليل وإن والتوظيف. والعمل والتعليم الثقافة طريق عن لكن النفس،
ضرورة تبرز هنا ومن فيها، أنفسهن النساء تشارك إمنا فحسب، الرجال يخلقها مشكلة يعد
االجتماعي النوع في التمييز حاالت على للتغلب النساء، لدى الوعي لزيادة التعبئة اجلماعية
حتتاج وإمنا التقدم، أجل من التعليم من للمزيد تسعى املرأة فليس كافياً أن في املؤسسات،
احتياجات هذا ويلبي والوظيفي. املدرسي النظام في البنات ضد العنصرية التفرقة إلنهاء
العملية، النوع احتياجات وكذلك كاملة، تعبئة خالل من مباشرة بطريقة اإلستراتيجية النوع

الغربية. النسائية باحلركة ويتفادى الربط

مواضيع اجتاه  والرجل املرأة لدى واإلدراك الوعي توليد تيسير على  يعمل التمكني مدخل إن
لتمكني القيادي التدريب ويشمل الدوني، املرأة وضع أسباب وحتليل ،(Gender) االجتماعي النوع
النساء ولتنظيم أو مجموعات، كأفراد والرجال النساء مع االتصال والتفاعل من املرأة مناصري
لهذا والرئيسي احملوري الهدف كونه الوعي توليد  على التركيز  ويتم بالتغيير. املبادرة ألخذ
اجلماعات النسائية حتريك على يعمل التمكني مدخل لذلك، فإن احلاالت. معظم في املدخل
متساوية ومعاملة كافية سيطرة ميارسن  النساء  أن  من للتأكد التنموية،  البرامج حول

ومستفيدات. كمشاركات

(Participation Approach) املشاركة مدخل
في عملية التنمية املشاركة من أنفسهم وذواتهم، فالبد على معتمدين الناس يصبح حتى
على واحلصول والتخطيط، احللول، وإيجاد املشكلة، على التعرف من ابتداء كافة، مراحلها في
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دورة  في  األهلية  كامل  املرأة كمشارك  تعامل  أن  بد  وال  املطلوبة.   النتائج  إلى  وصوالً  املوارد، 
املشروع، وال ينظر إليها كمستفيد فقط.  وهذا يعني أنه يجب أن تسقط االعتبارات والتقاليد 
االعتبارات  هذه  ألن  الكفاءة،  متلك  ال  املرأة  أن  باعتبار  والسيطرة،  القرار  الرجل حق  متنح  التي 
تضعف عملية التنمية من منطلق تعزيز عدم املساواة.  ويجب أن تؤدي املشاركة إلى التغلب 

على مظاهر التمييز النوعي.

وبغض النظر عن مستوى العدالة والكفاءة وموقعهما في امليزان، فإن التنمية املطلوبة واملراد 
حتقيقها هي تغيير التفكير واملفاهيم في إطار كال املستويني: الفرد، واملؤسسة.

السلطوية  اتمعات  في  متساوية  فرصاً  النساء  إعطاء  حاولت  التي  املشاريع  واجهت  لقد 
صعوبات شديدة.  إن فرص املساواة ال تعطى من خارج اتمع (البرنامج التنموي)، ولكنها تؤخذ 

من داخله، وهذا يتطلب عمالً فعاالً لتمكني الرجال والنساء معاً في اتمع
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