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 ١  

 ةـمقدم

 تتداوله وباتت واإلقلیمیة، الدولیة والمحافل المؤتمرات أروقة داخل كثیًرا یتردد أصبح مصطلح.. »المرأة تمكین«

 حول تحوم التي االستفهام عالمات یزیل له واضح تعریفٌ  هناك یكون أن دون والتنمیة، المرأة بقضایا المعنیین ألسنة

 شأن ذلك في شأنه ومعارض، مؤید بین ما فریقین إلى المصطلح ذلك تجاه الناس انقسم وقد. به یراد وما ومغزاه معناه

 معناه، تجاه والریبة التوجس من كثیًرا األول الفریق فیبدي محدد، تعریف لها لیس التي الدولیة المصطلحات من غیره

 فهم! أجمع العالم في بل فحسب، المحلي محیطنا في لیس المرأة، مشاكل لكل الحل فیه أن اآلخر الفریق یرى بینما

  .وأسرتها نفسها عن وتدافع حقوقها، تأخذ أن أجل من) المرأة تمكین( ضرورة یرون

 مظلومیة عن الحدیث حول تتمركز العناصر من حزمة فلك في یدور أنه یلحظ التمكین، خطاب یطرحه لما والمتابع

 الذي ،الرجل من تتخلص حتى للمرأة واالجتماعي واالقتصادي السیاسي كینوالتم الذكوریة، األبویة والهیمنة المرأة،

 قوامة لیشمل یتسع الذي العنف، أنواع كل - "Radical Feminism الرادیكالي النسوي" للفكر اً قوف -  ضدها یمارس

 السفر، أو الخروج عند لزوجها الزوجة استئذان: مثل وٕاجراءات، ممارسات من علیها یترتب وما األسرة، في الزوج

 بإرادته الطالق إیقاع في الزوج وحق وعفتها، والمرأة الفتاة شرف على والحفاظ الزواج، في ابنته على األب ووالیة

 بالعمل الرجل واختصاص له، الزوجة طاعة ووجوب زوجته، من الزوجیة المعاشرة طلب وفي التعدد، وفي المنفردة،

  .إلخ.. .ورعایة وٕارضاع حمل من األمومة بمهام المرأة اختصاص المقابل وفي األسرة، على واإلنفاق المنزل خارج

 وضعت أجله ومن ،"المرأة ضد اً عنف" الرادیكالي النسوي المنظور من ُتعَتَبر والفطریة الطبیعیة الممارسات تلك كل

 اً اقتصادی الرجل عن وتستغني تستقل حتى المرأة؛ لتقویة وسیاساتها خططها بالمرأة الخاصة المتحدة األمم ولجان أقسام

 القیادة مواقع عن الرجل إزاحة في تنجح أن بعد العالم، وقیادة الحكم مقالید تتسلم النهایة وفي. اً وسیاسی اً واجتماعی

  .والدولة والمجتمع األسرة مستوى على القرار وصنع

بع مصطلح "التمكین" في مصدره األصلي الذي نشأ فیه، وكیف فسر هذا المصدر ذلك نتتالورقة هذا في 

بعد أن نتوصل من خالل مصطلح ثم ما موقفنا نحن من ذلك ال ؟ل المثار حولهوما هو السبب في الجد ؟المصطلح

  ؟.. أنأخذه على هون أم ندسه في الترابهذه الورقة إلى المعنى الحقیقي له

*********  



 

 ٢  

  منشأ المصطلح: أوالً 

هیئة من خالل الوثائق الدولیة الخاصة بالمرأة والصادرة عن  في تسعینیات القرن العشرینالمصطلح تعرفنا على 

)، ثم صار ١٩٩٥)، ووثیقة المؤتمر العالمي الرابع للمرأة (١٩٩٤األمم المتحدة، وأهمها وثیقة مؤتمر القاهرة للسكان (

وبالتالي ال یمكن فهم  ، وغیرها.٥، بكین+٥في كل ما تالها من وثائق، مثل: القاهرة للسكان+ المصطلح محوریاً 

  هم تلك الوثائق وفهم السیاقات التي ورد فیها ذلك المصطلح.إال من خالل ف حقیقیاً  المصطلح فهما صحیحاً 

الوعي بضرورة ة والتنمیة، دون أألسنة المعنیین بقضایا المر وتداولته  ،بین الهیئات واألفراد واسعاً  انتشر انتشاراً ثم 

تجاه ذلك الناس معرفة المعنى والمضمون الحقیقي لذلك المصطلح من منبعه األصلي. وقد انقسمت ردود أفعال 

  المصطلح إلى مؤید ومتحفظ.

یعني: إزالة كل العقبات والعوائق أمام وصول وحصول المرأة على حقوقها الطبیعیة. فالمؤیِّد، یرى أن المصطلح 

رجع سبب تحفظه إلى غموض المصطلح وعدم فهو مصطلح منصف وعادل وال غبار علیه. والمتحفظ یُ ومن ثم 

وأثرها على  وما یعمِّق ذلك التحفظ، تطبیقات المصطلح على أرض الواقعشأته، ومالبسات نوضوح معناه وأبعاده، 

  . األسرة والمجتمع

المرأة، وفي صیاغة أهم اتفاقیات  مركز لجنة تأسیس في شاركت التي الشخصیات النسائیة وٕاذا ما علمنا أن أهم

 في تلك الحركة نجاح ثم ،Radical Feminism ١ةالرادیكالی (األنثوي) ةالنسویحركة ال إلى ینتمینإنما ووثائق المرأة، 

 تبنتها أممیة مطالبات إلى له، وتروج ترفعها وشعارات فكر مجرد من والمرأة الرجل بین التامة بالمساواة مطالباتها نقل

 احبةص لتكون المرأة وتقویة الزوجیة، العالقة تفاصیل أدق في للتحكمذلك المصطلح  صكت وألجلها الدولیة، االتفاقیات

 من شأن أي في التدخل في الحق كان ما كائًنا طرف ألي یكون ولكیال الحیاة، شئون من یخصها ما كل في القرار

برناردینو وغیرهن  مینیرفا، و بیجتراب نیو، وبودیل سونج واي، و جراي ماري جیسيبیال آبزوج، و أمثال:  .حیاتها شئون

  على الوثائق الدولیة للمرأة والطفل.بقوة كر فسر انعكاس ذلك الفنستطیع أن ن ومن ثم كثیرات،

األدوار تقسیم اختلق فكرة قد أن الرجل و  ،ة المرأةعن كل معانا مسئوالً  الحركة النسویة الرادیكالیة الرجل عتبرتاإذ 

تقنع بالمجال فالحمل واإلنجاب  ي" أين دورها هو "إعادة إنتاج العنصر البشر أویقنعها ب "المرأة يیزیف وع" يك

 )الخارجالمجال العام (وینطلق هو للعمل في  ي،بدعوى أنها مؤهلة له ألنه یتفق مع تكوینها البیولوج(األسرة)  لخاصا

على المجال الخاص إضافة إلى سیطرته  ،قتصادیةاالالتحكم في الموارد  علیه عن طریق ضمن له السیطرةیبما 

یحظى بمكانة عالیة ألنه یعمل في  - فكر النسوي الرادیكاليوفقا لل -  فالرجلومن ثم نفاقه علیها. إنتیجة  (األسرة)

، وبالتالي تم )الخاصبسبب عملها في األسرة (المجال  يوضع دون يوف "مهمشة"ة أبینما المر  ،(المجال العام) الخارج

                                                             

 ،حركة فكریة سیاسیة اجتماعیة متعددة األفكار والتیارات، تسعى للتغییر االجتماعى والثقافي": هى Feminism Radicalالنسویة الرادیكالیة  -١

 كهدف استراتیجي، وتختلف نظریاتها وأهدافها وتحلیالتها تبعاً  (Genders)وتغییر ُبنى العالقات بین الجنسین وصوًال إلى المساواة المطلقة بین األنواع 

نظر: د.مثنى أمین الكردستاني، حركات تحریر المرأة من المساواة إلى ا(للمزید من التفاصیل حول فكر تلك الحركة  ."لمعرفیة التي تتبناهاللمنطلقات ا

 ).٢٠٠٤الجندر، دار القلم، القاهرة، 



 

 ٣  

المرأة بدأ دفع ووضعها في مكانة أدنى من مكانة الرجل. ومن هنا  " للمرأةاعتبار مهام األمومة وتربیة النشء "تهمیشاً 

  .بدعوى الخروج من نطاق "التهمیش" ومنافسة الرجل في تلك "المكانة"العام) المجال ( العملسوق لى إ

*********



 

 ٤  

  "Woman Empowerment"الترجمة العربیة لمصطلح : اً نیثا

 ،كل غیر دقیقمن المصطلحات المثیرة للجدل یتم ترجمتها في الوثائق الرسمیة لألمم المتحدة بش اً لوحظ أن عدد

، وشتان بین المصطلح "المساواة بین الجنسین"الذي یترجم إلى  Gender Equalityمثل: مصطلح مساواة الجندر 

  . ١األصلي باللغة اإلنجلیزیة، وترجمته الرسمیة الصادرة عن األمم المتحدة باللغة العربیة

وهي ترجمة خاطئة،  تؤدى إلى ، إلى "تمكین المرأة"، Women Empowermentوبالمثل، یترجم مصطلح 

العقلیة العربیة  اتتلقاه ةقرآنیهي كلمة  "التمكینكلمة ". فتغییر المعنى والمضمون، وتوجیه الفهم باتجاه مختلف تماماً 

  وهو: تمكین المرأة من حقوقها التي منحتها إیاها الشریعة اإلسالمیة، وال بأس في ذلك.أال  ،واإلسالمیة بمفهوم إیجابي

أما الترجمة ،  Empoweringولیس  ،Enablingنجلیزیة هو كلمة أن المرادف لكلمة تمكین في اللغة اإل في حین

تعني قوة، وكلمة  Powerفهي: "استقواء المرأة" (فكلمة  Women Empowermentالصحیحة لمصطلح 

Empowering  تعني تقویة، وكلمةEmpowerment  .(تعني استقواء  

على الرجل في الصراع الذي یحكم "، یعني تقویة المرأة لتتغلب Women Empowerment "استقواء المرأةو

ویتماشى ذلك التفسیر مع الحركة النسویة الرادیكالیة للثقافة الغربیة التي أفرزت ذلك المصطلح،  وفقاً  ،العالقة بینهما

 العالقة أصل هما والصراع العداء أن دعوى من اً انطالق -  والذكور اإلناث -  الجنسین بین الصراع مبدأ"التي تبنت: 

 بتعمیم واألعراف، والتقالید والعادات والتاریخ، والثقافة، اللغة، وعلى اهللا، الدین، وعلى على ثورة إلى ودعت بینهما،

   .٢"الرجال عالم عن كامالً  استقالالً  مستقلة ذاتها، حول األُنثى فیه تتمحور عالم إلى وسعت! وٕاطالق

  العربي واإلسالمي هو "التمكین" أم "االستقواء"؟  ناعالمنتداوله في : هل المعنى الذي بقوة نفسه یطرح الذي ؤلاستوال

 المصطلحالتغیرات التي طرأت على المجتمع نتیجة تطبیق ذلك استعراض  ستتضح عند على هذا التساؤل اإلجابة

  .على أرض الواقع

*********

                                                             

ن العشرین على ید الحركة األنثویة : مصطلح تم استخدامه في الوثائق الدولیة بمفهوم اجتماعي جدید ظهر في ستینیات القر Genderالجندر  -١

ولیس بناء على التركیب البیولوجي الفطري لإلنسان، ویتضمن إلغاء كافة الفوارق بین  ،الرادیكالیة، ویعني تقسیم األنواع بناء على األدوار االجتماعیة

والتي تعني ذكر وأنثى، بینما جندر تعني ، )Sex(جنس  ) محل كلمةGenderالرجل والمرأة، كما تم إدماجه في االتفاقیات الدولیة لتحل كلمة (جندر 

 Gender Basedذكر وأنثى وشواذ، ومن ثم یندرج عدم إعطاء الشواذ الحقوق أسوة باآلخرین تحت: (العنف المبني على الجندر  یساوينوع 

Violence.(  

، ٢، ص ٢٠٠٤دكتور محمد عمارة، دار القلم، القاهرة، الكتاب لل، مقدمة حركات تحریر المرأة من المساواة إلى الجندرمثنى أمین الكردستاني،  -٢

 بتصرف.



 

 ٥  

  مساواة الجندر واستقواء المرأة : اً ثالث

على ركزت فوضعت نظریة سیاسیة  "الهیمنة الذكوریة"،بـ القضاء على ما أسمته الحركة النسویة الرادیكالیةتهدفت اس

وفك ارتباط جنس اإلنسان بدور  ، عن طریق فصل جنس اإلنسان عن دوره في الحیاة،األدوار بین الجنسینتوحید 

  .)"Genderالجندرالنوع االجتماعي ("معین في الحیاة، تلك هي نظریة 

المرأة،  یقسم األدوار بین الرجل وفي أن المجتمع هو الذي  )"Gender الجندرالنوع االجتماعي ("نظریة  وتتلخص

ترعى تربي األبناء و  - وفقا لتلك النظریة –ا.. فالمرأة مهكل منوال عالقة لتلك األدوار بالتركیب البیولوجي الفطري ل

ألن المجتمع هو  ؛اإلنفاق والقوامة داخل األسرةجل مسئولیة العمل الشاق و في حین یتحمل الر ، وتطیع الزوج األسرة

التربیة األسریة (اختیار اسم، وأنشطة، ولعب، ومالبس، وریاضة للبنت مختلفة عن  :من خاللالذي قسم تلك األدوار 

الثقافة المجتمعیة، فمن األسریة، و  غییر نمط التربیةت - لتلك النظریة وفقاً  - إذا أمكنیة. ومن ثم الولد) والثقافة المجتمع

النوع لفكرة األساسیة التي یقوم علیها "الممكن أن یتغیر دور كل من الرجل والمرأة داخل األسرة والمجتمع!! تلك هي ا

  .")Gender (الجندر االجتماعي

على أن أكد الذي  )٤/٢٠٠٤( القرار )(ECOSOCباألمم المتحدة واالجتماعي  االقتصادي المجلسوقد اعتمد 

 دورة ونتائج بیجین لعم لمنهاجل الکام بالتنفیذ لیتص فیما رئیسیة استراتیجیة لیشک: "إدماج منظور الجندر

 كینبتم المتعلقة لالستراتیجیات كملةتذلك  باعتبار العشریة والمراجعة ،والعشرین الثالثة االستثنائیة العامة الجمعیة

 كتوبرأ/لاألو تشرین ٣١ في المؤرخ ١٣٢٥ األمن مجلس قرارو ،األلفیة بشأن المتحدة األمم وإعالن ،المرأة

   .١واألمن" والسالم المرأة بشأن ٢٠٠٠

أن مشاركة المرأة الكاملة في تصمیم ورصد سیاسات وبرامج إنمائیة تأخذ في االعتبار وأكدت وثیقة بكین على: "

  .٢تعزیز استقواء (تمكین) المرأة"، یكون من شأنها المنظور الجندري

ن المشكلة أللتدلیل على  )Gender( يجتماعظهور مفهوم النوع اال "كان :قندیل يمان. أدتقول السیاق  وفى هذا

المؤسس على مفاهیم ي وتقسیم العمل التقلید ،في األساس مشكلة األدوار التقلیدیة يالحقیقیة في عالقة المرأة بالتنمیة ه

لى اختالف األدوار النوعیة إویشیر  ث في المجتمع.دوار وٕامكانات وصالحیات كل من الذكور واإلناأب ،خاطئة

على نفس النظریة، أن  بذلك ، فهي تؤكد٣"ا لفوارق بیولوجیةولیست نتاجً  جتماعیة،باعتبارها محصلة للممارسات اال

   أدوار كل من الرجل والمرأة تحددها الممارسات االجتماعیة، ولیس التركیب البیولوجي لكل منهما.

                                                             

اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا ، إدماج قضایا النوع االجتماعي في السیاسات والبرامج اإلنمائیة مصادر المیاه وحمایة البیئة -١

  .١، ص ٢٠٠٨فبرایر  ٢٧، نیویورك E/ESCWA/ECW/2007/2، األمم المتحدة، (اإلسکوا)

2- Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4-15 Sept.,Beijing Declaration, article (19), 

Page:4. 

 .١٢ ، ص٢٠٠٥هلیة العربیة، بعنوان "تمكین المرأة"، الشبكة العربیة للمنظمات األ ٢٠٠٤المنظمات األهلیة العربیة، التقریر السنوى الرابع لعام  -٣



 

 ٦  

ضرورة القضاء على صراحة على ) ١٩٧٩( "سیداو"القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة  اتفاقیةنصت  وقد

نصت على  یضاً الرجل بالقوامة داخل األسرة)، وأ (إشارة إلى اختصاص المرأة باألمومة، واختصاص األدوار النمطیة

ها ألي شخص، لیس بالضرورة أن یكون أن األمومة "وظیفة اجتماعیة"، أي أنها لیست لصیقة بالمرأة، بل یمكن إسناد

  األم. 

، وعلى توحید األدوار بین الرجل والمرأة، هو دفع النساء إلى األمومةو المرأة بین رتباط اال فك وسبب اإلصرار على 

البیت، فتستقوي إلى الرجال ولوج في مقابل  "،unpaid role"سوق العمل، وتخلصها من العمل غیر مدفوع األجر 

التحكم الكامل في جسدها، وهو الهدف ، وتستقل عن الرجل، ومن ثم تستغني عنه، وتتمكن من ادیاً المرأة اقتص

، ومن ثم یعد استقواء (تمكین) المرأة، ومساواة الجندر الحركة النسویة الرادیكالیة إلى تحقیقه الرئیس الذي تسعى

  وجهان لعملة واحدة، ال یتحقق أحدهما إال بتحقق اآلخر.

*********



 

 ٧  

  إدماج مصطلح استقواء (تمكین) المرأة في سیاسات األمم المتحدة: اً ابعر 

 ،الدولیة الخاصة بالمرأة من خالل الوثائق في تسعینیات القرن العشرینالمرأة استقواء (تمكین) مفهوم  ظهر

عالمي الرابع للمرأة )، ووثیقة المؤتمر ال١٩٩٤وثیقة مؤتمر القاهرة للسكان ( وأهمها والصادرة عن هیئة األمم المتحدة،

  ، وغیرها.٥، بكین+٥ا تالها من وثائق، مثل: القاهرة للسكان+في كل م ثم صار المصطلح محوریاً )، ١٩٩٥(

 ) یة والتنم لسكانل العالمي مؤتمرالة في برنامج أالمر  )تمكیناستقواءInternational 

Conference on Population and Development (ICPD) ١٩٩٤: 

واستقواء واإلنصاف،  مساواة الجندرعلى أن: "تعزیز  من برنامج عمل مؤتمر القاهرة للسكاندأ الرابع كد المبأ

حجر ، أمور تمثل قدرة المرأة على السیطرة على خصوبتها، والقضاء على العنف ضد المرأة، وكفالة (تمكین) المرأة

  ١في البرامج المتصلة بالسكان والتنمیة"! الزاویة

حجر الزاویة في التنمیة وقد اعتبرهما برنامج عمل القاهرة للسكان سیطرتها على خصوبتها، مرتبط بأة استقواء المر ف

، سواء كانت متزوجة أم غیر متزوجة، بقرار اإلنجاب تماماً المرأة أن تستقل التحكم في الزیادة السكانیة. ویعني ذلك و 

  ، وجهین لعملة واحدة.في البرنامج، فهما كما ذكرنا آنفاً  )المرأةاستقواء (و )مساواة الجندر(كما یتضح التالزم الدائم بین 

"ینبغي" على الحكومات: "مساعدة المرأة على إقرار حقوقها وٕاعمالها، بما فیها  وقد نص برنامج المؤتمر على أنه

  . ٢"reproductive and sexual healthالحقوق المتصلة بالصحة اإلنجابیة والجنسیة 

 قواء المرأة، والتنمیة المستدامة:الربط بین است  

 )تمكیناستقواء (و "مساواة الجندر، واإلنصاف،  تم تخصیص الفصل الرابع من برنامج مؤتمر القاهرة للسكان لـ:

 )تمكین"استقواء (ربط بین ". حیث Gender Equality, Equity and Empowerment of Women المرأة

 اإلنتاج صعیدي ىعل ةالرجل والمرأ بین الكاملة مشاركةال" كما أكد على. "ةالمستدام التنمیة تحقیق" وبین "المرأة

 ینبغي"وكذلك  .٣"المعیشیة األسرة على والحفاظ وتربیته برعایة الطفل المتعلقة ولیاتئالمس تقاسم ذلك في بما ،واإلنجاب

"توفیر المرونة في  كما ینص على: .٤ة"التشدد على مسئولیات الذكور فیما یتعلق بتربیة األطفال وأداء األعمال المنزلی

                                                             

1- The Programme of Action of the International Conference on Population and Development (ICPD), Sept. 

1994, Chapter2:Principles, principle (4),  Page:12. 

2- The Programme of Action of the of the International Conference on Population and Development (ICPD), 

Sept. 1994, Chapter 4, Para. (4.4.c), Page:23. 

3- The Programme of Action of the International Conference on Population and Development (ICPD), Sept. 

1994, Chapter 4, Para. (4.1.), Page:22. 

4- The Programme of Action of the International Conference on Population and Development (ICPD), Sept. 

1994, Chapter 4, Para. (4.١١.), Page:24. 



 

 ٨  

أي أن یحصل األب على إجازة "أبوة" أسوة  ١جازات األمومة".إ ومرافق الرعایة النهاریة، و  وٕاجازات األبوةمواعید العمل 

  باألم لیتناصف معها رعایة المولود!.

لقرارات المتعلقة باإلنتاج واإلنجاب! بینها وبین الرجل في ا "التشارك الكامل"وویتكرر هنا الربط بین استقواء المرأة 

یتشاركان مناصفة في مدفوع األجر، ومن ثم  یعمالن عمالً المرأة والرجل  من كالً  أن "التشارك في اإلنتاج" ویعني

سئولیة یتناصفان المأنهما  "التشارك في مجال اإلنجاب"یعني و  وسائر المسئولیات داخل األسرة. اإلنفاق داخل األسرة

 على القرار صنع على قدرتها یعزز المرأة تحسین مركز" نكما أكد البرنامج على أ .رعایة األطفال وتربیتهمبالمتعلقة 

  .٢"واإلنجاب الجنس مجال في وبخاصة. كلها مجاالت الحیاة في المستویات جمیع

قة الجنسیة بین أن إقامة العالیعني ، "الجنس واإلنجاب"في مجالي  صنع القرارالتأكید على قدرة المرأة على ف

وال ذكر هنا لحالة ( .وحدها یكون مبني على إرادة المرأة اإلنجابقرار المرأة، وبالمثل بإذن من الرجل والمرأة تكون 

  ).المرأة الزواجیة، فالعالقة الجنسیة مجردة سواء كانت المرأة زوجة أم ال!

 ) ١٩٩٥ المرأة في منهاج بكین )تمكیناستقواء:    

لیرسخ مفهوم استقواء ، ١٩٩٥یلول/ سبتمبر أ ١٥-٤ فيالمي الرابع للمرأة الذي عقد في بكین المؤتمر الع جاءو 

 (Platform For Action)، ومنهاج عمل بیكین )Beijing Declaration( عالن بكینإ هحیث صدر عنالمرأة، 

 )تمكیناستقواء (مام أ حائالً  یةالمؤسسة الدول عتبرهاتوتحدید القیود والعقبات التي ، (CEDAW) تفعیل اتفاقیة سیداول

  .ال ببلوغ المرأة مراكز صنع القرارإبین المرأة والرجل لن تتم  كاملةالمساواة الن أحیث اعتبر إعالن بیكین ، ةأالمر 

وأن "االعتراف الصریح بحق جمیع ، ٣كما أكد اإلعالن على "تقاسم الرجل والمرأة المسئولیات عن األسرة بالتساوي"

، وتأكید هذا الحق مجدداً  المتعلقة بخصوبتهن،في جمیع األمور المتعلقة بصحتهن، وخاصة تلك  لتحكماالنساء في 

التمكین الحق في "حریة الفكر والضمیر  من بین معانياإلعالن  كما جعل. ٤(تمكین) المرأة الستقواءأساسي أمر 

  . ٥"والدین والمعتقد

*********

                                                             

1- The Programme of Action of the International Conference on Population and Development (ICPD), Sept. 

1994, Chapter 4, Para. (4.١٣), Page:25. 

2  - The Programme of Action of the International Conference on Population and Development (ICPD), Sept. 

1994, Chapter 4, Para. (4.1.), Page:22. 

3- Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4-15 Sept.,Beijing Declaration, article (15), 

Page:3. 

4- Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4-15 Sept.,Beijing Declaration, article (1٧), 

Page:3. 

5  - Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4-15 September 1995 United Nations · New 

York, 1996, Art. (1٢), page ٣. 



 

 ٩  

  ثىاستقواء الطفل والطفلة األن: اً خامس

) التي احتوت CRCوقد أصدرت األمم المتحدة اتفاقیات ووثائق خاصة بالطفل، على رأسها اتفاقیة حقوق الطفل (

منها: "ال یجوز أن یجري أي تعرض تعسفي، أو غیر  Child Empowermentعلى بنود تحقق استقواء الطفل 

و"للطفل الحق في أن یحمیه القانون من مثل هذا  ١!قانوني للطفل في حیاته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسالته.."

وقّلصت االتفاقیة دور األهل حیث نصت على: "ینبغي أن یؤكد قانون األسرة بشكل . ٢التعرض أو هذا المساس"!

المناسبین لألطفال دون اللجوء إلى أي شكل من  مسئولیة الوالدین تشمل تقدیم اإلرشاد والتوجیهإیجابي على أن 

  . ٣"أشكال العنف

في االعتبار مطاطیة مصطلح "العنف"، الذي یبدأ من مجرد التوبیخ ویتدرج حتى یصل إلى أقسى أنواع  أخذاً 

بنة أن یزجوا بن واالالعقوبات البدنیة. ومن ثم تكبل الوثائق أیدي اآلباء فال یتمكنوا من تربیة أبنائهم، وٕاال یمكن لال

  بآبائهم في السجن عن طریق الخط الساخن.

، تبنتها CRCم) كوثیقة استراتیجیات لتطبیق اتفاقیة حقوق الطفل ٢٠٠٢صدرت وثیقة عالم جدیر باألطفال ( وحین

المیثاق الذي أصدرته منظمة  - على سبیل المثال –الحكومات، وأعادت إنتاجها بصبغات إقلیمیة ومحلیة، منها 

) منه على أنه: "ال یجوز إخضاع أي طفل ١٠(مادة الذي نصت الو  ،الوحدة األفریقیة بعنوان: "میثاق الطفل األفریقي"

 ،غیر أن لألبوین والوصي الشرعي الحق في ممارسة إشراف معقول ،لتدخل تعسفي وغیر شرعي في حیاته الخاصة

  وللطفل الحق في الحمایة قانونًا من مثل هذه التدخالت"!!.

 :ال للزواج المبكر.. نعم للجنس المبكر  

سكان على استقواء المرأة عبر مراحلها العمریة المختلفة، فخصصت فقرة كاملة داخل باب ركزت وثیقة القاهرة لل

على الحكومات أن تنفذ بكل  ینبغي"، ورد فیها: "The Girl Childاستقواء (تمكین) المرأة، بعنوان "الطفلة األنثى 

، والسن األدنى عند الزواج، وأن minimum legal age of consentحسم القوانین المتعلقة بالسن القانوني للموافقة 

تزید السن األدنى عند الزواج حیثما اقتضى األمر. وعلى الحكومات والمنظمات غیر الحكومیة تولید الدعم االجتماعي 

في  مع األخذ ٤الالزم إلنفاذ القوانین المتعلقة بالحد األدنى القانوني لسن الزواج، ال سیما بإتاحة فرص التعلیم والعمل".

وفي ذلك مخالفة صریحة للشریعة  ،من المیالد وحتى الثامنة عشر" اإلنسان طفالً العتبار أن االتفاقیات الدولیة تعتبر "ا

  اإلسالمیة التي تعتبر أن الطفولة تنتهي بالبلوغ.

                                                             

  .CRCل ) ، اتفاقیة حقوق الطف١-١٦المادة ( -١

  .CRC) ، اتفاقیة حقوق الطفل ٢-١٦المادة ( -٢

)، ص ٣٩، معلومات أساسیة، البند (٢٠٠٨، األمم المتحدة، نیویورك ٤١تقریر لجنة حقوق، الجمعیة العامة، الدورة الثالثة والستون، الملحق رقم  -٣

٣٣.  

4 - The Programme of Action of the of the International Conference on Population and Development (ICPD), 

Sept. 1994, Chapter 4, Para. (4.21), Page:26. 



 

 ١٠  

" تم minimum legal age of consentفعبارة "الترجمة إلى اللغة العربیة، وهنا یظهر بوضوع التالعب في 

والفارق بینهما كبیر،  ،تها في النسخة العربیة من وثیقة القاهرة للسكان إلى: "السن الشرعي األدنى لقبول الزواج"ترجم

" ترجمتها الصحیحة هي: "السن القانوني للموافقة"، وعلى مستوى minimum legal age of consentفعبارة "

وتستطیع أن تقیم عالقة جنسیة  ،فیها أن تستقل بجمیع قراراتها التطبیق فإنها تعني: "السن القانونیة التي تستطیع الفتاة

، وترجمتها بأنها "السن الشرعي األدنى لقبول الزواج" ساعد ١بكامل إرادتها، وأنها ال یجب الخلط بینها وبین سن الزواج"

  على تمریرها وعدم االعتراض علیها.

" تؤدي إلى المزید من التضلیل، وتوحي بأن تلك الوثیقة الشرعي" إلى "السن Legal age القانونیةثم ترجمة "السن 

  وتحث على االلتزام به في تحدید سن الزواج.  ،تحترم الشرع

ونقف هنا عند نقطة في غایة الخطورة، ففي نفس الوقت الذي تطالب فیه الوثیقة بتحدید سن معینة تمارس 

)، ٢حددت تلك السن بین السادسة عشر والثامنة عشر فیها الفتاة العالقة الجنسیة بحریة تامة (معظم دول العالم

  تطالب برفع سن الزواج! ویعد هذا من سبل تحقیق استقواء المرأة عن طریق تحكمها الكامل في جسدها. 

على المشورة والمعلومات والخدمات فیما یتعلق بالصحة  حصول المراهقاتوینص منهاج عمل بیكین على أن: "

ما ال یؤخذ في االعتبار حق الشابات في الخصوصیة  ، وكثیراً تماماً  أو معدوماً  یزال قاصراً الجنسیة واإلنجابیة ال 

والسریة واالحترام والموافقة المستنیرة... واالتجاه إلى التجارب الجنسیة المبكرة، مع انعدام المعلومات والخدمات، یزید 

واألمومة  والزواج المبكریر المأمون... من خطر الحمل غیر المرغوب فیه.. وكذلك خطر عملیات اإلجهاض غ

ما ال یتعلم الشبان احترام حق المرأة في  المبكرة للشابات یمكن أن یحدا بدرجة كبیرة من فرص التعلیم والعمل... وكثیراً 

  . ٣تقریر المصیر واقتسام المسئولیة مع المرأة في أمور الحیاة الجنسیة واإلنجابیة

ویجب اتخاذ تدابیر فعالة بما  ،ثاق الطفل اإلفریقي على أنه: "یحظر زواج األطفالمن می )٢١/٢المادة (كما تنص 

  سنة". ١٨فیها القوانین لتحدید السن األدنى الالزم للزواج وهو 

ومن ثم ، ففي نفس الوقت الذي یتم فیه التأكید على حظر الزواج المبكر (دون الثامنة عشر) تأتي المطالبة 

الزمة للمراهقات كي یتمكن من إقامة عالقات جنسیة "آمنة"، بمعنى تدریبهن على استخدام بإعطاء كل المعلومات ال

وسائل منع الحمل، وتوفیرها لهن الستخدامها أثناء الممارسة، وفي حالة حدوث حمل، ورغبة المراهقة في التخلص 

"آمنة" للتخلص من الحمل!! ) لیكون وسیلة من ذلك الحمل، یأتي الحض على تقنین اإلجهاض (أي إباحته قانوناً 

  ویصب ذلك كله في تعزیز استقواء المرأة.

                                                             

1  - Age of consent, from Wikipedia, 23 August 2012, http://en.wikipedia.org/wiki/Age_of_consent. 

2  - Worldwide ages of consent, 7 Sept. 2012, http://www.avert.org/age-of-consent.htm, Minimum legal age of 

consent Charts,  http://chartsbin.com/view/hxj. 

3- Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4-15 Sept.,PLATFORM FOR ACTION, article 
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 ١١  

  ة استقواء (تمكین) المرأة على المستوى الدولي: مأسساً سادس

جاء ، ثم األولویة لدى عدد من الهیئات والصنادیق التابعة لألمم المتحدة استقواء المرأة ومساواة الجندراحتلت أجندة 

حیث تم تأسیس هیئة دولیة  ي،على المستوى الدول "المرأة )تمكین"استقواء (سسة مأ كبر صورألیشهد  ٢٠١٠عام 

والتي اختصرت لتصبح  لمرأة"تمكین) ااستقواء (لمساواة الجندر و "هیئة األمم المتحدة  الغرض بعنوانلذلك مخصصة 

  (A/RES/64/289)العمومیة لألمم المتحدة قرار الجمعیة بموجب)، وذلك UN WOMEN"نساء األمم المتحدة" (

 .، تقوم الحكومات بتغطیتهاملیون دوالر شهریاً  ٥٠٠بمیزانیة حدها األدنى ، ٢٠١٠تموز/یولیه  في

 :هي، و المرأةاستقواء و مساواة الجندر،  یسي علىبشكل رئیرتكز كان محور عملها  التيالرئیسة یئات الهت ضمَّ وقد 

 وشعبة النهوض بالمرأة في األمانة العامة، (OSAGI) والنهوض بالمرأةالجندر مكتب المستشارة الخاصة لقضایا 

(DAW) ،وصندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة (UNIFEM) ، ومعهد األمم المتحدة الدولي للبحث والتدریب من

 .(INSTRAW) رأةالم تقدمأجل 

مهمة الهیئة الجدیدة تتركز في تقدیم الدعم المالي للحكومات لتحقیق استقواء المرأة ومساواة الجندر، ودعم هیئات و 

الستقواء المرأة ( ، في صیاغتها للسیاسات والمعاییر والقواعد العالمیةCSW المرأة مركزمثل لجنة األمم المتحدة 

ٕاقامة شراكات فعالة بمساواة الجندر، و مة األمم المتحدة بشأن التزاماتها في ما یتعلق منظو  مساءلةومساواة الجندر)، و 

حیث تقدم تمویالت ضخمة إلى منظمات المجتمع المدني التي تعمل على تحقیق استقواء المرأة  ،مع المجتمع المدني

ا نالحظه من تنافس محموم بینها وأدى إلى م ،ومساواة الجندر. وهو ما تسبب في تهافت المنظمات على ذلك التمویل

لتطبیق تلك األجندة المشبوهة، مع رفع شعارات براقة، مثل: تمكین المرأة من حقوقها، حمایة المرأة من العنف، رفع 

 ... وغیرها. ،التمییز عن المرأة

 ةالرئیس "تمیشیل باتشیلی"مون تعیین  ، أعلن األمین العام لألمم المتحدة بان كي٢٠١٠أیلول/سبتمبر  ١٤وفي 

وبذلك تصبح الهیئة وقراراتها  ١لمرأة.ل لألمم المتحدةألمین العام ل وكیالً مدیرة تنفیذیة للهیئة الجدیدة، و لشیلي،  ةالسابق

  تحت األمین العام مباشرة، مما یعطیها سرعة وقوة أكبر في اإلنجاز.

 مأسسة استقواء المرأة على المستوى المحلي:  

والذى تناول التقییم العشري لتطبیق منهاج بكین (مرور  )٢٠٠٤( عن جامعة الدول العربیةالصادر  ورد في التقریر

نجازات الرئیسیة في مجال تعزیز (المساواة بین عشر سنوات على بیكین) تحت عنوان "لمحة عامة موجزة عن اإل

على أعلى مستوى أو على تعدیل عملت الدول العربیة إما على إنشاء آلیة وطنیة خاصة : ٢الجنسین) و (تمكین المرأة)

أنیطت بهذه ین لآللیات الوطنیة. وقد كبما یتواءم مع ما هو منصوص علیه في منهاج عمل ب ،مهام اآللیات القائمة

                                                             

1  - United Nations Entity for Gender Equality and the Empowement of Women, UN WOMEN, 24 August 2012, 

http://www.un.org/ar/aboutun/structure/unwomen/ 

متحدة، نیویورك، "التقریر اإلقلیمي العربي للمراجعة والتقییم العشري لتنفیذ منهاج عمل بیجین"، اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا، األمم ال -٢

 .٣)،  ص١٤، البند(٢٠٠٤یولیو  ١



 

 ١٢  

مهمة التنسیق بین مختلف المؤسسات العامة، وبین مؤسسات المجتمع المدني،  اآللیة كمرجعیة حكومیة مهمتان:

المساواة بین ون المرأة وتعزیز ئتقوم بها جمیع الجهات الحكومیة في كل ما یتعلق بشومهمة الرصد والمتابعة التي 

  ١أو ذات طبیعة استشاریة. تقریریةطبیعة ، وهي إما ذات الجنسین

ومن ثم تعد المجالس القومیة للمرأة والطفل، التي أنشئت في بالدنا بعد صدور وثیقة بكین، أدوات من أدوات األمم 

إلى المساواة بین  خطًألتطبیق االتفاقیات الدولیة، وبالتحدید: مساواة الجندر (التي تترجم  یسها خصیصاً المتحدة تم تأس

من خالل التركیز على محو كل الفوارق التشریعیة بین  (الذي یترجم خطأ إلى تمكین المرأة) الجنسین)، واستقواء المرأة

تفاقیات، ورفع تقاریر دوریة إلى هیئة األمم المتحدة، حیث الجنسین، ومن أدوار تلك المجالس رصد تطبیقات تلك اال

  تفسح تلك التقاریر المجال أمام األمم المتحدة للتدخل في أدق خصوصیاتنا.

  ذرع األمم المتحدة في الدول العربیة:أالمنظمات النسویة الحقوقیة  

 المتحدة في الدول العربیة لتنفیذ سیاساتهاوتعد المنظمات النسویة الحقوقیة هي الذراع الرئیسي الذي تحركه األمم 

 من خالل التمویل الذي تضخه لتلك المنظمات، وقد نص تقریر مؤتمر بكین على أنه: ،الستقواء المرأة واستراتجیتها

بمساواة الجندر ، ال سیما منظمات المرأة والجماعات المنادیة المنظمات غیر الحكومیة"كانت القوة المتنامیة لقطاع 

بالغ األهمیة في مجال الدعوة لتنفیذ  اً لعبت المنظمات غیر الحكومیة دور  ة من القوى الدافعة للتغییر. فقدواحد

على المنظمات غیر  .. ومع ذلك ال تزال الحكومات في بعض البلدان تفرض قیوداً التشریعات أو إنشاء اآللیات

   ٢"الحكومیة بما یحد من قدرتها على العمل بحریة

*********

                                                             

للمراجعة والتقییم العشري لتنفیذ منهاج عمل بیجین"، اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا، األمم المتحدة، نیویورك، "التقریر اإلقلیمي العربي  -١

 .٤-٣)،  ص١٦، البند (٢٠٠٤یولیو  ١

2- Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4-15 Sept.,PLATFORM FOR ACTION, article 

(26), Page:12. 
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  استقواء (تمكین) المرأة مجاالت :اً بعسا

  هي:المجاالت التي تسعى األمم المتحدة إلى استقواء المرأة فیها، و  تتعدد

 .االقتصادي(التمكین) االستقواء  - ١

 .السیاسي(التمكین) االستقواء  - ٢

 .االجتماعي (التمكین) االستقواء - ٣

 االقتصادي:(التمكین) االستقواء  -١

وهو المصطلح  "،Feminization of Poverty نیث الفقرأت"هو مصطلح  جدیداً  اً مصطلح أنتجت الحركة النسویة

  . ١بعینیات من القرن العشرینفي الس)، Diana Pearceدیانا بیرس ( الذي صاغته

معدالت الفقر وحدَّته لدى النساء أعلى منها لدى الرجال، بسبب انشغال النساء في القیام  نتأنیث الفقر أالمقصود بو 

عمال مدفوعة األجر، وهو ما ار غیر مدفوعة األجر (األمومة ورعایة األسرة)، وفي المقابل اشتغال الرجال باألباألدو 

ترى الحركة النسویة أن هذا األمر یظهر بشكل واضح و  یدي الرجال، في مقابل فقر النساء!أدى إلى تركز المال في أ

وذج ، وفي ذلك النمش، وتتولى فیها المرأة إدارة شئون المنزلفي نموذج األسرة التي یتولى فیها الرجل كسب لقمة العی

، وهو ما یسمى بـ "األسرة في خصوبتها كما أنها ال تتحكم تماماً ، في الخروج للعمل زوجها تحتاج المرأة أن تستأذن

 ٢."patriarchal familyالذكوریة 

هدف االستقواء سی في فقر النساء، ومن ثم ساً رئی تعتبر الحركات النسویة قوامة الرجل لألسرة عامالً بناء علیه و 

إلغاء تلك القوامة عن طریق التساوي المطلق في السلطة داخل  Economic Empowermentكین) االقتصادي (التم

صول إلى رؤوس األموال وتملك مشاریعها الخاصة، حتى ودفع النساء للعمل خارج المنزل لكسب المال، للو األسرة، 

  .في قراراتها قتصادیا فتصبح متحكمة تماماً تستقل عن الرجل ا

 ختیار القرى الفقیرة، حیث تركز برامج االستقواء االقتصادي والسیاسي على المرأة فقط، بعیداً اففي الدول العربیة یتم 

من النهوض بمستوى األسرة فیها بشكل عام عن طریق تشغیل الرجال لینفقوا علیها ویتحقق لها  عن أسرتها، وبدالً 

ستقرار، یتم استهداف النساء فقط بقروض ومشروعات، بهدف تحقیق االستقالل االقتصادي لهن. وقد ورد في تقریر اال

المحافظات السوریة  في كافة اً من القرى األشد فقر  ٢٠٠٨-٢٠٠٧مي قریة خالل عا ١٥٩تمَّ استهداف عن سوریا أنه: "

                                                             

1  - The Feminization of Poverty, Megan Thibos, Danielle Lavin, PhD, Marcos Martin, PhD, Empowering Women, 

The J. MCDONALD WILLIAMS INSTITUTE, May 2007, Page 1. 

2  - THE ‘FEMINIZATION OF POVERTY’ AND WOMEN’S HUMAN RIGHTS, Valentine M. Moghadam , 

SHS/HRS/GED , July 2005, page 15,  



 

 ١٤  

 قراضإ وقد تمَّ تدریب و  ،یة تأسیس مشاریع خاصة بهنَّ الحصول على القرض على كیف من خالل تدریب النساء أثناء

  .١ا"نسائی�  اً مشروع ٣١١٤حیث تمَّ تأسیس  ،مستفیدة  3114

حتى في حال الكالم عن إدماج المرأة في سوق العمل، نلحظ اإلصرار على إقحام النساء في كل مجاالت العمل، 

بین الرجل والمرأة! ونحن  Gender Gapوة النوعیة بدعوى تقلیل الفج ،تلك التي تناسب الرجال بشكل أكبرحتى 

وأخرى أكثر مالءمة للرجل  ،ل فیهانتساءل: ما الضیر في أن تكون هناك مجاالت من العمل أكثر مالءمة للمرأة فتدخ

  فیتخصص فیها؟

  السیاسي للمرأة: (التمكین) االستقواء -٢

في  یصب بشكل مباشرالجتماعي، فاالستقواء السیاسي ي واقتصاداالیعد االستقواء السیاسي هو الداعم لالستقواء 

بعض التقاریر دورها األساسي في تربیة النشء، بل أن  ولو على حساب ،، ودفع المرأة إلى سوق العملتغییر القوانین

، شار إلیه آنفاً التقریر الم أة، فقد جاء فير أساس أمام االستقواء السیاسي للم عتبر أن قیام المرأة بهذا الدور تحدٍّ المقدمة ی

وتحت عنوان (التحدیات الرئیسیة): "وفیما یتعلق بالمشاركة السیاسیة المتزایدة للمرأة، التزال فكرة الدور التقلیدي للمرأة 

  .٢"رئیسیاً  في النطاق الخاص (كزوجة وأم) تمثل عائقاً 

یفترض أن یتم شغلها بنظام مناصفة مقاعد البرلمان، والتي ) و Qote كوتاطالبت الوثائق بفرض حصة للنساء (و 

، فتشغلها النساء أو الرجال، بأي نسبة كانت، ال جدال في ذلك طالما جاء االختیار بناء على االنتخاب الشعبي الحر

یأتي نظام الكوتا لیكرس دیكتاتوریة الفكر النسوي الذي یعمل على فرض النساء عنوة في ولكن . انتخابات حرة نزیهة

ارق بین الرجل والمرأة، وهو ما ٕالغاء كافة الفو و  ،القوانین والتشریعاتاج منظور الجندر في إدمبرلمانات لضمان ال

یصطدم بشكل مباشر مع قوانین األسرة واألحوال الشخصیة المستمدة من الشریعة اإلسالمیة، المصدر الرئیس للتشریع 

لشغل أي مناصب قیادیة فالمعیار الوحید  المصلحة العامة،یضر ب ونرى أن نظام الكوتا. للدول العربیة واإلسالمیة

لمجرد الوصول إلى تمثیل متساو بین  عن طریق الكوتاالكفاءة ولیس الجنس. ومن ثم فإن إقحام النساء  یجب أن یكون

  یوسد األمر إلى غیر أهله. قد ألنه ؛مةصلحة العاالرجل والمرأة لتحقیق استقواء المرأة، یضر بالم

  :االجتماعي )التمكیناالستقواء ( -٣

من الفكر النسوي  تحقیق االستقواء االجتماعي، وذلك انطالقاً ل مسارینواالقتصادي االستقواء السیاسي  من یعد كالً 

  والطفل. الذي یمثل الفلسفة الحاكمة لالتفاقیات الدولیة الخاصة بالمرأة ،الرادیكالي

 العداء أن دعوى من اً انطالق - والذكور اإلناث -  الجنسین بین الصراع مبدأ(النسویة)  األنثویة النزعة بنتت لقد

 والعادات والتاریخ، والثقافة، اللغة، وعلى اهللا، علىو الدین،  على ثورة إلى ودعت بینهما، العالقة أصل هما والصراع

                                                             

  ، ١/١١/٢٠٠٩براهیم، التمكین االقتصادي للمرأة، الوحدة، تحقیقات، إیمامة  -١

http://wehda.alwehda.gov.sy/_kuttab_a.asp?FileName=71240695920091101123137  

  .٢٥، ص٢٠٠٤تعزیز المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة، تقریر األهداف التنمویة لأللفیة، التقریر القطري الثاني، مصر،  -٢



 

 ١٥  

 عالم عن كامالً  استقالالً  مستقلة ذاتها، حول األُنثى فیه تتمحور عالم إلى وسعت، وٕاطالق بتعمیم واألعراف، والتقالید

  .١الرجال

 قضیة« كتابه في یذهب وهو ،»األنثى حول التمركز« بـ »feminism النسویة« المسیري الوهاب عبد.د ویترجم

 من اً انطالق المرأة، تحریر حركات تحاول فبینما. بینهما التفریق یجب أنه إلى »األنثى حول والتمركز التحرر بین المرأة

 الفرد مفهوم من اً انطالق -  األنثى حول التمركز حركات تحاول المجتمع، داخل المرأة وضع تحسِّن أن األسرة، مفهوم

 االجتماعیة المرأة حقوق قضیة أمام لسنا هنا أننا أي": (رحمه اهللا) المسیري كما یقول .٢"عنه تفصلها أن - المطلق

 الذكر عن منفصل كیان األنثى بأن یماناإل من نابعة متكاملة معرفیة رؤیة أمام وٕانما الثقافیة، حتى أو واالقتصادیة

  .٣"»األنثى حول التمركز حركة« لها تسمیتنا هنا ومن معه، تاریخي كوني  صراع حالة وفى بل ذاتها، حول متمركزة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

، ٢ص ، ٢٠٠٤دار القلم، القاهرة، دكتور محمد عمارة، لل مقدمة الكتاب حركات تحریر المرأة من المساواة إلى الجندر، ،مثنى أمین الكردستاني -١

 بتصرف.

، ملخص من ١٩٩٩عبد الوهاب المسیري، قضیة المرأة بین التحرر والتمركز حول األنثى، دار نهضة مصر، سلسلة التنویر اإلسالمي، القاهرة  -٢

 .http://www.elmessiri.com/books.php، ٢٠١٢مایو  ٣موقع د.عبد الوهاب المسیري، تاریخ التصفح 

 .١٩٩٦دكتور عبد الوهاب المسیرى، إشكالیة التحیز، الجزء األول، منشورات المعهد العالمى للفكر اإلسالمى،  -٣

  والتنمیة المستدامة وتطبیقاتها والجندر رسم یوضح العالقة المتشابكة بین استقواء المرأة

  

استقواء المرأة 
Empowering women 

  

سیطرة المرأة على 
نفسها سیطرة كاملة في 

  مجالي:
  "الجنس واإلنجاب"

تدریب على استخدام  -
  .وسائل منع الحمل

توفیر وسائل منع  -
  .الحمل

  .قنین اإلجهاضت -
قوانین األسرة تعدیل  -

الشخصیة  واألحوال
  .لتحقیق استقواء المرأة

لتحقیق التنمیة 

 المستدامة

  

إدماج منظور الجندر 
 في خطط التنمیة

: ویشمل التعلیم. ١
 Sexالثقافة الجنسیة 

education 
. الصحة: وتشمل ٢

توفیر خدمات الصحة 
  اإلنجابیة

مساواة الجندر 
Gender Equality 
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  الستقواء المرأة الوطنیة قوانینالتغییر ا: ثامن

قد نشر و  ،جتماعیة جذریةق في إحداث تغییرات ایعد مدخل االستقواء (التمكین) من أخطر المداخل على اإلطال

 علىالتمكین  مدخل "ویعملالمدخل لخطورته فتقول:  ذلكورقة توصي بالتركیز على  (ESCWA)اإلسكوا موقع 

 المفاهیم وتغیر ،النساء قدرات دعم خاللها من یمكن التي ،واإلجراءات والسیاسات واآللیات القوانین في تعدیل إحداث

.. التمییز أشكال جمیع وٕازالة ،المساواة وتحقیق ،للتنمیة الرئیسي البناء في الكاملة النساء مشاركة تتم ثبحی ،والقیم

 ،الوقت من اً قدر  تأخذ الكاملة المحسوسة نتائجه نأو  ،وبرامجه استراتیجیاته في المدى بعید هو المدخل هذا فإن وبالتالي

 بعض مع تتعامل ظرفیة هي األخرى المداخل فإن، األسمى لهدفا تحقیق على القادر الوحید المدخل یظل أنه إال

 والعالقات والسلوكیات والقوانین في القیم جذریة راتیتغی إحداث إلى بالضرورة تنفذ وال ،كلها ولیست للتمییز المالمح

  .١"مدخل التمكین یسعى مثلما والرجل المرأة بین االجتماعیة

ذي تستهدف النسویات القضاء علیه ألجل تحقیق "االستقواء (التمكین)"، لتمییز" الاإلشارة إلى مفهوم "ا وال تفوتنا هنا

وتعرفه وثیقة (بكین)، ووثیقة  ،فالتمییز المقصود هنا هو: "أي فارق بین الرجل والمرأة في األدوار، وفي التشریعات

ل من أشكال العنف یستخدم "أي شكأنه: و  "،Gender Based Violenceعلى النوع  اً مبنی اً عنف") بأنه ٥(بكین+

، والعالقات غیر المتساویة كما هي علیه، بمعنى أنه آلیة إلبقاء وضع النساء األدوار الجندریة الجامدةلإلبقاء على 

   ."من یملك القوة ومن یملك صنع القراركما هي علیه، وللتأكید على 

هو قیام المرأة بدور األمومة، وقیام الرجل بمهمة  -  ولیةلالتفاقیات الد وفقاً  –" الجندریة الجامدة دواراألـ "والمقصود ب

وللرجال ﴿، و"العالقات غیر المتساویة" المقصود بها ریادة الزوج لألسرة، والمتمثلة في اآلیة القرآنیة: ٢القوامة في األسرة

  )٢٢٩(البقرة  ﴾علیهن درجة

بتغییر كل المنظومة التشریعیة  ةك المطالبوبالتالي حین تطالب النسویات بالقضاء على التمییز، إنما یعني ذل

التي تقر وجود فوارق بین الرجل والمرأة. من ذلك المطالبة بإلغاء القوامة، والوالیة، والتعدد، والعدة، والمهر، 

وتحقیق التساوي التام في الزواج والطالق، والمیراث، وغیرها من قوانین الشریعة اإلسالمیة التي تحفظ لألسرة بقائها 

  .تماسكها وقوتهاو 

الشدید ) مدى اهتمام األمم المتحدة ESCWAادي واالجتماعي لغرب آسیا (إسكوا المجلس االقتصموقع وضح یو 

 منح التي تعكس استقواء المرأة: مؤشراتالبتغییر القوانین التي تعطي المرأة التحكم الكامل في نفسها، ومن ضمن 

  .٣الزوج إذن دون السفر في الحق المرأة منح، و الزوج ذنإ دون األسرة تنظیم وسائل استخدام في الحق النساء

                                                             

ا، والقانونیة، موقع المجلس االقتصادي واالجتماعي لغرب آسی المفاهیمیة التغیرات :المرأة وتمكین واإلنصاف الجنسین بین بدري،المساواة بلقیس -١

http://www.escwa.un.org/popin/publications/regional/gender/badri.pdf  

   http://www.iicwc.org موقع اللجنة اإلسالمیة العالمیة للمرأة والطفل ، مصطلحات  -٢

   .، بتصرف١٠-٩ص  ،مرجع سابق والقانونیة، المفاهیمیة اتالتغیر  :المرأة وتمكین واإلنصاف الجنسین بین بدري،المساواة بلقیس -٣

 



 

 ١٧  

  تمكین أم استقواء؟في عالمنا العربي واإلسالمي السؤال: هل ما یطبق 

في بدایة البحث، علقنا اإلجابة على هذا السؤال لحین التعرف على معنى المصطلح، وتطبیقاته، وتداعیات تطبیقاته 

ام، وقوانین األسرة بشكل في القوانین بشكل ع هاؤ الجاري إجرا لتغییراتسریع ل على األسرة والمجتمع. وباستعراض

كما للثامنة عشر، ترفع سن الزواج ، فمن قوانین )المرأة استقواء(لتحقیق  على قدم وساق ماضیةنجدها كلها خاص، 

على التعدد بشكل تجعله  اً لى قوانین تضع قیودإ حتى للعشرین كما في تونس،، أو فى مصر واألردن والجزائر والمغرب

  .المجلة التونسیةكما في تجرم التعدد وأخرى  ،مصر واألردن والجزائر والمغرب مستحیل كما في شبه

كما في مدونة المغرب،  تلغي والیته على ابنته البكر الرشید في الزواجالرجل في األسرة، و  تلغي قوامةوقوانین 

، قانون العنف األسري في لبنانمشروع ضاها وتعاقب الزوج بالسجن مثل قوانین تجرم معاشرة الزوجة بغیر كامل ر و 

حتى  ،طالما اشترطت ذلك في العقدزوجته خارج المنزل، الرجوع عن موافقته على عمل لغي حق الزوج في وقوانین ت

وال تحرم  ،فال تعتبر ناشزلعمل ل الخروج إذا ما أصرت علىومن ثم  ،س األمر بالسلب على مصلحة األسرةلو انعك

  .٢٠١٠مثل القانون األردني الجدید للعام  من النفقة

كما  صارمة لمنع الطالق بإرادة الزوج المنفردة اً قیودتضع ، و زواجالشرط حضور ولي األمر في عقد  تلغىوقوانین 

وال  تتزوج، سنة والفتاة حتى ١٥الولد حتى  -  في حالة الطالق – رفع سن حضانة األم لألبناءت وقوانین فى الجزائر.

ساعات في األسبوع في مكان عام وتحت حراسة، مع حرمان الجدة والعمات  ٣أكثر من  تسمح لألب أن یرى أبناءه

  .ونقل والیة التعلیم للحاضنة دون الولي كما فى مصر من مصاحبة األب لرؤیة أبنائه،

وقوانین تعترف باألطفال غیر الشرعیین  .ون إذن الزوج كما فى مصر والكویتوقوانین تبیح للمرأة السفر للخارج بد

بن الحق في االستناد إلى تلك تعطي لالطفل مجهول النسب تحمل اسم األم، ثم وذلك باستخراج شهادة میالد خاصة بال

وقوانین أخرى كثیرة، ال مجال لحصرها، تم استحداثها،  .كما فى مصر الشهادة لرفع دعوى إثبات نسبه ألبیه فیما بعد

التام في تحكم المرأة وهي تصب جمیعها في مصب واحد:  ،غییرات على قوانین األسرة واألحوال الشخصیةتإدخال  وأ

  .بدون أي تدخل من أي شخص كان وفي قراراتها الحیاتیة ،جسدها

لك لذ تطبیقاً  وبعد تلك اإلطاللة الموجزة والسریعة للتغییرات التي طرأت على القوانین المحلیة في دول العالم العربي

وكأنها كیان منفصل دون اعتبار لمصلحة  ،والتي تركز على جعل قرارات المرأة نابعة من مصلحتها الفردیة ،المصطلح

  .ما یطبق في عالمنا العربي واإلسالمي هو االستقواء ولیس التمكین ، یتضح لنا أناألسرة

*********



 

 ١٨  

  األسرة والمجتمعالمرأة على  )التمكیناستقواء (: تداعیات تطبیق سیاسة اً تاسع

  بدالها باألجندة الدولیة: وإ إضعاف القیم األسریة األصیلة المستمدة من الدین  -١

إلى وجود منظومة من القیم األسریة التي تحكم العالقات  ،بقائهاسالمي و یرجع تماسك األسرة في العالم العربي واإل

في  في قیادة األسرة، والمرأة تدرك دورها جیداً  جیداً دوره فالرجل یدرك بین أفراد األسرة، مستمدة باألساس من الدین، 

العنایة بافرد أسرتها وتربیة األبناء، فقد اختص اهللا تعالى كل من الطرفین بخصائص فسیولوجیة وسیكولوجیة تؤهله 

بینهما  ومن ثم فالعالقة، "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعیته"عن اآلخر في هذا األداء،  وتجعله متمیزاً  ،ألداء مهامه

عالقة تكامل وتمایز، فالرجل یتمایز على المرأة في أداء دور القوامة، والمرأة تتمایز على الرجل في أداء مهام األمومة، 

وكل منهما یؤد مهامه في رضا وتناغم، ومن ثم تسیر مركب األسرة في ثبات واستقرار، ال یتنافسان وال یتصارعان وال 

ا {ه مع اآلخر یتمنى أي منهما أن یتبادل مهام َل اللَُّه ِبِه َبْعَضُكْم َعَلى َبْعٍض ِللرَِّجاِل َنِصیٌب ِممَّ َال َتَتَمنَّْوا َما َفضَّ

ا اْكَتَسْبَن َواْسَأُلوا اللََّه ِمْن َفْضِلِه ِإنَّ اللََّه َكاَن ِبُكلِّ َشْيٍء َعلِ    }.یمً اْكَتَسُبوا َوِللنَِّساِء َنِصیٌب ِممَّ

 تقول إحداهن:، فندة األممیة الستقواء المرأةالقیم الدینیة من أكبر العقبات التي تعترض األجت بر النسویاعتَ تَ لذا 

معنى آخر أن  ،الرجل العربي ١یرضي شوفینیة إنما هوالخطاب الدیني الذي یعرقل طریق تمكین المرأة االقتصادي "

ي العصر الحالي، إذ تراجعت القوة الجسدیة لدى وهما شرطان ثبت غیابهما ف ،القوامة مشروطة بالقوة الجسدیة واإلنفاق

ى بالمقابل شرط القوامة طالما أن هناك فسبب طبیعة الحیاة المعاصرة، وانتالرجل عما كانت علیه في العصور السابقة ب

  .٢"امرأة تعمل وتدر دخًال على أسرتها ومجتمعها

إال بإذن من زوجها، وبالتالي یحرمها من حریة التنقل أن تغادر الدولة التي تقیم فیها  للمرأة ال یمكن" خرى:وتقول أ

  .٣التي تكفلها اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة

 المرأة ضد العنف وقضیة ،األحوال الشخصیة مسائل في المصریة المرأة بوضعیة ویعلق (تقریر الظل الخاص

كز قضایا المرأة المصریة) على تحفظ اإلمام األكبر الشیخ جاد السیداو) الصادر عن (مر  تفاقیةال وفقاً  وصوره أشكاله

 ، على فقرة وردت في اتفاقیة سیداو تنص على أن: "تحقیقم١٩٩٥عام  الحق علي جاد الحق شیخ األزهر الشریف

، "واألسرة المجتمع في المرأة دور في للرجل، وكذلك الدور التقلیدي في تغییر إحداث یتطلب والمرأة الرجل بین المساواة

 العضویة الخصائص، والوظائف من من الكثیر المتغایرة الطبیعة في استكن وما والمرأة الرجل لطبیعة بأنه "تجاوز

 هذا كل یجیزان ال –والسنة نالقرآ –األساسیین مصدریه في سالماإل ونصوص. في اإلنسانیة تساویا وٕان والنفسیة،

 الحقیقة هي هذه، وكان تعلیق تقریر الظل: "فتتاحیتها"إ في التي سیقت رراتالمب في تفاقیةاال هذه تبتغیه الذي التغییر

                                                             

الكاتبة قرنت تلك الكلمة بالرجل العربي لتوحي بأنه یستمد سیطرته ) ، و  male chauvinism: باإلنجلیزیةالشوفینیة هي المغاالة في التعصب  ( -١

 على المرأة من الدین. 

  .٢٠النا ما مكغ، ورقة عمل رئیسیة حول العنف والتمییز ضد المرأة في میدان العمل: مظاهره وأسبابه، ص  -٢

العنف والتمییز ضد المرأة من خالل التشریعات اللیبیة وقانون  عائشة البراكي، رجاء السویحلي، مفیدة الطویبي، ورقة عمل قطریة حول معالجة -٣

  .٢٤العمل، ص 



 

 ١٩  

 المؤسسة تبني هو ،الشخصیة األحوال مسائل في المرأة المصریة تواجهها التي المعوقات كل فلكها في تدور التي

  .١اإلسالمیة" الشریعة لموقف المتشددة لهذه اآلراء المصریة الحكومة وبالتالي مصر.. في الدینیة الرسمیة

وبشكل خاص على القوامة، باعتبارها مستمدة من النصوص  ویات الحرب على الثوابت الدینیة،ومن ثم شنت النس

القرآنیة، وطالبن بإلغاء قوامة الرجل في األسرة. ومن هنا جاءت مطالبتهن بإطالق حریة السفر والتنقل للمرأة بدون 

  .اءنحو االستقو أساسیة استئذان الزوج، كخطوة 

وقد أدى اإلصرار على الحط من شأن القوامة، ووصفها بالهیمنة الذكوریة، وتكرار تلك الفكرة من خالل وسائل 

اإلعالم المختلفة، والمناهج التعلیمیة في المدارس، والدورات التدریبیة التي تعقدها منظمات المجتمع المدني التي تتبنى 

أثر البعض بتلك الدعاوى، وتالشي العالقة المتمیزة التي سادت األسرة في األجندة الدولیة وتسوقها في بالدنا، إلى ت

عالقة تنافسیة صراعیة، تسببت في ارتفاع نسب الطالق، وتهدم  - تدریجیاً  –، وحلت محلها إلى حد كبیر السابق

ٍر َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه َعْن َجابِ ذلك في حدیثه الشریف  األسرة وتفككها، وقد نبأنا رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم عن 

َیِجىُء  ،َفَأْدَناُهْم ِمْنُه َمْنِزَلًة َأْعَظُمُهْم ِفْتَنةً  ،ِإنَّ ِإْبِلیَس َیَضُع َعْرَشُه َعَلى اْلَماِء ثُمَّ َیْبَعُث َسَراَیاهُ " :صلى اهللا علیه وسلم

ْقُت َبْیَنُه َوَبْیَن اْمَرَأِتِه  ،َشْیًئا َأَحُدُهْم َفَیُقوُل َفَعْلُت َكَذا َوَكَذا َفَیُقوُل َما َصَنْعتَ  َقاَل ثُمَّ َیِجىُء َأَحُدُهْم َفَیُقوُل َما َتَرْكُتُه َحتَّى َفرَّ

  .»َفَیْلَتِزُمهُ « َقاَل اَألْعَمُش ُأَراُه َقاَل ». َفُیْدِنیِه ِمْنُه َوَیُقوُل ِنْعَم َأْنتَ  -َقاَل  -

 حقوق المرأة:انتهاك  -٢

على أن تقاسم الرجل والمرأة السلطة والمسئولیة داخل األسرة (بیكین)  Plan For Actionعمل یؤكد منهاج ال

وخارجها هي مسألة تتعلق بحقوق اإلنسان، وشرط لتحقیق العدالة االجتماعیة بین الرجل والمرأة، وأن تحقیق التحول في 

  .٢لتحقیق التنمیة المستدامة بحیث تقوم على التساوي بینهما هو شرط أساسي ،الشراكة بین المرأة والرجل

لما تتجمل به الوثائق الدولیة من شعارات براقة وكلمات رنانة مثل: حقوق اإلنسان،  متكرراً  ویمثل هذا البند نموذجاً 

فقد اشترطت العدالة االجتماعیة، التنمیة المستدامة، وغیرها، في حین أنها تخفي في طیاتها معاول هدم األسرة. 

یتقاسم الرجل والمرأة السلطة والمسئولیة داخل األسرة. وتقاسم السلطة یعني إلغاء لمستدامة، أن تحقیق التنمیة ال

قوامة الرجل في األسرة، أما تقاسم المسئولیة فیعني إلزام المرأة باإلنفاق بنسبة النصف على األسرة، في مقابل إلزام 

التي تنهك قواها  طیق من األعباء والمسئولیاتتحمیلها ماال تنصف األعباء المنزلیة.. ومن ثم  الرجل بتحمل

  .وتستهلك عافیتها ووقتها بالكامل

  

                                                             

لتفاقیة السیداو، مركز  تقریر الظل الخاص بوضعیة المرأة المصریة في مسائل األحوال الشخصیة وقضیة العنف ضد المرأة أشكاله وصوره وفقاً  -١

  ،٢٠١٢سبتمبر  ٨قضایا المرأة المصریة، 

http://nwrcegypt.org/wp-content/uploads/2010/11/shadowreportcewla.pdf  

2- Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4-15 Sept.,PLATFORM FOR ACTION, MISSION 

STATEMENT, article (1), Page:7. 



 

 ٢٠  

  

  تحول خطیر في ثقافة المجتمع: -٣

في تحول مجتمعي خطیر، أصبحت المرأة التي تقرر التزام بیتها تحسب ضمن البطالة، ومن ثم یعتبرها المجتمع 

ونسب ، العمالة، ونسب البطالة، من ذكر نسب العمالةال تخلو اإلحصاءات الحالیة، التي ترصد نسب عالة علیه! ف

. ففي تقریر مقدم عن مصر بعنوان (األهداف رت مكلفة بالعمل مثلها مثل الرجلالبطالة في النساء! وكأن المرأة صا

كذلك التنمویة لأللفیة الثالثة على المستوى القطري) ورد تحت عنوان (تعزیز المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة): "

-١٩٩٠سرع خالل الفترة أوكان معدل زیادتها  ،بین النساء أكثر مما هي بین الرجال مرتفعاً  اً تبلغ نسبة البطالة مستوى

مقارنة مع  ،٢٠٠١% في عام ٢٣,٦إلى  ١٩٩٠% عام ١٤,٤. وارتفعت معدالت البطالة بین النساء من ٢٠٠١

جال). والوضع مماثل في كل من المناطق الحضریة ضعاف نسبة البطالة بین الر أ% للرجال (حوالي أربعة ٥,٦

  ١والریفیة"!

ویعد ذلك من أخطر التحوالت التي طرأت على المجتمعات العربیة، نتیجة لتطبیق السیاسات األممیة لالستقواء 

 على المرأة حینما اعتاد الرجل على مشاركتها إیاه في اإلنفاق على األسرة، فصار االقتصادي، حیث انعكس سلباً 

وهو ما  للزوج. مكتسباً  للوفاء بااللتزامات األسریة التي رتبتها على نفسها، والتي صارت حقاً  خروجها للعمل إجباریاً 

أدى في كثیر من دول العالم العربي إلى ارتفاع ملحوظ في نسب الطالق، وذلك حینما تمل المرأة من كثرة ما حملت 

، وتكون النتیجة ائها، فیرفض الزوجبة الزوج باإلنفاق علیها وعلى أبنمن األعباء، وتقرر ترك العمل، وتبدأ في مطال

كما أدى ذلك التحول إلى ارتفاع نسب العنوسة، فالشاب صار یشترط في شریكة العمر أن یكون لها دخلها  الطالق.

  نفاق.الثابت، لتحمل معه أعباء اإل 

الهجوم على بعض قوانین العمل التي تراعي طبیعة بلم تكتف النسویات بإخراج النساء إلى سوق العمل، بل بادرن و 

یوجد انحیاز واضح لصالح " ضد المرأة"، فتقول إحداهن: مهنیاً  اً هذه القوانین "تمییز  واعتبرن المرأة النفسیة والجسمیة،

الرجال من حیث التوزیع المهني، فبعض المهن تسیطر علیها النساء مثل التمریض والتدریس، وبالمقابل یتضاءل 

 !٢"نصیب النساء في أعمال البناء والتشیید والتصنیع

ن انخراط المرأة في عجلة الصناعة أو األعمال المرهقة لیس إال طریقًا شاقة لجلد كرامتها، وتبدیل أالواقع ینبئ إن "

تبدیده في مجمل  نوثتها، فالتكامل الفطري بین المرأة والرجل تم اختراقه، والتقابل الطبیعي ألدوارهما ثمأطبیعتها وذهاب 

  .٣"صبحت المرأة تتقنه، وما تمتاز به المرأة غدا وظیفة للرجلأي الحیاة، فما یعمله الرجل حمنا

فأي مساواة وأي إنصاف ذلك الذي یدفع بالمرأة للعمل في أعمال البناء والتشیید، أو في مناجم التعدین أو في 

اللیل خارج منزلها وسط الرجال؟ هل یعقل أن تكون تلك مصانع الحدید والصلب أو البقاء حتى ساعات متأخرة من 

                                                             

  .٢٤، ص٢٠٠٤تعزیز المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة، تقریر األهداف التنمویة لأللفیة، التقریر القطري الثاني، مصر،  -١

  .٥زینب الغنیمي، ورقة عمل قطریة حول مظاهر وألیات مكافحة ظاهرة العنف والتمییز ضد المرأة في میدان العمل بدولة فلسطین، ص  -٢

  http://www.darolzahra.com/folder/osra/02.html، ٢٠١٢سبتمبر  ١٠لقواریر لم یخلقن للصناعة، ا -٣



 

 ٢١  

المطالبات هي من باب إنصاف المرأة ورفع التمییز عنها؟ أم أنها تخدم هدفًا واحدًا فقط: تحقیق مبدأ االستغناء عن 

  الرجال الذي تتبناه النسویة الرادیكالیة.

*********



 

 ٢٢  

  ةــالخالص

في سیاقاتها التي وردت فیها، ومن منابعها األصلیة التي  معلوم أن المصطلحات والمفاهیم ال یمكن إدراكها إال

من بیئة وثقافة مختلفة تمام االختالف مع الثقافة التي أفرزته، یعد  ومحاولة تفسیر أي مصطلح انطالقاً  ،نبعت منها

  سذاجة وسطحیة في أحسن األحوال، أو یعد تبعیة وانبطاح في أسوأ األحوال.

في منبعه األصلي: تحكم المرأة التام في  "تمكین المرأة"، إنما یعنيبـ ي یترجم خطًأ والذ ،فمصطلح استقواء المرأة

 أن:ها حیث یصبح من حقب ،قوانینال منظومةتعدیل من خالل نفسها وجسدها وخصوبتها، والذي لن یتحقق إال 

  .تخرج وتعمل وتسافر بدون الحصول على إذن الزوج - ١

 .تتزوج من تشاء بدون إذن ولیها - ٢

، عن طریق قانون یعتبر معاشرة الزوج زوجته بغیر كامل كامالً  اً في العالقة الجنسیة مع الشریك تحكم تتحكم - ٣

 یستوجب عقوبة رادعة تصل إلى السجن مع األشغال الشاقة. زوجیاً  رضاها اغتصاباً 

 .كامالً  تتحكم في قرار الحمل واإلنجاب تحكماً  - ٤

وسائل ، ن عمرها أو حالتها الزواجیة (المعلومات الجنسیةتحصل على الخدمات اإلنجابیة كاملة بغض النظر ع - ٥

 .اإلجهاض قانوني) ،منع الحمل

مع  مناصفة داخل األسرة إلزام المرأة باإلنفاق ،تقتسم السلطة والمسئولیات مع الرجل داخل األسرة ( إلغاء القوامة - ٦

 .)مع المرأة مناصفةاألطفال واألعمال المنزلیة إلزام الرجل برعایة  ،الرجل

 إلى المواقع القیادیة عن طریق الكوتا. یدفع بها دفعاً  - ٧

 .فتستقل عن الرجل وتستغني عنه تماماً  ،ن من الموارد االقتصادیةكَّ مَ تُ  - ٨

شرعیة، ویسمح لها بممارسة العالقات الجنسیة "المحمیة"  یمنع زواجها زواجاً ذا كانت تحت سن الثامنة عشر، إ - ٩

 .ون زواجبد

  :وعالجها خروج المرأة للعمل التطوعيمعوقات 

البد من  على خروج المرأة للعمل العام والتطوع في العمل الخیري.. ولكن معاتنا، تؤثر سلباً نعم لدینا مشكلة في مجت

 حلوالً ، من جذورها تلك األسباب تعالجالتوصیف السلیم للمشكلة، ووضع الید على أسبابها الحقیقیة، ثم وضع حلوًال 

  .. وهذا هو الهدف الرئیس من هذه المبادرة.دون تصادم أو تعارض"ادات والتقالید مع الشرع اإلسالمي والع" تتواءم

فیما والخیري  یمكن أن نوجز األسباب الحقیقیة وراء تعویق المشاركة الفاعلة للمرأة في العمل التطوعيومن ثم، 

  یلي:

 .اثة الفقراء والمصابینلمجتمع وٕاغضعف الوعي بأهمیة العمل التطوعي في تنمیة ا -١

  معالجة هذا السبب عن طریق:ویمكن 



 

 ٢٣  

تهدف  ،. إلخ).إنتاج مواد تلیفزیونیة (برامج، فواصل إعالنیة، أفالم تسجیلیة، أفالم ومسلسالت، أفالم قصیرة.  .أ 

وتعظیم قیمة إلى التوعیة بأهمیة العمل التطوعي (األجر والثواب، األیام دول، إغاثة الملهوف، التكافل، 

  .)قضاء حوائج الناس

  مناهج الدراسیة لترسیخها منذ الصغر لدى الذكور واإلناث.إضافة ثقافة التطوع في ال  .ب 

 حث العلماء واألئمة على االهتمام بترسیخ ثقافة التطوع، من خالل خطبهم ودروسهم.  .ج 

  إنتاج مطویات ونشرات ورقیة مبسطة حول أهمیة العمل التطوعي.   .د 

تواصل المباشر مع الجمهور تنظیم قوافل وحمالت توعیة، تقوم بها المؤسسات الخیریة من خالل ال  .ه 

  . إلخ. .األندیة والمؤسسات الحكومیة والشركات. :المستهدف في الشارع وأماكن التجمعات مثل

 للمتطوع من العمل مدفوع األجر. عدم فهم معنى العمل التطوعي، وأنه أكثر إلزاماً  -٢

م الوسائل دورات تدریبیة لنشر ثقافة التطوع وأصوله وقواعده، ویمكن استخدا معالجة هذا السبب عن طریقویمكن 

 .في ذلك أیضاً  ذكرها في السبب السابق السابق

علیها،  فرضاً  في نفقات األسرة خروج المرأة للعمل لمعاونة الزوج في ثقافة المجتمع، حیث اعتُِبر تحولال -٣

 لم یعد لدینا الوقت الكافي للعمل التطوعي.و  حملها من األعباء فوق ما تطیق، واستهلك وقتها بالكامل، مما

   :معالجة هذا السبب عن طریقویمكن 

میة ترسخ فكرة تمایز األدوار بین الرجل والمرأة داخل األسرة، وعدم تداخل االختصاصات، إنتاج برامج إعال  .أ 

  حتى تجد المرأة الوقت الكافي للعمل التطوعي.

عقد دورات تدریبیة للشباب المقبل على الزوج، ودورات إلعادة تأهیل األزواج والزوجات إلرساء القناعة بأن   .ب 

الزوج باألساس، وأن مساهمة الزوجة في اإلنفاق هو تطوع منها  العمل من أجل كسب العیش هي مهمة

  لها. ولیس إلزاماً 

العمل على نشر ثقافة تنظیم الوقت وحسن إدارته، من خالل وسائل اإلعالم والدورات التدریبیة، بحیث   .ج 

 للخروج إذا ما كانت مضطرة ،من وقتها لصالح العمل التطوعي یساعد ذلك المرأة على تخصیص بعضاً 

 . للعمل

وأدت إلى ضعف الشعور بوجوب مشاركة كل قادر على  ،المادیة واألنانیة المفرطة التي أصابت مجتمعاتنا -٤

  .)وهوى متبعاً  مطاعاً  شحاً (رین العطاء (مادي أو جهدي أو وقتي) في معاونة اآلخ

   :معالجة هذا السبب عن طریقویمكن 

لمال والوقت والجهد) في استخدام الوسائل التي ذكرت في التوصیة األولى في ترسیخ قیم العطاء وبذل (ا  .أ 

 معاونة اآلخرین.



 

 ٢٤  

وأیام ثقافیة وترفیهیة یدعى لها المواطنون  ،: رحالتمثل توجیه الجمعیات األهلیة لعمل فعالیات جماعیة  .ب 

لیتعارفوا ویتآلفوا وتنمو بینهم أواصر المودة والرحمة، ویتم من خاللها بث روح التعاون والتكافل بین أبناء 

  الوطن.

، فوجود الجد والجدة مع األبناء واألحفاد، یعطي المرأة الفرصة للخروج وهي األسرة الممتدةنموذج  عراجتَ  -٥

 على صغارها أنهم في رعایة الجد والجدة. مطمئنة تماماً 

في ودور األجداد  ،برامج إعالمیة ودراما تبرز محاسن األسرة الممتدةإنتاج  معالجة هذا السبب عن طریقویمكن 

 رفع العبء عن الزوجات الشابات.

بدء اإلنجاب في سن متأخرة، وبالتالي تظل المرأة منشغلة باألبناء أة في سن متأخرة، یؤدي إلى زواج المر  -٦

 على فترة العطاء لدیها للعمل العام. حتى تصل هي نفسها إلى سن كبیرة، وهو ما یؤثر سلباً 

تحصین المجتمع، وتقارب سن  ، ومنها:لفوائده العدیدة اج المبكرتشجیع الزو  طریقمعالجة هذا السبب عن ویمكن 

دورات ومحاضرات تثقیفیة، و عن طریق برامج إعالمیة،  وذلك ،األبناء، وتفرغ األم المبكر للعمل التطوعي األم مع سن

 لخ.إ. .ٕاسكان شباب.و ماعیة للتزویج، حفالت جو صنادیق للزواج، و 

في تعویق  مباشراً  سوء العالقة بین الزوجین في بعض األحیان (الندیة والتنافس والصراع)، تكون سبباً  -٧

 روج للعمل التطوعي.زوجته عن الخلالزوج 

دورات تدریبیة لتأهیل الشباب والفتیات المقبلین على الزواج، ودورات عقد  طریقمعالجة هذا السبب عن ویمكن 

إلعادة تأهیل المتزوجین على سبل السعادة الزوجیة، وآداب الخالفات الزوجیة في اإلسالم، والتأكید على أن األصل 

 ،اإلنفاق(راع، والتدریب على المفهوم اإلسالمي للقوامة ال التنافس والص ..في العالقة الزوجیة هو المودة والرحمة

إذا نظر  ،، والتدریب على المفهوم اإلسالمي لحسن تبعل المرأة لزوجها (إذا أمرها أطاعته)الشورى ،الحمایة ،الرعایة

  إذا غاب عنها حفظته في نفسها وفي ماله). ،إلیها سرته

*********  



 

 ٢٥  

  الفهرس

  

  الصفحة  الموضوع

  ١  مقدمة

  ٢  : منشأ المصطلحأوالً 

  ٤  Woman Empowerment: الترجمة العربیة لمصطلح ثانیاً 

  ٥  واستقواء المرأة : مساواة الجندر اً ثالث

  ٧ دة: إدماج مصطلح استقواء (تمكین) المرأة في سیاسات األمم المتحرابعاً 

  ٩ استقواء الطفل، والطفلة األنثىا: خامس

  ١١ ا: مأسسة استقواء (تمكین) المرأة على المستوى الدوليسادس

  ١٣ سابعًا: مجاالت استقواء (تمكین) المرأة

  ١٣  االقتصادي(التمكین) االستقواء  - ١

  ١٤  السیاسي للمرأة (التمكین) االستقواء - ٢

  ١٤  االجتماعي )التمكیناالستقواء ( - ٣

  ١٦ ثامنا: تغییر القوانین الوطنیة الستقواء المرأة

  ١٨  األسرة والمجتمعالمرأة على  )التمكیناستقواء (: تداعیات تطبیق سیاسة اً تاسع

  ٢٢ الخالصة

  


