م�ؤ�شرات النوع االجتماعي
نحو ر�ؤية مو�ضوعية للقراءة
دليل توجيهي
ت�أليف
د .خالد �سليمان
فريق الدعم الفني
جمــد حمـّاد
ب�شرى بن طريف

مها اخلطيب

ت�صميم و�إخراج :مطابع الر�أي التجارية
ر�سوم  :ل�ؤي خازم

A.C.P
ﻣﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﺘ

ﺠﺎﺭﻳﺔ

A.C.P
ﻣﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﺘ

ﺠﺎﺭﻳﺔ

�إن النتائج و الإ�ستنتاجات والت�أويالت الواردة يف هذا الكتاب هي للم�ؤلفني .وال تعك�س بال�ضرورة �آراء املديرين
التنفيذيني للبنك الدويل �أو احلكومات التي ميثاونها
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املحتويات

رقم ال�صفحة

متهيد
النوع االجتماعي «اجلندر»
مفهوم النوع االجتماعي /اجلندر
تعريف مفهوم النوع االجتماعي
امل�ؤ�شرات و�أهميتها يف حياتنا
ما هو امل�ؤ�شر؟
كيفية حتديد نوع امل�ؤ�شر املنا�سب ح�سب نوع الهدف
معايري حتديد امل�ؤ�شرات
امل�ؤ�شرات و الإح�صاءات
م ـ�ؤ�شـ ـ ــرات النوع االجتماعي
�أهمية امل�ؤ�شرات الدالة على النوع االجتماعي
�إح�صاءات النوع االجتماعي وامل�ؤ�شرات امل�ستجيبة للنوع االجتماعي
كيف نربط �سيا�سات العدالة بني اجلن�سني بامل�ؤ�شرات؟
كيفية توظيف م�ؤ�شرات النوع االجتماعي يف الربامج وامل�شاريع
كيفية قراءة م�ؤ�شرات النوع االجتماعي
امل�ؤ�شرات الدولية امل�ستجيبة للنوع االجتماعي
امل�ؤ�شرات امل�ستجيبة للنوع االجتماعي يف حياة املجتمع
م�ؤ�شرات النوع االجتماعي يف املجال التنموي
م�ؤ�شرات النوع االجتماعي يف ميدان التعليم
م�ؤ�شرات النوع االجتماعي يف جمال مكافحة الفقر
م�ؤ�شرات النوع االجتماعي يف امليدان االقت�صادي
م�ؤ�شرات النوع االجتماعي يف امل�شاركة ال�سيا�سية والقيادة يف احلياة العامة
م�ؤ�شرات النوع االجتماعي يف الثقافة املجتمعية
م�ؤ�شرات العنف �ضد املر�أة
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متهيد:

هذا الدليل م�صمم لزيادة ح�سا�سية متبعيه نحو م�سائل
العدالة بني الذكور والإناث ،ورفع قدرتهم على ا�ست�شعار
وتلم�س �صور ع��دم معاملتهما ،وبخا�صة الإن��اث منهما،
ب�صورة مو�ضوعية من�صفة .فهو ي�سعى �إلى لفت الأنظار
�إل��ى وج��ود �أ�شكال متعددة لنق�ص امل�ساواة العادلة بني
اجلن�سني ،كثري ًا ما ُينظر �إليها يف العادة ك�أمور طبيعية
م�سلم بها وال تكاد ت�ستوقف الكثري من االهتمام ،مع �أنها
متثل يف جوهرها اختالالت ذات من�شئ اجتماعي وثقايف،
تفر�ضها الثقافة املجتمعية املهيمنة ،وتلقي عليها �ستار ًا
يجعلها تكت�سب ال�شرعية والقبول ،حتى بني �أو�ساط الذين
يعانون منها �أنف�سهم.
ميثل الدليل محاولة للرتكيز على منهجيات التفكري يف
ق�ضايا النوع االجتماعي ،ومن هنا ي�أتي تناوله للم�ؤ�شرات
ك�إحدى الأدوات التي ميكن ا�ستخدامها لدرا�سة واقع تلك
الق�ضايا وحتليلها ،وتتبع ال�سيا�سات والربامج املرتبطة
بها وتقييم �آثارها على العدالة بني اجلن�سني .ويف هذا
ال�سياق ،يجتهد الدليل لتمكني م�ستخدميه من تكوين فهم
نقدي عميق ملفهوم م�ؤ�شرات النوع االجتماعي و�أهميتها،
وتعريفهم بكيفية تكوينها وا�ستخدامها وقراءتها ،والتفكري
معهم ب�سبل تطوير م�ؤ�شرات �أقل معاناة من �صور الق�صور
وال�ضعف وااللتبا�س يف �إطار ال�سعي لتحديد مدى حتقق
العدالة بني اجلن�سني ،يف مختلف املجاالت :االقت�صادية
وال�سيا�سية واالجتماعية.
ولأن الدليل موجه ل�شرائح وفئات متعددة ومختلفة ،ال
تتوقف عند حدود العاملني يف املجال التنموي ،والباحثني
والدار�سني؛ ورا�سمي ال�سيا�سات و�صناع القرار؛ وامل�شتغلني
يف قطاع جمع البيانات الوطنية وحتليلها؛ بل تتعداه لتطال
القارئ العادي  ،فقد روعي �إعداده بلغة �سهلة بعيدة عن
اجلفاف ،وت�صميمه ب�صورة تفاعلية حتر�ص على �أن ي�سهم
الراجع �إليه بفعالية يف البحث والتفكري والتحليل وتوليد
الأفكار وا�ستخال�ص النتائج.
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النوع االجتماعي
( اجلندر)
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مفهوم النوع االجتماعي /اجلندر:
يف ال�سنوات الأخرية ،بتنا كثري ًا ما ن�سمع مبفهوم «النوع االجتماعي»� ،أو «اجلندر» ،يرتدد يف و�سائل الإعالم
وعلى �أل�سنة النا�س ،ولكن قد يكون بالإمكان الزعم ب�أن �أغلبية النا�س ال تعلم ما املق�صود بذلك املفهوم على وجه
وفيم ُي�ستخدم.
الدقة ،وملاذاَ ،


ما املعنى �أو املعاين التي تقفز �إلى ذهنك عندما ت�سمع مبفهوم «النوع االجتماعي» �أو«  اجلندر»؟



هل تعتقد ان هناك فرق ًا بني مفهوم «النوع االجتماعي» ومفهوم «اجلندر»؟



هل يرتبط املفهوم يف ذهنك ب�أفكار �سلبية؟



�إذا كان الأمر كذلك بالفعل ،فما هي الأفكار ال�سلبية التي ترتبط باملفهوم ح�سب ر�ؤيتك؟

تعريف مفهوم النوع االجتماعي:
يف معر�ض تعريف مفهوم «النوع االجتماعي» ،ال بد من الإ�شارة �إلى �أن العادة قد جرت على ا�ستخدام املفهوم
كرتجمة مل�صطلح «اجلندر» الإجنليزي ،يف عدد من البلدان العربية ،ومنها الأردن ،و�إن كان هذا ال ينفي حقيقة
غياب الإجماع ب�ش�أن ذلك اال�ستخدام على امل�ستوى العربي ،فبع�ض ال��دول ما زال يف�ضل ا�ستخدام م�صطلح
«اجلن�سوية» �أو «تكاف�ؤ الفر�ص» كمرادفات مل�صطلح «اجلندر».
وبالرغم من عدم وجود تعريف واحد معتمد دولي ًا وجممع عليه ملفهوم النوع االجتماعي� ،إال �أن التعريف التايل
يت�ضمن ،بوجه عام ،خال�صة ما تقول به معظم التعريفات ال�سائدة:
النوع االجتماعي :هو جملة الأدوار وامل�س�ؤوليات املحددة من جانب املجتمع واملتوقعة منه لكل من الذكور والإناث،
التي ُتكت�سب عن طريق التفاعل االجتماعي ،وتت�سم بالقابلية للتغري مبرور الزمن ،واالختالف من جمتمع لآخر
ومن ثقافة لأخرى.
ووفق ًا لتلك الأدوار التي تتحدد باال�ستناد �إلى ثقافة املجتمع و�أ�سلوب تنظيمه ومعتقداته الدينية واحتياجاته
االقت�صادية ،ولي�س �إلى الفروق البيولوجية (اجلن�سية) بني الذكور والإناث ،تت�شكل الطريقة التي ينظر بها املجتمع
�إلى كل من اجلن�سني ،وتتعني ال�سلوكيات والأفعال التي يتوقعها املجتمع منهما.
فعلى �سبيل املثال ،حتى وقت قريب ،مل يكن املجتمع العربي يرحب بعمل املر�أة يف كثري من املجاالت ،ك�أن تعمل
�شرطية �أو قائدة ل�سيارة عمومية �أو قائدة لطائرة...الخ ،وكان يح�صر مثل تلك املهن �ضمن �أو�ساط الرجال ،بحيث
كان من النادر جد ًا �أن جتد الإناث ي�شغلنها ،فيما يفيد ب�أن ا�شتغال الن�ساء يف مثل تلك الأعمال مل يكن �أمر ًا مقبو ًال
�أو م�ست�ساغ ًا على امل�ستوى االجتماعي� .أما اليوم ،ولأ�سباب عديدة ،فقد باتت املر�أة تعمل يف تلك املجاالت ،دون
كثري من الرف�ض واال�ستهجان� ،أو حتى اال�ستغراب ،من جانب كثري من �أفراد املجتمع.
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الدالالت ال�سلبية املرتبطة مبفهوم النوع االجتماعي:
من الوا�ضح �أن مفهوم «النوع االجتماعي» هو مفهوم غربي الأ�صل ،ظهر وتطور يف املجتمع الغربي ،وو�صل �إلينا
يف املجتمع العربي كما ي�صل �إلينا الكثري من الأفكار واملفاهيم الغربية ،ورمبا كان هذا هو ال�سبب يف نظر بع�ض
النا�س بعني الريبة وال�شك �إلى املفهوم ،وبخا�صة يف �ضوء ارتباطه مبو�ضوع املر�أة ،الذي ما يزال تناوله يثري الكثري
من احل�سا�سيات يف املجتمع العربي.
وبغ�ض النظر عما قد يت�صل با�ستخدام مفهوم «النوع االجتماعي» يف �إطار البيئة الغربية من �أفكار وممار�سات
قد ال تن�سجم مع الثوابت الدينية والثقافية والأخالقية للمجتمع العربي ،ف�إن هذا الدليل يتبنى املفهوم متحرر ًا
من ارتباطاته ال�سلبية ،على افرتا�ض وجودها جد ًال ،بحيث يتم توظيفه للرتكيز على القول ب�ضرورة مراعاة
مبادئ العدالة وتكاف�ؤ الفر�ص بني الذكور والإناث يف املجتمع ،مبا يت�ضمن الت�أكد من �ضمان الظروف وال�شروط
واملوارد التي تكفل لهم تطوير قدراتهم وملكاتهم ومعارفهم ومهاراتهم العلمية والعملية والإن�سانية والأخالقية،
وا�ستثمارها �إلى �أق�صى درجة ممكنة ،لالرتقاء ب�أو�ضاعهم و�أو�ضاع �أ�سرهم وجمتمعهم على �أف�ضل نحو ممكن.
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لو قمت عزيزي القارئ مبراقبة كيفية تعامل الأ�سر مع الأطفال الذكور والإن��اث منذ والدتهم ،لأدرك��ت كيف
مييل املجتمع ،بوجه عام� ،إلى حتديد �أدوار خا�صة وتوقعات متباينة لكل منهما .فكما ميكن �أن نالحظ ،يتم توجيه
الأطفال الإناث �إلى ارتداء مالب�س ذات �ألوان معينة تعد �ألوان ًا «�أنثوية» ،كالأحمر والوردي مث ًال ،كما يتم توجيههن
�إلى اللعب ب�ألعاب ال تكاد تخرج عن محاكاة الأدوار التقليدية املتعارف عليها للن�ساء داخل نطاق املنزل ،من قبيل
الطبخ والتنظيف واخلياطة وغ�سل الثياب وك ّيها والعناية بالأطفال� .إ�ضافة �إلى ذلك ،كثري ًا ما يتم ت�شجيع الإناث،
حتى و�إن كان ذلك ب�صورة غري مبا�شرة ،على �إظهار م�شاعر الرقة والوداعة واحلنان وامل�ساملة ،كما يتم الت�سامح
معهن ب�صورة وا�ضحة يف حال بكائهن وتعبريهن عن م�شاعر ال�ضعف والأمل والعجز واالنك�سار ...الخ.

�صورة للنقا�ش:
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�صورة للنقا�ش:

يف املقابل ،يتم تخ�صي�ص �ألوان مغايرة للأطفال الذكور ،كاللون الأزرق �أو البني مث ًال ،ويتم حثهم على اللعب
�ألعاب ًا خارج �إطار البيت ،تقفز بالذهن �إلى �أن�شطة «رجالية» ذات طابع خ�شن ،مثل لعبة «ع�سكر وحرامية» ال�شهرية،
�أو اجلري واملبارزة بال�سيوف اخل�شبية وامل�سد�سات ال�صوتية وت�سلق الأ�شجار وال�صيد وقيادة املركبات والقيام
ب�أعمال الإنقاذ...الخ .من جانب �آخر ،مييل املجتمع ،ممث ًال بالأ�سر فيه� ،إلى تربية �أبنائه الذكور على التحلي
باخل�شونة وال�صالبة والإحجام عن �إبراز م�شاعر ال�ضعف والرقة ،خ�شية اتهامهم بامليوعة واالت�صاف ب�سمات ال
تليق �إال بالإناث!
ومن هنا ميكن فهم اخللفيات االجتماعية والثقافية للكثري من الأمثال والأقوال ال�شعبية ال�سائدة ،التي ت�ؤكد
الفروق بني الرجال والن�ساء ،وحتاول ح�صر اجلانبني �ضمن �أطر محددة لل�سلوك ،ال ينبغي اخلروج عنها ،حتت
طائلة التقريع والتوبيخ من جانب املجتمع ،كو�صف البنت التي حتاول �أن تلعب الألعاب املُحتكرة من جانب الأوالد
ب�أنها «ح�سن �صبي» على �سبيل الت�أنيب� ،أو ال�سخرية من الرجل الذي ال ي�ستطيع �أن يحب�س دموعه يف موقف ما،
على اعتبار �أن «الرجل ال يبكي»!
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وح�سب تلك اخللفية الثقافية للمجتمع ،ميكن �أي�ض ًا فهم الكثري من ال�صور النمطية ال�سلبية التي ما يزال املجتمع
يتوارثها ويعيد �إنتاجها وترويجها ،وقد يتعامل مع الإناث وفق ًا لها ،تلك ال�صور التي تل�صق بالإناث الكثري من
ال�صفات الدونية وغري امل�ستحبة .فعلى �سبيل املثال ،ميكن لنا �أن نعرف ملاذا يزعم الكثري من �سائقي ال�سيارات
الرجال ب�أن الن�ساء ال يجدن القيادة جيد ًا و�أنهن امل�س�ؤوالت يف معظم احلاالت عن �إرباك حركة ال�سري وت�سبيب
احلوادث .كما ميكن �أن نف�سر ملاذا يقوم النا�س بتجنب الإ�شارة �إلى �أ�سماء الإناث وتكنية الرجل با�سم ابنه الذكر،
حتى و�إن كان لديه بنت �أكرب!

�أ�سئلة للنقا�ش:
باال�ستعانة بالأمثال ال�شعبية ،هل ت�ستطيع عزيزي القارئ التفكري ببع�ض ال�صور النمطية التي عمل املجتمع على
�إل�صاقها بالن�ساء؟
ملاذا ربط املجتمع بني الن�ساء وتلك ال�صور النمطية؟
هل يخطر ببالك بع�ض املهن التي تعتقد ب�أن املجتمع يبعد املر�أة عن اال�شتغال بها لأ�سباب بيولوجية تتعلق
بجن�سها ك�أنثى؟
هل يح�ضر بذهنك بع�ض املهن التي تعتقد ب�أن املجتمع يبعد املر�أة عن اال�شتغال بها لأ�سباب اجتماعية �أو ثقافية؟
هل ت�ستطيع التفكري ببع�ض املهن التي تعتقد �أن املجتمع ال يظلم املر�أة عندما يبعدها عن اال�شتغال بها؟
وملاذا بر�أيك؟
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�إ�ضاءات على تاريخ ظهور وتطور م�صطلح اجلندر (النوع االجتماعي)
 تبني الدرا�سات �أن م�صطلح «اجلندر» كان قد ا�ستخدم يف القرن اخلام�س قبل امليالد عند اليونانيني لو�صف
الأ�سماء املذكرة وامل�ؤنثة واحليادية.
يف عام  ،1955ناق�ش عامل النف�س ( )John Moneyيف جامعة (جون هوبكينز) فكرة الهوية اجلندرية التي
تتحدد بجن�س الإن�سان؛ ف�إن كنت ذكراً �أو �أنثى ف�إن هناك هوية اجتماعية وثقافية �سوف تتحدد تبعاً لذلك.
ميز علماء االجتماع يف القرن الع�شرين بني اجلن�س البيولوجي واجلندر املجتمعي.
يف ع��ام  1968ن�شر الطبيب النف�سي ( )Robert Stollerدرا�سة عنوانها« :اجلن�س واجل��ن��در» ،نظر �إلى
«اجلندر» فيها بو�صفه مفهوماً يرتبط باملجتمع والثقافة �أكرث من ارتباطه باخل�صائ�ص البيولوجية.
يف ال�سبعينات من القرن الع�شرين ،بد�أت احلركات الن�سوية الغربية با�ستخدام م�صطلح «اجلندر».
منذ م�ؤمتر امل��ر�أة الدويل الرابع الذي عُقد يف بكني عام  1995دخل م�صطلح اجلندر حيز العمل بو�صفه
مدخ ً
ال فكرياً وتنموياً ملناق�شة ق�ضايا املر�أة وحتليل حالة الالم�ساواة بني اجلن�سني يف املجتمعات املختلفة.
بعد م�ؤمتر بكني ،ت�شكلت جلان ن�سائية يف كثري من ال��دول ،مبا يف ذلك دول العامل العربي والإ�سالمي،
ملتابعة ومعرفة مدى االلتزام بتو�صيات امل�ؤمترات املعنية باملر�أة والتقدم يف تطبيقاتها ،وحتكيمها كقواعد
�سلوكية وحقوقية.
اتفقت الدول العربية ،يف معظمها ،على ا�ستخدام م�صطلح «النوع االجتماعي» بدي ً
ال عن م�صطلح «اجلندر».
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امل�ؤ�شرات
و�أهميتها يف حياتنا
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ما هو امل�ؤ�شر:
بعد �أن كونت عزيزي القارئ فيما ن�أمل فكرة معقولة عن مفهوم النوع االجتماعي و�أهميته يف ت�شكيل طرق
نظرة املجتمع �إلى الذكور والإناث وتعيني مكاناتهم و�أدوارهم� ،سن�أتي الآن �إلى تناول مفهوم امل�ؤ�شرات التي ميكن
ا�ستعمالها لتحديد مدى مراعاة ذلك املفهوم يف جمال ال�سيا�سات واخلطط والربامج وامل�شاريع التي يتبناها
املجتمع ،وذلك حتى نكون قادرين على �أن نحكم على مدى االهتمام العملي للمجتمع ب�ضمان حتقيق العدالة وتكاف�ؤ
الفر�ص لأبنائه وبناته على حد �سواء.
ونقدم لذلك باحلديث عن مفهوم «امل�ؤ�شر» بوجه عام.

مثال تو�ضيحي:
إالم ا�ستندت حتى كنت قادر ًا على �إطالق مثل ذلك الو�صف؟
عندما ت�صف �شخ�ص ًا ما ب�أنه �إن�سان فقري ،ف� َ
ال بد و�أنك ا�ستندت �إلى مالحظة �أو �إدراك عالمة �أو خا�صية �أو �أكرث يف ذلك ال�شخ�ص ،جعلتك ال ترتدد يف
ت�صنيفه �ضمن خانة الفقراء ،ك�أن جتده يرتدي ثياب ًا رثة� ،أو تراه يخرج من بيت عتيق �أو منطقة بائ�سة يغلب على
�سكانها الفقر� ،أو تلمحه يلج�أ �إلى طلب امل�ساعدة املالية من النا�س� ،أو ت�سمع �أحدهم ي�صفه بالفقر ...الخ .كما
تالحظ ،ف�إنك وال �شك قمت با�ستخدام عالمة �أو �أكرث من تلك العالمات املذكورة التي �أدركتها �أنت �أو �سمعت
عنها ،ورمبا غريها من العالمات التي مل يرد ذكرها ،للحكم على ذلك ال�شخ�ص ب�أنه �إن�سان فقري.

�س�أ�ضرب لك مثا ًال �آخر قد يو�ضح معنى «امل�ؤ�شر» ب�صورة �أعمق:
ما �أجمل باري�س!
هذه العبارة قد ت�صدر عنك عزيزي القارئ عند م�شاهدة مدينة (باري�س) مث ًال على �إحدى القنوات الف�ضائية!
رمبا دون كثري من اجلهد �أو التفكري ،فهل تعرف كيف و�صلت �إلى مثل تلك النتيجة؟
يف الواقع ،لقد قمت بعملية �إدراكية معقدة ،ا�ستلزمت منك اعتماد وجتميع عدد من العالمات �أو ال�صفات �أو
امل�ؤ�شرات مع بع�ضها البع�ض؛ التي جعلتك بدورها قادر ًا على �إطالق مثل ذلك احلكم على املدينة .وعلى الأرجح،
�أظن �أنك �أدخلت عدة م�ؤ�شرات يف اعتبارك ،كنظافة ال�شوارع ،وح�سن تنظيمها ،وخ�ضرة احلدائق ،وفخامة
البيوت ،وارتفاع البنايات ،وكرثة الأ�ضواء....الخ.

�س�أعطيك عزيزي القارئ مثا ًال �آخر ،كي يرت�سخ معنى مفهوم «امل�ؤ�شر» يف ذهنك ،ولكني �أريد منك
التفكري ملياً يف املثال:
مديحة تعمل موظفة �إداري��ة يف �إحدى امل�ؤ�س�سات ،عندما بد�أت العمل قبل �سبع �سنوات كان راتبها ال�شهري
( )340دينار ًا ،وكانت ت�شرف على موظفة واحدة تعمل يف جمال الطباعة� .أما اليوم ،فقد �أ�صبح الراتب ال�شهري
لها ( )950دينار ًا ،و�أ�صبحت ت�شرف على �ستة موظفني يعملون يف ق�سمها� ،إ�ضافة �إلى ت�صاعد مقدار �إ�سهامها يف
ر�سم ال�سيا�سات العامة للم�ؤ�س�سة عن طريق توا�صلها امل�ستمر مع كبار املدراء.
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بالرجوع �إلى املثال ،هل ميكنك عزيزي القارئ �أن حتدد امل�ؤ�شرات التي تعرب عن تغري الو�ضع الوظيفي ملديحة؟
كما الحظت� ،أظن �أن بالإمكان حتديد ثالثة م�ؤ�شرات هي:
1ـ التغري يف قيمة الراتب ال�شهري ملديحة.
2ـ التغري يف عدد املوظفني الذين باتت ت�شرف على عملهم.
3ـ التغري يف م�ستوى �إ�سهامها يف ر�سم ال�سيا�سات العامة للم�ؤ�س�سة.
بنا ًء على ما تقدم� ،أظن �أن بالإمكان تعريف امل�ؤ�شر على النحو التايل:

امل�ؤ�شر عبارة عن دالالت كمية (رقم ،ن�سبة) �أو نوعية (حقيقة ،ر�أي� ،صفة� ،سلوك) ميكن �أن ت�شكل
�أدوات لقيا�س التغريات التي حدثت على و�ضع ما ،يف ظل ظروف معينة ،و�أثناء فرتة زمنية محددة.
�س�ؤال للنقا�ش:
هل ميكن لك الآن التفريق بني امل�ؤ�شرات الكمية والنوعية املتعلقة بالو�ضع الوظيفي ملديحة؟
ب�إجابتك عن ال�س�ؤل ال�سابق ،يتبني لك ،كما جاء يف تعريفنا �سابق ًا للم�ؤ�شر� ،أن هناك م�ؤ�شرات ذات طابع كمي
عددي ،قابلة للقيا�س والتحديد با�ستخدام الأرقام ،هي يف مثالنا ال�سابق :قيمة الراتب ال�شهري ملديحة؛ عدد
املوظفني الذين ت�شرف عليهم.
يف مقابل م�ؤ�شرات ذات �صبغة نوعية ،مثل :م�ستوى �إ�سهامها يف ر�سم ال�سيا�سات العامة يف امل�ؤ�س�سة.
تنويه :من الوا�ضح �أن حتديد امل�ؤ�شرات الكمية العددية ،هو �أمر �أ�سهل بكثري من حتديد امل�ؤ�شرات النوعية،
فامل�ؤ�شرات الكمية تتواجد يف العادة على نحو مبا�شر ووا�ضح يجعلها �سهلة القيا�س والإح�صاء� ،أما امل�ؤ�شرات
النوعية فكثري ًا ما ي�صعب مالحظاتها ور�صدها ،فلي�س من ال�سهل مث ًال �أن نحدد فيما �إذا كانت مديحة ت�سهم
فع ًال يف ر�سم ال�سيا�سات العامة للم�ؤ�س�سة ،مقارنة بتحديد راتبها ال�شهري �أو عدد املوظفني الذين يعملون حتت
�إ�شرافها.
ت�أ�سي�س ًا على ذلك ،وللو�صول �إلى تقييم حقيقي لو�ضع ما ،ف�إن علينا �أن ال نكتفي بامل�ؤ�شرات الكمية الرقمية ،التي
قد ال تعطينا �إال �صورة �أولية �سطحية ،بل �إن علينا االهتمام �أي�ض ًا با�ستثمار امل�ؤ�شرات النوعية ،التي متنحنا القدرة
على تكوين ت�صور �أعمق و�أقرب �إلى حقيقة الواقع.
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ثقافة املجتمع منبع �أ�سا�سي لت�شكيل امل�ؤ�شرات:
كما ر�أيت عزيزي القارئ ،تبدو عملية تكوين امل�ؤ�شرات وا�ستخدامها عملية تلقائية منار�سها يف حياتنا االجتماعية
ب�صورة طبيعية كل يوم ،فنحن نقوم طوال الوقت ب�إ�صدار الأحكام على النا�س و�أو�ضاعهم ،باال�ستناد �إلى ما
نالحظه �أو نكونه �أو ن�سمعه عنهم من �صفات� ،أو باالعتماد على ما نختزنه من �أفكار وقيم و�أعراف ومعتقدات
واحتياجات تعلمناها من املجتمع ،بحيث جنعل من تلك الأفكار والت�صورات التي نحملها ،والتي اكت�سبناها يف
الأ�صل من امل�صادر الثقافية املختلفة التي نتعر�ض لها يف محيطنا االجتماعي ،م�ؤ�شرات حتدد لنا طرق النظر
والتعامل مع الأ�شخا�ص والظواهر التي حتيط بنا.
فعلى �سبيل املثال ،ال ي�شكل زواج البنات ال�صغريات ممن مل يتجاوزن �سن اخلام�سة ع�شر يف بع�ض البيئات يف
املجتمع العربي م�شكلة ت�ستدعي االهتمام �أو االلتفات ،وذلك لأن الثقافة املهيمنة يف مثل تلك البيئات ال ترى �ضري ًا
يف ذلك ،بينما ميثل يف بيئات �أخرى م�ؤ�شر ًا بارز ًا على وجود م�شكلة كبرية ت�ستوجب التتبع واملكافحة ،بالنظر �إلى
تعبري تلك امل�شكلة عن قدر من ا�ستغالل الإناث ال�صغريات وحرمانهن من التمتع بفر�ص عادلة للن�ضج والنمو
املتوازن.
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ال�صني تتوقع وجود  24مليون رجل �أعزب يف 2020
توقع علماء اجتماع �أن نحو  24مليون �صيني لن ي�ستطيعوا العثور على زوجات يف عام  2020حيث �أن التف�ضيل
التقليدي للبنني �إلى جانب �سيا�سة تنظيم الأ�سرة عمال علي اختالل الن�سبة بني اجلن�سني .ونقلت �صحيفة
«جلوبال تاميز» عن م�سح �أجرته الأكادميية ال�صينية للعلوم االجتماعية �أن الإجها�ض االنتقائي للجن�س ال
يزال « �شائعا جدا» يف املناطق الريفية بيد �أن اختالل الن�سبة بني اجلن�سني يف املواليد ت�ضاءل ب�صورة طفيفة
منذ عام .2005
وذكر التقرير �أن �أ�سباب اختالل التوازن بني اجلن�سني يف ال�صني معقد ويختلف تبعا للمنطقة ،يف الوقت
الذي ي�ضطلع فيه �ضعف اخل�صوبة و�ضعف ال�ضمانات االجتماعية بدور يف تف�ضيل البنني على البنات .و�أ�ضاف
التقرير �أن معدل الذكور بالن�سبة للإناث للمواليد احلية يف عام  2005كان  119مقابل  ،100مقارنة بن�سبة 116
مقابل  100يف عام .2000
ونقل عن واجن قواجنت�شو  ،خبري يف علم ال�سكان بالأكادميية  ،قوله �إن «ثقافة اخل�صوبة التقليدية واختيار
جن�س اجلنني» دفعا العديد من الأزواج �إلى محاولة �إجناب ذكور .وقال واجن « امل�شكلة �أكرث خطورة يف املناطق
الريفية ب�سبب عدم وجود نظام �ضمان اجتماعي هناك املزارعون امل�سنون ي�ضطرون لالعتماد على ذريتهم».
و�أو�ضح واجن �أن التوقعات بحدوث فائ�ض قدره  24مليون رجل ميكن �أن يزيد من حدة م�شكالت مثل �صعوبة
عثور محدودي الدخل على زوجات .وكانت تقارير حكومية قد ربطت يف وقت �سابق بني االختالل يف الن�سبة
بني اجلن�سني و �إدمان املخدرات واالجتار يف الن�ساء والأطفال والزيجات غري القانونية والدعارة الق�سرية.
االقت�صادية االلكرتونية  www.aleqt.com ،العدد11-01-2010 : 5936 :
كما ال ُينظر �إلى تف�شي البطالة بني �صفوف الإناث م�شكلة على الإطالق يف بع�ض الأو�ساط يف الوطن العربي،
انطالق ًا من ا�ستلهام النظرة ال�شرعية التي ترى �أن الرجل هو املكلف �شرع ًا بالعمل والإنفاق ،فيما قد ي�شكل ذلك
من وجهة نظر �أخرى م�ؤ�شر ًا �صارخ ًا يعك�س تعطيل قدرات الن�ساء وحرمانهن وحرمان جمتمعهن من توظيف
�إمكاناتهن وكفاءاتهن يف االرتقاء ب�أو�ضاعهن و�أو�ضاع �أ�سرهن.
�إننا نقول مث ًال ب�أن املر�أة مظلومة يف املجتمع العربي! ورمبا نكون قد خل�صنا �إلى مثل ذلك احلكم لأننا وظفنا
العديد من امل�ؤ�شرات ،كمالحظة زيادة ن�سبة العزوبة بني �أو�ساط الن�ساء �أكرث بكثري من زيادتها بني �أو�ساط
الرجال� ،أو ارتفاع معدالت البطالة يف �صفوفهن �أعلى من ارتفاع معدالتها يف �صفوف الذكور� ،أو �ض�آلة عدد
املقاعد التي ي�شغلنها يف املجال�س الوزارية والنيابية والبلدية مقارنة ب�أعداد املقاعد التي يحتلها الرجال يف مثل
تلك املجال�س ...الخ.
ولكن حتى نكون قادرين على �إطالق �أحكام �سليمة ودقيقة ومو�ضوعية ال تتعار�ض مع الواقع ،علينا �أن نحر�ص
�أ�شد احلر�ص على بناء وتوظيف م�ؤ�شرات �صحيحة ومنا�سبة ،و�إال تورطنا ب�إ�صدار �أحكام م�ضللة ،تقودنا �إلى اتخاذ
قرارات خاطئة ودعم �سيا�سات وخطط ال ميكن لها النجاح ،الرتكازها �إلى م�ؤ�شرات قا�صرة.
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ترتبط امل�ؤ�شرات على نحو وثيق مبيزانيات الدول؛ �إذ يتم يف العادة ر�صد املخ�ص�صات املالية والب�شرية لتنفيذ
ال�سيا�سات �أو اخلطط باالعتماد على م�ؤ�شرات معينة ،ومن ثم؛ ف�إن الوقوع يف �أخطاء تتعلق ب�سوء حتديد
امل�ؤ�شرات �أو العجز عن تقديرها �أو التعبري عنها ب�صورة �سليمة ودقيقة؛ من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إلى �سوء التقدير
املايل وتبديد املوارد وهدر الوقت وا�ستنزاف الإمكانات والقدرات.
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كيفية حتديد نوع امل�ؤ�شر املنا�سب ح�سب نوع الهدف:
من املهم الإ�شارة �إلى االرتباط الوثيق بني طبيعة ونوعية وم�ضمون امل�ؤ�شر �أو امل�ؤ�شرات التي يتم و�ضعها من
جانب ،وبني الهدف املراد حتقيقه من جانب �آخر؛ �إذ ال ميكن و�ضع امل�ؤ�شرات يف واقع الأمر �إال يف �ضوء اال�سرت�شاد
بهدف معني؛ ما يعني �أن و�ضع الهدف ي�سبق و�ضع امل�ؤ�شرات ويتقدم عليها ،وبدون حتديد وا�ضح ودقيق للهدف ،ال
ميكن اخلروج بها ،فهو ميثل الأر�ضية التي تنبثق منها ،وينبغي �أن يظل ن�صب �أعيننا ونحن نعمل على �صياغتها،
و�إال ف�إننا كثري ًا ما نتورط بو�ضعها على نحو م�شو�ش ومتعرث؛ ما يجعلنا عاجزين عن التمكن من القيا�س ال�سليم
ملدى حتقق الهدف.
وبطبيعة احلال ،ف�إن لكل �سيا�سة �أو برنامج �أو م�شروع �أهداف ًا معينة ،ترتبط بكل مرحلة من مراحله ،وتتعلق
بفرتات زمنية ،و�أماكن جغرافية ،ينبغي حتديدها بدقة .وبنا ًء على تلك الأهداف ،يتم �صياغة امل�ؤ�شرات املنا�سبة،
و�إال ف�إننا �سنكون عاجزين عن تقييم �أداء امل�شروع وحتديد مدى جناحه يف حتقيق �أهدافه يف كل مرحلة من
مراحله.
وننوه هنا �إلى �إمكانية �صياغة امل�ؤ�شرات �صياغات مختلفة ،دون �أن تختلف م�ضامينها .فقد ميكن �صوغها على
�شكل عبارات تقريرية موجبة �أو �سالبة� ،أو على �شكل عبارات ا�ستفهامية.
معايري حتديد امل�ؤ�شرات:
تعتمد عملية حتديد امل�ؤ�شرات التي ي��راد ا�ستخدامها يف ت�صميم ومتابعة وتقييم ال�سيا�سات والربامج
وامل�شاريع على جملة من املعايري ،هي:
1ـ اعتماد مبد�أ التخطيط بامل�شاركة ،بحيث يتم �إ�شراك �سائر الأطراف ذات ال�صلة بالربنامج �أوامل�شروع يف بناء
امل�ؤ�شرات واختيارها.
2ـ احلر�ص على الربط بني امل�ؤ�شرات والأهداف املراد حتقيقها على نحو منطقي من�سجم.
3ـ احلر�ص على �أن تغطي امل�ؤ�شرات وت�أخذ بعني اعتبارها اجلوانب ال�سلبية والإيجابية التي قد ت�ؤثر يف �سري
تنفيذ ال�سيا�سة �أو الربنامج �أو امل�شروع.
4ـ التحقق من مرونة امل�ؤ�شرات ،ومالءمة توزيعها الزمني ،بحيث يتم ت�صميم م�ؤ�شرات ت�صلح لال�ستخدام يف
كل مرحلة من املراحل املختلفة لتنفيذ ال�سيا�سة �أو الربنامج �أو امل�شروع ،مبا يراعي خ�صائ�ص كل مرحلة
وظروفها واحتياجاتها.
5ـ االنطالق من نقطة ارتكاز �أو نقطة بداية ،تتخذ طابعاً زمنياً على الأغلب.
6ـ احل��ر���ص على اجلمع ب�ين امل���ؤ���ش��رات الكمية والنوعية ،وذل��ك لتحقيق �أف�ضل درج��ة ممكنة م��ن العمق
وال�شمولية يف القيا�س.
7ـ احلر�ص على تف�صيل �سائر امل�ؤ�شرات وتوزيعها ح�سب منظور النوع االجتماعي ،وح�سب املناطق اجلغرافية،
واخل�صائ�ص االقت�صادية واالجتماعية املختلفة.
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«امل�ؤ�شرات» و الإح�صاءات»:
يبدو مهم ًا للغاية التفريق بني «امل�ؤ�شرات» ّوالإح�صاءات» ،وذلك منع ًا ملا قد ينجم عن اخللط بينهما من �إ�ساءة
الفهم �أو اخلط�أ يف التقدير �أو التخطيط.
فبينما تعرب «الإح�صاءات» عن جمرد بيانات كمية ت�صف واقع ظاهرة معينة يف فرتة زمنية محددة ،تعرب
«امل�ؤ�شرات» عن مقيا�س نوعي �أو كمي ي�ستخدم لقيا�س ظاهرة معينة �أو �أداء معني يف فرتة زمنية معينة .وهذا يعني
�أن امل�ؤ�شرات تتقدم على الإح�صاءات وتختلف عنها ،فهي ال تكتفي بعر�ض الواقع ب�صورة رقمية جمردة ومحايدة،
و�إمنا تعمل على تف�سريه وحتليله وتقييمه.
ميكن اختزال الفروق بني امل�ؤ�شرات والإح�صاءات فيما يلي:
1ـ تعد امل�ؤ�شرات �أغنى م�ضموناً و�أقوى دالل ًة من الإح�صاءات فيما يتعلق بالتعبري عن مظاهر الواقع ،فهي
تعرب عن تلك املظاهر ب�صورة �أعمق و�أعم و�أ�شمل.
2ـ ترتبط امل�ؤ�شرات دائماً ب�أهداف ُيراد حتقيقها ،خالفاً للإح�صاءات التي ال ترتبط ب�أهداف �إال �إذا مت دجمها
يف م�ؤ�شر ما.
3ـ تنتمي امل�ؤ�شرات يف العادة �إل��ى من��اذج �أو �أط��ر معلوماتية ونظرية تف�سريية مركبة ،حت��اول فهم الواقع
وحتليله للتمكن من اتخاذ القرارات ،بينما ال تنتمي الإح�صاءات �إلى مثل تلك الأطر بال�ضرورة ،لت�شكل
جمرد بيانات �أولية محايدة.

الإعالم وقراءة امل�ؤ�شرات:
مثال للنقا�ش :يرجى قراءة املثال التايل الذي تناقلته و�سائل الإعالم ،ثم العمل على الإجابة عن الأ�سئلة الالحقة له:

« 96باملائة من ن�ساء دلهي ال ي�شعرن بالأمان»!
�أظهر ا�ستطالع ن�شر اليوم يف الهند �أن الأغلبية العظمى من الن�ساء يف العا�صمة نيودلهي ال ي�شعرن بالأمان.
ونقلت وكالة الأنباء اال�سيوية الهندية عن (لورا برابهو) مديرة مركزالعدالة واالندماج :قرابة  %96من الن�ساء يف
دلهي يعتقدن �أن الن�ساء ل�سن يف �أمان تام باملدينة ،و�أن  %44من امل�شاركات يف اال�ستطالع ممن تعر�ضن للإ�ساءة
اخرتن �أن يلذن بال�صمت عقب الواقعة .وارتكز التقرير الذي �أعده مركز العدالة واالندماج ومركز الدرا�سات
االعالمية �إلى ا�ستطالع �آراء � 630سيدة ترتاوح �أعمارهن بني  12و 55عام ًا يع�شن يف مختلف �أنحاء دلهي ،وينتمني
الى خلفيات اجتماعية ـ اقت�صادية مختلفة .و�أعرب  %60من امل�شاركات يف اال�ستطالع عن �شعورهن ب�أن الفتيات
دون العا�شرة من العمر عر�ضة للتحر�ش اجلن�سي .وقال  %88منهن �أنه نادر ًا ما ي�ساعد املارة �أي �سيدة تتعر�ض
للتحر�ش يف مكان عام.
هل ترى املعلومات الواردة يف اخلرب كافية جلعلك قادر ًا على احلكم بثقة ،فيما �إذا كانت العينة التي مت اختيارها
لال�ستطالع (� 630سيدة) ،كافية حق ًا لتمثيل جميع الن�ساء يف مدينة دلهي والتعبري عن �آرائهن؟
 �إلى �أي درجة تعتقد ب�أن املعلومات الواردة يف التقرير معلومات علمية ميكن االعتماد عليها؟ وملاذا؟
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«هناك ثالثة �أنواع من الأكاذيب� :أكاذيب؛ و�أكاذيب لعينة؛ و�إح�صاءات»!
هذه العبارة التهكمية هي للكاتب الأمريكي ال�ساخر (مارك توين) ،وعلى الرغم مما يف العبارة من مبالغة� ،إال �أنها
قد تكون �صحيحة يف بع�ض احلاالت ،فالإح�صاءات كثرياً ما تتحول �إلى �أكاذيب م�ضللة �إذا ما مت جمعها �أو عر�ضها
ب�صور تفتقر �إلى الدرجة الكافية من املو�ضوعية واحليادية والدقة العلمية.

مثال للنقا�ش:
البحث عن م�ؤ�شر اقت�صادي جديد لتحديد الناجت الوطني اخلام  :خالل الأ�سابيع القليلة املقبلة �ستقوم جلنة برئا�سة
الأمريكي (جوزيف �ستغليتز) احلائز على جائزة نوبل لالقت�صاد ب�إعادة النظر مبفهوم الناجت الوطني اخلام واقرتاح
م�ؤ�شرات بديلة ت�سمح بتحديد الرفاه االقت�صادي الفعلي لهذا البلد �أو ذاك ،وذلك بعد �أن كرثت االنتقادات املوجهة
مل�ؤ�شر الناجت الوطني الذي يحدد ثراء دول العامل ومنوها .وتت�أ�سف (دومنيك م��ادا) م�ؤلفة كتاب «ما بعد الناجت
الوطني /من �أجل م�ؤ�شر �آخر لقيا�س الرثاء» لال�ستعمال ال�سيئ لهذا امل�صطلح وتقول« :لقد حتول هذا امل�ؤ�شر يف
الع�صر احلديث �إلى عجل ذهبي بينما هو ال يتعدى كونه م�ؤ�شر ح�سابي».
االجتار باملخدرات وتعاطيها ي�ساهمان يف رفع حجم الناجت الوطني :بع�ض اخلرباء يربطون الناجت الوطني بالتقدم،
«كل ما ميكن بيعه ،كل ما يخلق قيمة م�ضافة ي�ساهم يف منو الناجت الوطني» يقول (رفائيل فنرتبرت) م�ؤلف الكتاب
املعنون «م��واد للتفكري �أم��ام جلنة �ستغليتز»« :االجت��ار باملخدرات وتعاطيها ي�ساهمان يف رفع حجم الناجت الوطني
وكذلك عمالة الأطفال ،ومن ثم ف�إن فمن ال�صعب يف حالة كهذه ربطه بالتقدم».
وكانت الواليات املتحدة الأمريكية �أول دول��ة اعتمدت هذا امل�ؤ�شر حني دخلت احل��رب العاملية الثانية عام ،1941
بعد ذلك بد�أت احلكومات يف ا�ستعماله للتخطيط ل�سيا�ساتها االقت�صادية .وفر�ض الناجت الوطني نف�سه كم�ؤ�شر
اقت�صادي �أ�سا�سي يف ع�صر املقارنات والعوملة.
الأزمة البيئية والتلوث:واليوم ،وبعد ظهور مفهوم التنمية امل�ستدامة ،ال يكفي القول ان الناجت الوطني لل�صني
يتجاوز الناجت الأملاين «فالأزمة البيئية مرت من هنا» ح�سبما ذكرت (دومنيك مادا)؛ ما يعني �أن االعتماد وح�سب على
هذا امل�ؤ�شر قد يدخلنا يف احلديث عن �أو�ضاع غري حقيقية.
ويف ال�سياق نف�سه ،يذ ّكرنا (رفائيل فنرتبرت) «ب�أن الأموال التي �أنفقت لإزالة �آثار التلوث الذي ت�سبب به غرق الناقلة
(النفطية) �أريكا (يف كانون الأول /دي�سمرب  1999قبالة �سواحل منطقة بروتاين الفرن�سية) قد مت احت�سابها ب�شكل
�إيجابي يف الناجت الوطني».
جلنة ت�ضم خم�سة من حملة نوبل يف االقت�صاد:من هنا تربز احلاجة �إلى البحث عن م�ؤ�شر �أكرث ع�صرية ،واعتباراً من
�شهر ني�سان� /أبريل من عام  ،2008تعكف جلنة (�ستغليتز) التي �أوعز بت�شكيلها الرئي�س الفرن�سي (نيكوال �ساركوزي)
التي ت�ضم بدورها ما ال يقل عن خم�سة من حملة جائزة نوبل لالقت�صاد على درا�سة هذا املو�ضوع .فاالكتفاء بالناجت
الوطني م�س�ألة خطرية بر�أي (دومنيك مادا) ،ومن املتوقع �أن تقرتح اللجنة ح�سب (رفائيل فنرتبرت) ما بني ثالثة
�سيناريوهات و�أربعة.
وتتداول اللجنة ب�أفكار عديدة ،منها احت�ساب و�إ�ضافة معلومات تتعلق بالعمل التطوعي وااللتزام ال�سيا�سي �أو العمل
املنزيل ،و�إ�سقاط �أخرى كالتدهور يف الو�ضع البيئي .كما تفكر اللجنة يف العمل على ت�صميم م�ؤ�شر �إ�ضايف جديد،
ي�أخذ بعني اعتباره قيماً اجتماعية مختلفة ،كال�صحة والتعليم والرتفيه ،ليمثل م�ؤ�شراً ب�سيطاً �أك�ثر �إحكاماً
لقيا�س الرفاه ،لكن املع�ضلة تظل يف الو�صول �إلى اتفاق عاملي حول مفهوم القيم املتعلقة بالرفاه.
French international news channel (France 24 ) 2009/3/12
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(مــ�ؤ�شــــــرات النوع االجتماعي)
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�أهمية امل�ؤ�شرات الدالة على النوع االجتماعي:
متثل امل�ؤ�شرات الدالة على النوع االجتماعي معلومات وبيانات ودالئل ت�ساعد على حتديد �أو�ضاع الن�ساء والرجال
يف املجتمع ،كخطوة �أولى ال بد منها لتحقيق العدالة والإن�صاف بينهما ،وذلك عن طريق �إ�سهام تلك امل�ؤ�شرات
يف توجيه �أنظار را�سمي ال�سيا�سات و�صناع القرار �إلى الفجوات والفروق واالختالالت القائمة بني �أحوال الذكور
والإناث ،مبا ميكنهم من العمل على جتاوزها .وعليه؛ تتمتع م�ؤ�شرات النوع االجتماعي ب�أهمية بالغة ،فمن دون
تعيني ور�صد وا�ضح ودقيق لها ،ف�إن من الع�سري جد ًا الك�شف عن مدى اهتمام املجتمع ب�ضمان فر�ص عادلة
ومتكافئة لأبنائه وبناته بالقدر ذاته.
يف غمرة احلديث عن م�ؤ�شرات النوع االجتماعي ،وعلى الرغم من �أهميتها الكبرية ،ينبغي احلر�ص لئال نقع
يف خط�أ الإغراق واملبالغة يف الرتكيز التف�صيلي على تلك امل�ؤ�شرات وحتميلها �أكرث مما حتتمل من �أهمية،
فهي يف نهاية املطاف لي�ست �أكرث من �أدوات ن�ستخدمها لتحقيق هدف �أكرب و�أهم ينبغي �أن يظل حا�ضراً
ط��وال الوقت ن�صب �أعيننا ،يتمثل يف ال�سعي �إل��ى التحقق من مدى متتع الذكور والإن��اث بفر�ص عادلة
ومتكافئة� ،أو مدى التغري يف م�ستوى متتعهم مبثل تلك الفر�ص.
يجب الأخ��ذ بعني االعتبار �أن��ه ال غنى عن م�ؤ�شرات تتعلق كذلك بتمكني امل��ر�أة ودرا���س��ة �أو�ضاعها ب�صورة
منف�صلة وعلى حدة ،لت�سري مبحاذاة امل�ؤ�شرات امل�ستجيبة للنوع االجتماعي ،التي ت�ستق�صي مدى حتقق
العدالة بني اجلن�سني.

اح�صاءات النوع االجتماعي وامل�ؤ�شرات امل�ستجيبة للنوع االجتماعي:
هناك ف��روق محورية بني اجلانبني يجدر االلتفات �إليها ،فبينما يركز املفهوم الأول (اح�����ص��اءات النوع
االجتماعي) على البيانات املتعلقة ب�أو�ضاع املر�أة نف�سها ب�صورة منفردة ،تبع ًا ملتغريات زمنية مث ًال ،يركز املفهوم
الثاين (م�ؤ�شرات النوع االجتماعي) على تلك الإح�صاءات يف �ضوء مقارنتها بالإح�صاءات املتعلقة بالذكور حيال
الأو�ضاع ذاتها.
ويف حني تعك�س �إح�صاءات النوع االجتماعي تبني نهج امل��ر�أة يف التنمية ،الذي ينادي ب�إدراج متغريات تتعلق
ب�إدماج امل��ر�أة يف التنمية يف ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات التنموية ،بينما ال تكتفي امل�ؤ�شرات امل�ستجيبة للنوع
االجتماعي بذلك النهج اجلزئي ،بل حتاول بالأ�سا�س فهم عالقات القوة الكامنة التي حتدد مكانة املر�أة والرجل
يف املجتمع ،انطالق ًا من �أن �إدراك نوع اجلن�س وتداخل العالقات بني امل��ر�أة والرجل �أكرث �أهمية من االكتفاء
مبعرفة �أثر التنمية على املر�أة .ولذلك تعترب امل�ؤ�شرات امل�ستجيبة للنوع االجتماعي ترجم ًة عملي ًة لتبني �إ�سرتاتيجية
دمج النوع االجتماعي يف التنمية ،التي تهدف بدورها �إلى الإحاطة ب�صورة وافية باحتياجات الرجل واملر�أة،
والأولويات والأهداف التي ي�سعيان �إلى حتقيقها عن طريق ال�سيا�سات والربامج؛ و�إلى �ضمان فر�ص متكافئة لهما
لتحديد تلك الأهداف والأولويات ،وامل�شاركة يف �صياغتها و�إحرازها ،ومن ثم الإفادة منها.
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م�صادر �إح�صاءات النوع االجتماعي :يف معظم بلدان العامل تكون م�صادر اح�صاءات النوع االجتماعي هي ذاتها
م�صادر االح�صاءات ب�شكل عام .ففي الأردن على �سبيل املثال ،تعد دائرة االح�صاءات العامة امل�صدر الأ�سا�سي
للبيانات الوطنية ،حيث جتري الدائرة التعدادات وامل�سوحات التالية:
 التعدادات :جتري الدائرة على فرتات غري منتظمة تعدادات عامة يف جماالت ال�سكان وامل�ساكن ،والزراعة،
وال�صناعة ،واملن�ش�آت ،وذلك ح�سب الظروف والإمكانات املادية املتاحة.
 امل�سوح ال�سنوية :تنفذ الدائرة العديد من امل�سوح ال�سنوية بالعينة يف املجاالت الدميوغرافية والأ�سرية
والزراعية واالقت�صادية والبيئية املختلفة.
 امل�سوح الربعية :تقوم الدائرة ب�إجراء عدد من امل�سوح ربع ال�سنوية بالعينة يف جماالت العمالة والبطالة،
وال�صناعة ،والتجارة الداخلية ،والإن�شاءات ،والنقل ،واخلدمات ،وقطاع الإنتاج النباتي ،وقطاع الرثوة
احليوانية...الخ.
 امل�سوح ال�شهرية :تنفذ الدائرة بع�ض امل�سوح ال�شهرية حول الأ�سعار ،مثل :الأ�سعار الزراعية ،و�أ�سعار
امل�ستهلك ،و�أ�سعار كميات الإنتاج ال�صناعي.. .الخ.
 امل�سوح الدورية :جتري الدائرة م�سوحا دورية بالعينة تتعلق بالأ�سرة ،من قبيل :دخل الأ�سرة ونفقاتها،
واخل�صوبة وال�صحة الأ�سرية.

كيف نربط �سيا�سات العدالة بني اجلن�سني بامل�ؤ�شرات؟
ميكننا �ضمان قدر وفري من الربط بني �سيا�سات العدالة بني اجلن�سني من جانب ،وامل�ؤ�شرات من جانب �آخر،
عن طريق اتباع اخلطوات التالية:
1ـ حتديد املجاالت املختلفة التي يالحظ فيها الالم�ساواة /عدم العدالة بني اجلن�سني.
2ـ ترتيب الأولويات ح�سب درجة �أهميتها يف تلك املجاالت.
3ـ الت�أكد من مدى وجود �سيا�سات تغطي تلك الأولويات.
4ـ الت�أكد فيما �إذا كان هناك بيانات وم�ؤ�شرات منا�سبة ،حتى دون توافر ال�سيا�سات.
5ـ الت�أكد من مدى توافر بيانات ملتابعة و�ضع املر�أة والرجل يف تلك املجاالت.
6ـ الت�أكد من مدى قدرتنا على و�ضع م�ؤ�شرات لقيا�س مدى حتقيق ال�سيا�سات.
7ـ حتديد طبيعة تلك امل�ؤ�شرات املطلوبة لقيا�س مدى حتقيق ال�سيا�سات :كمية �أم نوعية.
8ـ حتديد مدى قدرتنا على تقييم كفاءة ال�سيا�سات.
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تعد م�سوح تعداد امل�ساكن وال�سكان وم�سوحات العمالة والبطالة من �أهم امل�صادر التي تغذي النظام الإح�صائي
بالبيانات .وكانت الأمم املتحدة يف عام  1993قد نفذت يف عدد من البلدان النامية درا�سة وا�سعة ملراجعة
وتقييم امل�سوحات التي مت تنفيذها يف تلك البلدان يف الفرتة املمتدة بني العامني  1970ـ  ،1990وبخا�صة فيما
يتعلق باملفاهيم والتعاريف امل�ستخدمة ،وامل�شاكل املتكررة التي تعرت�ض �سبيل تنفيذ مثل تلك امل�سوحات.
كان من �أبرز النتائج التي خل�صت �إليها تلك الدرا�سة:
عدم ت�أهيل العاملني على ت�صميم امل�سوحات وتنفيذها الت�أهيل الكايف لبناء م�ؤ�شرات دقيقة قادرة على �أن ت�أخذ
بعني االعتبار عمل املر�أة كربة بيت ،و�إ�سهامها يف الوقت نف�سه يف �أن�شطة اقت�صادية جديرة باالحت�ساب ،من
قبيل قيامها ب�إنتاج ال�سلع وتقدمي اخلدمات.
ويف هذا ال�سياق ،لوحظ مث ً
ال �أن للم�صطلحات امل�ستخدمة يف �صياغة الأ�سئلة حول عمل املر�أة ت�أثرياً كبرياً
على نتائج امل�سوحات؛ �إذ كثرياً ما يف�ضي االختالف يف الفهم للم�صطلحات امل�ستخدمة لقيا�س عملها �إلى
اخللط والت�شوي�ش .فعلى �سبيل املثال ،قد ت�شري كلمات مثل« :العمل» �أو «ال�شغل» �أو الن�شاط الرئي�سي
� »/work; job; main activityإلى دالالت مختلفة باختالف الن�ساء ،فقد ُتفهم من جانب بع�ضهن
على �أنها تعرب عن العمل امل�أجور �أو املدفوع الأجر ،بينما تفهم من جانب �أخريات على �أنها املهام التي يتم
تنفيذها �ضمن نطاق العائلة من دون �أجر.
وقد خرجت الدرا�سة بعدد من التو�صيات ،من �أهمها:
 �ضرورة �إخ�ضاع الباحثني لتدريب موحد ومعمق حول طرق �صياغة اال�ستبانات وبناء امل�ؤ�شرات و�شرح
الأ�سئلة للمبحوثات.
 وجوب �أخذ العمل امل�أجور وغري امل�أجور للمر�أة بعني االعتبار عند �صياغة الأ�سئلة وبناء امل�ؤ�شرات.
 �أهمية تدريب الباحثني الذكور حتديداً على حتقيق فهم �أعمق لكيفية ترجمة العمل املنزيل للمر�أة �إلى
ن�شاط اقت�صادي قابل للح�ساب.
 زيادة �أعداد الن�ساء الباحثات يف امليدان ورفع م�ستوى ت�أهيلهن.
 احلر�ص على ت�صميم امل�سوحات وتنفيذها حتت مظلة منهجية ت�شاركية مع املبحوثات قدر امل�ستطاع.
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كيفية توظيف م�ؤ�شرات النوع االجتماعي يف الربامج وامل�شاريع:
عند ال�شروع يف التخطيط لتنفيذ برنامج �أو م�شروع تنموي ما ،ف�إن هناك حاجة ملحة لأخذ م�ؤ�شرات النوع
االجتماعي بعني االعتبار ،وعلى نحو جدي ،وهذا ما ي�ضمن خروج الربنامج /امل�شروع �إلى النور ب�صورة تراعي
العدالة وتكاف�ؤ الفر�ص بني الذكور والإناث ،ويكفل عدم تعر�ض �أي منهما �إلى الظلم والإق�صاء� ،سواء على �صعيد
تنفيذ الربنامج /امل�شروع وو�ضعه مو�ضع التطبيق� ،أو اال�ستفادة من مخرجاته ونواجته.
ويف هذا الإطار ،ميكن احلديث عن العديد من امل�ؤ�شرات الأ�سا�سية التي ينبغي مالحظتها ،التي �ستت�ضح لك
عزيزي القارئ عن طريق املثال التايل:
م�ؤ�شرات يجب مراعاتها عند التخطيط للربامج /امل�شاريع:
 م�ؤ�شرات املدخالت :تتعلق باملوارد وامل�صادر املخ�ص�صة للربنامج /امل�شروع.
 م�ؤ�شرات امل�ساعدة /املجازفة :وتتعلق بقيا�س ت�أثري العوامل اخلارجية على الربنامج /امل�شروع.
 م�ؤ�شرات �سري العمل يف الربنامج /امل�شروع :تهتم بتتبع الإج���راءات املتبعة لإتاحة الو�صول �إل��ى امل��وارد
وامل�صادر املخ�ص�صة للربنامج /امل�شروع ،كما تهتم بر�صد الإجنازات املتحققة �أثناء عملية التنفيذ ،وحتديد
مدى التقدم باجتاه حتقيق الأهداف املرجوة.
 م�ؤ�شرات املخرجات :وتت�صل بتحديد النتائج املرحلية امل�ؤقتة للربنامج /امل�شروع ،التي ميكن مالحظتها
وقيا�سها مبجرد االنتهاء من تنفيذ امل�شروع.
 م�ؤ�شرات املردود والنتائج :وتتعلق بالنتائج البعيدة املدى للربنامج /امل�شروع.
مثال تو�ضيحي :لنفرت�ض �أننا ب�صدد التخطيط للبدء بتنفيذ برنامج /م�شروع حول مكافحة البطالة يف
مدينة الزرقاء ،فكيف ميكن توظيف امل�ؤ�شرات امل�شار �إليها يف �سياق �أخذ مفهوم النوع االجتماعي بعني االعتبار؟
فيما يلي ت�صور عام مقرتح حول كيفية توظيف تلك امل�ؤ�شرات ،مع بقاء الباب مفتوح ًا دائم ًا القرتاح م�ؤ�شرات
�أخرى ،قد ت�ستدعي طبيعة امل�شروع وخ�صو�صيته التفكري فيها:
1ـ م�ؤ�شرات املدخالت :ينبغي هنا الت�أكد من م�ؤ�شرات عديدة ،من �أهمها على �سبيل املثال ال احل�صر:
 عدد العاملني والعامالت املنوي تعيينهم كموظفني لإدارة امل�شروع واال�شتغال عليه.
 معايري اختيار العاملني والعامالت يف امل�شروع ومدى مراعاتها للعدالة والبعد عن التمييز ب�سبب �أي معيار
كان ،وبخا�صة ب�سبب اجلن�س.
 الرواتب واالمتيازات املخ�ص�صة للعاملني والعامالت.

29
البنك الدويل World Bank
وزارة التخطيط والتعاون الدويل

 �أعداد الإناث اللواتي ميكن �أن ي�ستفدن من امل�شروع مقارنة ب�أعداد الذكور.
 امليزانية املخ�ص�صة ملكافحة البطالة عند الإناث مقارنة بالذكور.
 عدد ونوعية الربامج التدريبية والإعالمية املخ�ص�صة ملكافحة البطالة عند الإناث مقارنة بالذكور.

2ـ م�ؤ�شرات امل�ساعدة /املجازفة:
قد ميكن التفكري هنا بعدة م�ؤ�شرات ،من مثل:
 دور الأطراف املختلفة ذات العالقة يف دعم امل�شروع �أو تعويقه ،كدور امل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة وم�ؤ�س�سات
املجتمع املدين.
 الثقافة ال�سائدة يف البيئة املحيطة بامل�شروع ،مبا يت�ضمن نظرة تلك البيئة ،وبخا�صة القوى امل�ؤثرة فيها ،كرجال
الدين �أو املخاتري �أو �شيوخ الع�شائر� ،إلى عمل املر�أة.
 اجتاهات �أ�صحاب العمل نحو عمل املر�أة وقيمهم وم�صاحلهم ،ومدى اقتناعهم ب�إدماج الن�ساء يف م�ؤ�س�ساتهم
وحر�صهم على ذلك.
 مدى توافر الوظائف التي قد ت�صلح للإناث ،وال ت�ؤدي �إلى الإ�ضرار ب�صحتهن �أو ب�سمعتهن.
 مدى حتم�س الإناث والذكور لالنخراط يف امل�شروع.

3ـ م�ؤ�شرات �سري العمل يف امل�شروع:
وهنا يجدر االهتمام بامل�سائل التالية ك�أمثلة:
 مدى �ضمان امل�شروع لإجراءات عملية متكن الفئات امل�ستهدفة منه� ،إناث ًا وذكور ًا ،وعلى نحو عادل ومتكافئ،
من العلم بامل�شروع ،والتقدم �إليه ،وامل�شاركة فيه.
 مدى �ضمان امل�شروع لتمكن امل�شاركني فيه� ،إناث ًا وذكور ًا ،من احل�صول على فر�ص متكافئة وعادلة للتدرب على
اال�شتغال يف امل�شروع.
 مدى �ضمان امل�شروع لتمكن امل�شاركني فيه� ،إناثا وذكور ًا ،من التعبري عن �أفكارهم وتوظيف قدراتهم و�إمكاناتهم
على �أف�ضل نحو ممكن.
 ن�سبة �إقبال الإناث على امل�شاركة يف امل�شروع مقارنة بالذكور.
 مدى ر�ضى امل�شاركني يف امل�شروع� ،إناث ًا وذكور ًا ،عن اخلدمات التي يقدمها لهم امل�شروع �أثناء عملهم عليه.
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4ـ م�ؤ�شرات املخرجات:
 فيما يتعلق باملخرجات ،ميكن �إيراد امل�ؤ�شرات التالية ك�أمثلة:
 مدى جناح امل�شروع يف الو�صول �إلى الفئات امل�ستهدفة التي �سعى للو�صول �إليها� ،إناث ًا وذكور ًا.
 مدى ر�ضى امل�شتغلني يف امل�شروع� ،إناث ًا وذكور ًا ،عن دورهم يف �إخراج امل�شروع �إلى النور.
 مدى الر�ضى الأويل للم�ستفيدين من امل�شروع� ،إناث ًا وذكور ًا ،عما يقدمه من خدمات لهم.

5ـ م�ؤ�شرات املردود والنتائج:
يتم التفكري �ضمن هذا الإطار بالنتائج الطويلة املدى واملمتدة الأثر ،من مثل:
 مدى جناح امل�شروع يف حتقيق �أهدافه بعيدة املدى املتعلقة بامل�ستهدفني منه� ،إناث ًا وذكور ًا.
 مدى جناح امل�شروع يف تذليل امل�صاعب التي اعرت�ضت �سبيل ا�ستفادة امل�ستهدفني منه� ،إناث ًا وذكور ًا.

كيفية قراءة م�ؤ�شرات النوع االجتماعي:
هناك العديد من القواعد التي ينبغي �أخذها بعني االعتبار يف �سياق قراءة م�ؤ�شرات النوع االجتماعي وحتليلها.
ومن دون �أخذ تلك الأمور بدرجة كافية من االهتمام؛ ف�إننا نغامر بتكوين �أحكام خاطئة �أو ناق�صة �أو م�ضللة عن
�أو�ضاع الن�ساء والرجال يف املجتمع؛ الأمر الذي يجعلنا عاجزين عن معرفة وحتديد الفجوات وموا�ضع اخللل
والق�صور وغياب العدالة يف �أو�ضاعهما ،ومن ثم و�ضع اخلطط وال�سيا�سات املالئمة لتاليف تلك الفجوات و�إ�صالح
مواطن اخللل ،مبا ي�ضمن العدالة وتكاف�ؤ الفر�ص لكل من اجلن�سني.

وتتمثل تلك القواعد ،التي ميكن �صياغتها على �شكل �أ�سئلة ،فيما يلي:
1ـ هل تغطي امل�ؤ�شرات الذكور والإناث معاً؟
علينا �أن نت�أكد مما �إذا كانت م�ؤ�شرات النوع االجتماعي تتناول ك ًال من الذكور والإناث ،ولي�س الإناث فقط ،كما
قد يتبادر لذهن البع�ض؛ �إذ ال يكفي على �سبيل املثال �أن يت�ساءل امل�ؤ�شر عن عدد الربملانيات يف الربملان مث ًال ،بل
ينبغي �أن ي�ستف�سر عن عددهن مقارنة بعدد النواب الذكور.

2ـ هل تتناول امل�ؤ�شرات �إطاراً جغرافياً وزمنياً محدداً؟
علينا �أن نتحقق مما �إذا كانت م�ؤ�شرات النوع االجتماعي تتعلق مبحيط جغرايف وزمني معينني بدقة؛ �إذ ال
يجوز ترك املجال الزمني واجلغرايف دون حتديد ،و�إال ف�إن ا�ستخدام امل�ؤ�شرات لقيا�س التغري ومقارنة معدالت
التقدم �سيكون �أمر ًا م�ستحي ًال وال طائل منه ،ما دمنا ال نعرف الفرتة الزمنية والبقعة اجلغرافية التي تغطيها تلك
امل�ؤ�شرات.
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مثال :قارن بني امل�ؤ�شرين التاليني ،وحاول �أن حتدد �أيهما امل�صوغ ب�صورة �صحيحة:
�أ ـ رفع ن�سبة الن�ساء امل�ستفيدات من امل�شاريع ال�صغرية التي تدعمها وزارة التنمية االجتماعية �إلى .%20
ب ـ رفع ن�سبة الن�ساء املقيمات يف محافظة العا�صمة امل�ستفيدات من امل�شاريع ال�صغرية التي تدعمها وزارة
التنمية االجتماعية �إلى ( )%20مع نهاية عام .2012

3ـ هل يعرب امل�ؤ�شر عن و�ضع واقعي ملمو�س� ،أم عن حالة افرتا�ضة متخيلة؟
يفرت�ض يف امل�ؤ�شر حتى يتمتع بدرجة مرتفعة من الدقة والتعبري عن الواقع �أن يقي�س �أو ي�سعى �إلى قيا�س و�ضع
عياين فعلي ،ولي�س موقف ًا افرتا�ضي ًا مل يتحقق على �أر�ض الواقع.
مثال� :أي امل�ؤ�شرين التاليني يتمتع بدرجة �أكرب من الدقة والقدرة على قيا�س الواقع؟
�أ ـ مدى تعاون املوظفني الذكور مع زميالتهم يف العمل.
ب ـ مدى ترحيب املوظفني الذكور بفكرة التعاون مع زميالتهم يف العمل.

4ـ هل تقي�س امل�ؤ�شرات الهدف املرتتبط بها على نحو فعلي ودقيق و�شامل؟
علينا �أن نتحقق من مدى االن�سجام بني امل�ؤ�شرات امل�ستخدمة والهدف الذي و�ضعت من �أجل قيا�سه ،ومدى دقتها
و�شموليتها لقيا�س الهدف املعني.
مثال� :إذا افرت�ضنا �أن لدينا هدف ًا ي�سعى �إلى تخفيف معدالت الفقر بني �أو�ساط الن�ساء يف مدينة عمان بن�سبة
 %7خالل الأعوام الثالثة القادمة ،فلي�س من املنطقي مث ًَال �أن نتخذ من ارتفاع ن�سبة الن�ساء اللواتي يقمن ب�إن�شاء
�شركات كبرية يف املدينة خالل تلك الفرتة م�ؤ�شر ًا لقيا�س م�ستوى جناحنا يف مكافحة الفقر .بل يفرت�ض �أن نلج�أ
�إلى اال�ستعانة مب�ؤ�شرات �أخرى �أكرث �صالحية ومالءمة من قبيل :ارتفاع ن�سبة الن�ساء اللواتي يتمكنّ �أثناء تلك املدة
من ت�أ�سي�س م�شاريع �صغرية ناجحة� ،أو زيادة ن�سبة الن�ساء اللواتي يتوقفن عن تلقي امل�ساعدة املالية من م�ؤ�س�سات
الرعاية االجتماعية.
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امل�ؤ�شرات الدولية امل�ستجيبة للنوع االجتماعي :يجدر بالذكر �أن املجتمع الدويل ،عرب م�ؤ�س�ساته الدولية ،قد
اجتهد لو�ضع م�ؤ�شرات عاملية قابلة للقيا�س ،لتكون و�سيلة لعقد املقارنات بني الدول .لكن تلك امل�ؤ�شرات،
التي تتخذ طابعاً كمياً يف ال��ع��ادة ،ال تعني �أب��داً �أن يتم االعتماد عليها كو�سيلة وحيدة من جانب ال��دول
املختلفة لقيا�س �سيا�ساتها ومتابعتها وتقييمها.
ومن �أهم امل�صادر الدولية التي تراعي ا�ستخدام م�ؤ�شرات النوع االجتماعي لدرا�سة و�ضع العدالة بني اجلن�سني
يف العامل كله ،ويف كل دولة على حدة بهدف املقارنة بني الدول ،ومعرفة ما مت �إجنازه فع ً
ال على م�ستوى
العامل فيما يتعلق بق�ضايا العدالة وامل�ساواة1 :ـ تقارير التنمية الب�شرية؛ 2ـ التقرير العاملي لفجوة النوع
االجتماعي ال�صادر عن املنتدى االقت�صادي العاملي؛ 3ـ الأهداف الإمنائية للألفية؛ 4ـ اتفاقية الق�ضاء على
جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة5 .ـ �إعالن بكني.
منذ عام  ،2006د�أب املنتدى االقت�صادي العاملي على �إ�صدار تقارير �سنوية تتناول فجوة النوع االجتماعي؛
وتعترب هذه التقارير هام ًة بالنظر �إلى ما تت�ضمنه من تقييم ملدى التقدم الذي حترزه الدول يف تقلي�ص
الفجوة اجلندرية بني اجلن�سني يف جماالت التنمية ،وذلك عن طريق قيا�س امل�ؤ�شرات التنموية التالية:
 امل�شاركة االقت�صادية والفر�ص :وذل��ك بقيا�س مدى ت�ساوي الأج��ور ،وم�ستوى امل�شاركة واحل�صول على
عمالة عالية املهارة.
 التعليم :وذلك بقيا�س مدى احل�صول على اخلدمات الأ�سا�سية وم�ستوى التعليم العايل.
 ال�صحة وتوقع احلياة :وذلك بقيا�س متو�سط العمر املتوقع ،ون�سبة اجلن�س (ن�سبة الذكور للإناث).
 التمكني ال�سيا�سي :وذلك بقيا�س م�ستوى التمثيل يف هياكل �صنع القرار.
درجت العادة يف تقارير التنمية الب�شرية ال�صادرة عن الأمم املتحدة و�ضع م�ؤ�شرات تتعلق بتحقيق امل�ساواة بني
الن�ساء والرجال ،حيث ت�ضمنت تلك التقارير دليل م�ؤ�شرات التنمية املتعلقة بالق�ضايا اجلندرية ،وو�ضعت
م�ؤ�شرات �أخرى لإجراءات متكني املر�أة ،وم�ؤ�شرات لقيا�س عدم امل�ساواة بني اجلن�سني يف التعليم ويف الن�شاط
االقت�صادي� ،إ�ضافة �إلى م�ؤ�شرات تتناول امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة.
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م�ؤ�شرات التقرير العاملي لفجوة النوع االجتماعي ال�صادر عن املنتدى االقت�صادي العاملي
Table 1: Structure of the Global Gender Gap Index
Sub index

Economic
Participation
and
Opportunity

Variable
Ratio: Female labour force
participation over male value

International Labour Organization, Key Indicators of the
Labour Market, 2007

Wage equality between women and
men for similar work (converted to
female –over-male ratio)

World Economic Forum, Executive Opinion Survey 2009

Ratio: Estimated female earned
income over male value

United Nations Development Programme, Human Development
Index 2008 Update and Human Development Report
2007/2008, 2005 or latest data available

Ratio: Female legislators, senior
officials and managers over male
value
Ratio: Female professional and
technical workers over male value

Ratio: Female Literacy rate over
male value

Education
Attainment

Health and
Survival

Political
Empowerment

Source

Ratio: Female net primary level
enrolment over male value

International Labour Organiztion, LABORSTA Internet,
online database, 2007 or latest data available; United
Nations Development Programme, Human Development
Index 2008 Update, Human Development Report
2007/2008, 2005 or latest data available

International Labour Organiztion, LABORSTA Internet,
online database, 2007 or latest data available; United
Nations Development Programme, Human Development
Index 2008 Update, Human Development Report
2007/2008, 2005 or latest data available
United Nations Development Programme, Human
Development Index 2008 Update and Human
Development Report 2007/2008, 2005 or latest data
available; UNESCO Institute for Statistics, Education
Indicators, 2007 or latest data available; World Bank’s
World Development Indicators, Online Database, 2007 or
latest data available
UNESCO Institute for Statistics, Education Indicators,
2008 or latest data available; World Bank’s World
Development Indicators, Online Database, 2008 or latest
data available

Ratio: Female net secondary level
enrolment over male value

UNESCO Institute for Statistics, Education Indicators,
2008 or latest data available; World Bank’s World
Development Indicators, Online Database, 2008 or latest
data available

Ratio: Female gross tertiary level
enrolment over male value

UNESCO Institute for Statistics, Education Indicators,
2008 or latest data available; World Bank’s World
Development Indicators, Online Database, 2008 or latest
data available

Ratio: Female healthy life
expectancy over male value

World Health Organization, Online Database (WHOSIS),
data from 2003

Sex ratio at birth (converted to
female –over-male ratio)

Central Intelligence Agency , The CIA World Factbook,
2008 Edition

Ratio: Women with seats in
parliament over male value

Inter-Parliamentary Union- National Women Parliaments,
July 2009 update or latest data available; United Nations
Development Programme, Human Development Index
2008 Update and Human Development Report 2007/2008,
2005 or latest data available

Ratio: Women at ministerial level
over male value

Inter-Parliamentary Union, E-Parliament Report, 2008

Ratio: Number of years with a female
head of state or government (last 50
years) over male value

OWN calculations, as of June 2009
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الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�شرية

الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�شرية
تنمية ب�شرية مرتفعة
قطر
40
الإمارات
41
البحرين
43
الكويت
44
تنمية ب�شرية متو�سطة
ليبيا
58
عُ مان
71
ال�سعودية
77
لبنان
81
تون�س
89
الأردن
90
الأرا�ضي
102
الفل�سطينية املحتلة
اجلزائر
103
�سورية
106
م�صر
119
املغرب
124
ال�سودان
141
تنمية ب�شرية منخف�ضة
جيبوتي
150
اليمن
151
بدون الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�شرية
العراق
ال�صومال

دليل التنمية املرتبطة
باجلنو�سة

متو�سط العمر املتوقع
عند الوالدة (بالأعوام)
2003

معدل الإملام بالقراءة
والكتابة لدى البالغني
( %من عمر  15وما
فوق) 2003

الدخل التقديري (معدل القوة
ال�شرائية بالدوالر الأمريكي)
2003

الرتتيب

القيمة

�إناث

ذكور

�إناث

ذكور

�إناث

ذكور

�إناث

ذكور

41
39

0.837
0.843

76.0
80.8
75.9
79.5

71.2
76.4
73.1
75.2

80.7
83.0
81.0

0.0
75.6
92.5
84.7

84
79
85
85

80
69
77
75

7.685
8.448

24.909
24.204

21

60
65
68
69
73

0.759
0.749
0.745
0.743
0.740

76.2
75.7
73.9
74.2
75.4
72.9

71.6
72.8
70.1
69.8
71.2
69.9

70.7
65.4
69.3
81.0
65.3
84.7

91.8
82.0
87.1
92.4
83.4
95.1

100
63
57
80
76
79

93
63
58
77
73
77

7.013
4.440
2.430
3.840
2.004

21.614
20.717
7.789
10.420
6.491

4540
3-

-

-

74.0

70.9

87.4

96.3

81

78

-

-

-

82
84
97
110

0.706
0.702
0.616
0.495

72.4
75.1
72.1
71.9
57.9

69.8
71.6
67.7
67.5
54.9

60.1
74.2
43.6
38.3
49.9

79.5
91.0
67.2
63.3
69.2

72
60
54
35

76
65
62
41

2.896
1.584
1.614
2.299
918

9.244
5.534
6.203
5.699
2.890

3212-

121

0.448

54.0
61.9

51.6
59.3

28.5

69.5

23
41

31
69

413

1.349

4-

-

-

60.5
47.6

57.4
54.4

-

-

55
-

71
-

-

-

-

املصدر( :برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،تقرير التنمية البشرية  ،2005جدول )299 :25
الرتتيب بح�سبب دليل التنمية الب�شرية
تنمية ب�شرية مرتفعة
40
41
43
44
تنمية ب�شرية مرتفعة
58
71
77
81
89
90
102
103
106
119
124
141
تنمية ب�شرية منخف�ضة
150
151
تنمية ب�شرية منخف�ضة

جمموع ن�سب االلتحاق
الإجمالية بالتعليم
االبتدائي والثانوية
والعايل ()%
2002/03

الرتتيب بح�سب
دليل التنمية
الب�شرية ناق�ص
الرتتيب بح�سب
دليل التنمية
املتعلقة باجلنو�سة

مقيا�س متكني اجلنو�سة

املقاعد النيابية التي
ت�شغلها الن�ساء (%
من جمموع املقاعد)

ن�سبة الن�ساء بني
امل�شرعني وكبار
امل�س�ؤولني واملديرين
( %من املجموع)

ن�سبة الن�ساء بني
املهنيني والعاملني
التقنيني ( %من
املجموع)

8
10
-

25
19
-

0.31
0.35

6
34
31
-

0.19
0.21
0.31
0.37
0.31
0.31
0.29
0.26
0.40
0.32
0.31
-

الرتتيب

القيمة

قطر
الإمارات
البحرين
الكويت

68
-

0.393
-

0.0
7.5
0.0

ليبيا
عُ مان
ال�سعودية
لبنان
تون�س
الأردن
الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة
اجلزائر
�سورية
م�صر
املغرب
ال�سودان

78
77
-

0.235
0.247
-

7.8
0.0
2.3
22.8
7.9
5.3
12.0
4.3
6.4
9.7

31
12
9
-

جيبوتي
اليمن

80

0.123

10.8
0.3

4

15

-

-

-

العراق
ال�صومال
املصدر( :برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،تقرير التنمية البشرية  ،2005جدول )303 :26

ن�سبة الدخل التقديري
للإناث �إلى الدخل
التقديري للذكور
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(امل�ؤ�شرات امل�ستجيبة للنوع االجتماعي
يف حياة املجتمع)
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م�ؤ�شرات النوع االجتماعي يف املجال التنموي
بات من املعتاد �أن تعنى امل�ؤمترات الدولية املعنية بال�سكان عموم ًا ،وبالن�ساء خ�صو�ص ًا ،مبناق�شة ق�ضايا النوع
االجتماعي؛ حيث تركز تلك امل�ؤمترات ،وبوترية مت�صاعدة ،على وجوب �إدماج م�ؤ�شرات النوع االجتماعي يف �سائر
�أقطار العامل ،وبخا�صة على م�ستوى ال�سيا�سات التنموية العامة لكل قطر ،بحيث يتم �إدماج تلك امل�ؤ�شرات يف
املجاالت الرئي�سية املتعلقة بحركة املجتمع ،اجتماعي ًا واقت�صادي ًا و�سيا�سي ًا.
وعلى الرغم من �إمكان اختالف املجاالت التي تبدو جديرة مبنحها �أولوية االهتمام من بلد لآخر ،تبع ًا لظروف
البلد وخ�صو�صية �أو�ضاعه ،ك�أن يعاين البلد مث ًال من االحتالل �أو احلروب الأهلية �أو املجاعات �أو الأوبئة...الخ،
وهو ما ي�ستدعي االهتمام مبجاالت معينة �أكرث من غريها� ،إال �أن هناك جماالت عامة ال بد و�أن تعنى ال�سيا�سات
املتعلقة بها ب�إدماج م�ؤ�شرات النوع االجتماعي على نحو وا�ضح و�شامل.

ي�ستدعي تنفيذ ال�سيا�سات واخلطط وترجمتها �إلى برامج وم�شاريع عملية على �أر�ض الواقع توافر ميزانيات
فعلية كافية ،ينبغي الت�أكد من ح�سا�سيتها للنوع االجتماعي� ،أي �ضمانها الإنفاق على اجلوانب والبنود املتعلقة
بالذكور بنف�س القدر من �إنفاقها على اجلوانب والبنود املتعلقة بالإناث ،دون منح الأف�ضلية لأحدهما على
الآخر.
وفيما يلي ا�ستعرا�ض لعدد من تلك املجاالت العامة ،ومناق�شة لأوجه توظيف م�ؤ�شرات النوع االجتماعي فيها.
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م�ؤ�شرات النوع االجتماعي يف ميدان التعليم
ي�شكل التعليم �أحد �أهم املداخل التي ميكن اللجوء �إليها ل�ضمان االرتقاء ب�أو�ضاع الن�ساء و�أ�سرهن ،فهو ال ُيعد
وح�سب متكين ًا لهن من اكت�ساب املهارات والكفاءات الالزمة للمناف�سة والدخول يف �سوق العمل ،و�إمنا ميثل �أي�ض ًا
�سبي ًال رحب ًا لتنمية وعيهن ب�أو�ضاعهن وحقوقهن ،وقدراتهن و�إمكاناتهن ،و�أهليتهن كي يلعنب �أدوار ًا مهم ًة وم�ؤثرة
يف مختلف جماالت حياتهن ،اخلا�صة والعامة� .إنه� ،أي التعليم ،ميثل رافعة حقيقية ت�ضمن احلراك اجلدي للمر�أة.

مثال للنقا�ش:
ت�أمل يف كل من العبارات التالية ،ثم �أجب عن الأ�سئلة التي تليها:
 يتحيز كثري من الأ�سر لتعليم �أبنائها الذكور على ح�ساب بناتها الإناث ،حتى و�إن �أبدت الإناث قدر ًا �أكرب من
االجتهاد والرغبة يف التعلم.
 يتم توجيه الإناث بوجه عام �إلى درا�سة تخ�ص�صات �أدبية واجتماعية و�إن�سانية ،يف مقابل ت�شجيع الذكور على
التخ�ص�ص يف املجاالت العلمية.
 تت�ضاءل �أعداد الإناث اللواتي يح�صلن على منح داخلية وخارجية ملتابعة درا�ستهن ،مقارنة ب�أعداد الذكور
الذين يح�صلون على مثل تلك املنح.
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 يهيمن الأ�ساتذة الذكور على التدري�س يف الكليات الإن�سانية واالجتماعية يف اجلامعات ،مع �أن الأغبية ال�ساحقة
من طلبة تلك الكليات هي من الإناث.
 يتم ح�صر الإناث �ضمن �صور و�أدوار تقليدية (الطبخ؛ التنظيف؛ ترتيب البيت؛ العناية بالأطفال؛ التمري�ض...
الخ) يف املناهج املدر�سية.
 ت�ضيق جماالت التعليم املهني املتاحة للإناث مقارنة مبا هو متاح للذكور.
 يتم قبول الإناث يف تخ�ص�صات جامعية معينة ،كاجليولوجيا مث ًال ،ثم الإحجام عن توظيفهن بعد تخرجهن
بحجة عدم مالئمة الوظائف املطروحة لهن ك�إناث.
 -1هل توافق على �صحة كل من العبارات ال�سابقة فيما يتعلق مبجتمعك؟
 -2ملاذا ت�شيع مثل تلك املظاهر يف جمتمعك بر�أيك؟
 -3ماذا ميكن �أن تقرتح من �إجراءات لتغيري تلك املظاهر؟
 -4يف �ضوء تلك املظاهر ك�أمثلة ،هل ب�إمكانك التفكري يف م�ؤ�شرات ال بد من �أخذها بعني االعتبار لقيا�س مدى
حتقق العدالة بني اجلن�سني يف جمال التعليم؟
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م�ؤ�شرات النوع االجتماعي يف جمال مكافحة الفقر
هل لديك عزيزي القارئ فكرة حول �أبرز امل�ؤ�شرات امل�ستخدمة لقيا�س خط الفقر على امل�ستوى
الدويل؟
يف بع�ض البلدان ،يتم قيا�س خط الفقر با�ستخدام م�ؤ�شر كمي على �شكل معادلة تقوم باحت�ساب �إجمايل تكلفة
ال�سلع ال�ضرورية ل�سد االحتياجات اال�ستهالكية ال�سنوية للفرد وفق ًا لل�سعرات احلرارية التي يحتاجها اجل�سم.
ووفق ًا لذلك امل�ؤ�شر ،يتم تقدير احتياجات الفرد من ال�سعرات احلرارية اليومية ،وتلك امل�ستهلكة فع ًال طوال
ال�سعر الواحد ،وذلك عن طريق ق�سمة جمموع �إنفاق الفرد على الغذاء يومي ًا على كمية
ال�سنة ،وح�ساب كلفة ُ
ال�سعرات احلرارية امل�ستهلكة من جانبه.
وح�سب نتائج تلك العملية احل�سابية؛ يتم االفرتا�ض ب�أن الفرد يحتاج �إلى مبلغ محدد �سنوي ًا كحد �أدنى للإنفاق
على الغذاء واكت�ساب ال�سعرات احلرارية ،ويف حال عدم �إنفاقه ذلك املبلغ املفرت�ض لتغطية احتياجاته من تلك
ال�سعرات ف�إنه ي�صنف ك�شخ�ص يقع حتت خط الفقر.

ما ر�أيك عزيزي القارئ مبدى �صالحية مثل ذلك امل�ؤ�شر� ،إذا مت ا�ستخدامه مبفرده ،للحكم على
معاناة الأفراد من الفقر؟
ما ر�أيك باالنتقادات التالية التي يوجهها البع�ض �إلى م�ؤ�شر «ال�سعرات احلرارية» لقيا�س الفقر؟
 عدم االهتمام بالفروقات بني الب�شر ،فالكمية التي يحتاجها الرجال من ال�سعرات احلرارية قد تختلف عن
الكمية التي حتتاجها الن�ساء ،والكمية التي يحتاجها الكبار قد تختلف عن تلك التي يحتاجها الأطفال،
وتلك التي تتطلبها �أج�ساد الريا�ضيني والعاملني يف �أعمال �شاقة قد تختلف عن تلك التي تكفي العاملني
يف مهن ال ت�ستدعي بذل الكثري من الطاقة واجلهد.
 «لي�س باخلبز وحده يحيا الإن�سان» كما يقال ،وتغطية تكاليف احلياة بكل ت�أكيد ال تتعلق وح�سب بالطعام
وال�شراب ،فهناك نفقات �أخرى تتعلق بال�سكن والتعليم واللبا�س واملوا�صالت والتداوي والرتفيه.
 من املعروف �أن الثقافة ال�سائدة يف املجتمعات العربية ت��ويل �أهمية خا�صة لق�ضايا الطعام� ،إل��ى درجة
الإ��س��راف ،رمبا الرتباط الطعام والإطعام بقيم الكرم وال�ضيافة و�صلة الرحم وح�سن اجل��وار ،لذا من
املتوقع �أن يخ�ص�ص النا�س اجلانب الأكرب من موازناتهم للإنفاق على الطعام ،على ح�ساب بقية االحتياجات
املعي�شية الأخرى ،وهذا �سيجعلهم خارج نطاق الفقر� ،إذا ما مت اعتماد معدل �إنفاقهم على الغذاء م�ؤ�شراً
وحيداً لتقييم و�ضعهم االقت�صادي.
خالف ًا ملا كان احلال عليه يف املا�ضي؛ حيث كان يتم قيا�س الفقر باال�ستناد �إلى م�ؤ�شرات اقت�صادية فقط ،جند
�أن تقارير التنمية الإن�سانية ال�صادرة عن الأمم املتحدة قد بد�أت ،ومنذ عام  ،1997بتبني مفهوم �أكرث �إن�سانية
للفقر؛ �إذ �أخذت تربط الفقر مبفهومني :يت�صل الأول منهما مب�ؤ�شرات الدخل والإنفاق واال�ستهالك ،فيما يرتبط
الآخر مبدى احلرمان يف بع�ض اجلوانب التنموية واالجتماعية .وعليه؛ بات بالإمكان احلديث عن «م�ؤ�شرات الفقر
الب�شري».
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م�ؤ�شرات الفقر الب�شري:
تق�سم م�ؤ�شرات الفقر الب�شري �إلى عدة م�ؤ�شرات ،هي:
�أو ًالـ م�ؤ�شر �صحي :يقي�س معدالت احلرمان من حياة طويلة ب�صحة جيدة ،وهو يتمثل يف ن�سبة الأفراد الذين
يتوقع �أال يعي�شوا حتى �سن الأربعني.
ثاني ًاـ م�ؤ�شر تعليمي :يتمثل يف ن�سبة الأمية.
ثالث ًاـ م�ؤ�شر معي�شي :يقي�س درجة احلرمان من م�ستوي معي�شي الئق .ويتفرع بدوره �إلى م�ؤ�شرين اثنني:
1ـ م�ؤ�شر يتناول ن�سبة ال�سكان الذين ال يح�صلون على مياه نظيفة م�أمونة.
2ـ م�ؤ�شر غذائي �صحي يتتبع ن�سبة ناق�صي الوزن من الأطفال دون �سن اخلام�سة ,وتعرب هذه الن�سبة عن درجة
الق�صور يف القدرة على ت�أمني الغذاء اجليد ،وما يرتبط به من حالة �صحية معافاة.
وكحال املقايي�س الأخرى ،ف�إن الرقم القيا�سي للفقر الب�شري له مواطن �ضعفه من حيث البيانات ومن حيث
املفهوم؛ �إذ �إنه يعجز عن الإحاطة ب�أبعاد الفقر الب�شري ب�صورة �شاملة .غري �أنه يحاول االلتفات �إلى بع�ض اجلوانب
املتعلقة بالفقر ،التي غالب ًا ما يتم جتاهلها ل�صالح الرتكيز على الدخل وحده ،ومن ثم ف�إنه ي�شكل �إ�ضافة مفيدة
لقيا�س الفقر.

م�ؤ�شرات فقر الدخل:

يف نظرتها �إلى الفقر ،وباالعتماد على م�ؤ�شرات الدخل والإنفاق واال�ستهالك فح�سب ،تتبنى الدول العربية،
بوجه عام ،مفهوم ًا يركز على �أن الفقر هو �ضعف الدخل ونق�صه ،وما يرتتب عن ذلك من عدم القدرة على �إ�شباع
احلاجات الأ�سا�سية (امل�أكل وامللب�س وامل�سكن...الخ) .فجميع الدول العربية التي تعنى بقيا�س الفقر ـ وفق ما هو
وارد يف التقارير الوطنية لتلك الدول ـ ا�ستندت �إلى توظيف ن�صيب الأ�سرة �أو الفرد من الدخل �أو الإنفاق كمقيا�س
مل�ستوى املعي�شة ،م�ستخدم ًة تقدير ًا مادي ًا لبيان مدى القدرة على الإيفاء باالحتياجات املعي�شية الأ�سا�سية ،وذلك
لتحديد ما يعرف بخط الفقر ،وهو اخلط الذي يف ّرق بني الفقراء ومن �سواهم.
املعدل الأ�سبوعي للغذاء  ،الذي يقع �ضمن احلد الأدنى للإنفاق وال�سعرات احلرارية املطلوبة ،لعائلة مكونة من �ست �أفراد يف الأردن.1
 22كغم
خرب وب�سكويت
 2.4كغم
رز
 4كغم
طحني
 4.6كغم
دجاج
 2.4كغم
لنب
15
بي�ض
 1.2لرت
زيت
 8.6كغم
فواكهة
 14.4كغم
خ�ضراوات
 1.2علبة
فول
� 2صحن
حم�ص
26
فالفل
10
وجبات جاهزة� /أو �سندوي�شات
2.3
�سكر
 13كي�س
�شيب�س
8
�ألواح من ال�شوكوالته
 30لرت
م�شروبات وع�صائر
 6وحدات
مواد مثلجة (اي�س كرمي  ،بوظة)
 -1مع العلم أن خط الفقر في األردن هو  46.3للشخص الواحد شهريا وذلك عن عام  ، ،2006مع مراعاة االختالف بني احملافظات .و يتكون خط الفقر من مركبني:
1ميزانية الغذاء  /خط الفقر الذي يعتمد على ميزانية الغذاء يقدر بـ  19.9دينار أردني
)1
2ميزانية للنفقات (غير الغذاء) /خط الفقر مليزانية النفقات األخرى يقدر بـ  26.4دينار أردني
)2
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فقر الدخل ح�سب النوع االجتماعي:

يف معر�ض �سعيها �إلى تقدير ن�سبة الفقراء مف�صلة ح�سب النوع االجتماعي ،عمدت بع�ض الدول العربية� ،إلى
احت�ساب ن�سبة الفقراء الإناث والذكور بوجه عام ،فيما عمدت بع�ض البلدان الأخرى� ،إلى تقدير ن�سبة الفقراء بني
الأ�سر التي تعولها ن�ساء والأ�سر التي يعولها رجال .وتظهر البيانات املتوافرة �أن ن�سبة الفقراء بني الإناث �أو بني
الأ�سر التي تعولها �إناث �أعلى منها بني الذكور �أو بني الأ�سر التي يعولها رجال.

مل ت�صل الربامج وال�سيا�سات العربية �إلى درجة �إدراج النوع االجتماعي بو�صفه بعد ًا مركزي ًا هام ًا يف جميع
ال�سيا�سات والربامج الرامية �إلى مكافحة الفقر ،وذلك بالرغم من وجود برامج و�سيا�سات محددة ت�ستهدف املر�أة
ب�شكل مبا�شر ،وبالرغم من م�شاركة املنظمات واللجان الن�سوية يف ر�سم تلك الربامج وال�سيا�سات وتنفيذها .فقد
�أ�شار برنامج الأمم املتحدة الإمنائي يف تقريره عن املر�أة والفقر يف �شمال �إفريقيا لعام � ،2002إلى �أنه على الرغم
من و�ضوح التجارب املرتاكمة ،والتحليالت املنجزة ،ف�إن م�س�ألة عدم امل�ساواة بني نوعي اجلن�س ما زالت ال تت�صدر
موقع ًا مهم ًا يف معظم برامج مكافحة الفقر ،وال ُتبحث �إال نادر ًا لتتبع انعكا�ساتها على املر�أة الفقرية .كما �أن عدم
االكرتاث لذلك يعك�س �ضعف الروابط النظرية والعملية بني �إ�شكالية الرجل واملر�أة والفقر .ف�ض ًال عن ذلك ،مل
تعمل برامج مكافحة الفقر على �إدراج نوع اجلن�س بو�صفه بعد ًا مهم ًا .كما �أن الربامج الهادفة �إلى حتقيق امل�ساواة
مل تكد تهتم على الإطالق مب�س�ألة الفقر بني الن�ساء.
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م�ؤ�شر «الدوالرين» لقيا�س الفقر:
من امل�ؤ�شرات ال�شائع ا�ستخدامها على م�ستوى دويل لتحديد خط الفقر �أن يعي�ش الفرد على �أقل من دوالرين
�أمريكيني يف اليوم الواحد .فما ر�أيك مبدى �أهلية هذا امل�ؤ�شر �أي�ض ًا �إذا اعتمد ب�صورة منفردة للحكم على الو�ضع
االقت�صادي للإن�سان؟
البع�ض يوجهون لهذا امل�ؤ�شر بع�ض االنتقادات ،التي نوردها تالي ًا ،وذلك يف حال ا�ستخدامه منفرد ًا لقيا�س
الفقر ،فما ر�أيك يف مثل هذه االنتقادات؟
 ربط الفقر ح�صري ًا وب�صورة مطلقة باملال وبقيمة ما ينفقه الفرد ،مع جتاهل �أن الفقر قد يعرب يف كثري
من الأحيان عن ثقافة و�سلوك� ،أكرث من تعبريه عن �إمكانات مادية؛ ما يعني �أن بع�ض املقتدرين مالي ًا قد
يختارون العي�ش لأ�سباب مختلفة مب�ستوى متقدم من التق�شف ،و�أن م�ستوى ما ي�صرفه الفرد من نقود قد ال
يعرب بال�ضرورة عن و�ضعه االقت�صادي.
 افرتا�ض �أن �إنفاق الفرد ما يزيد عن دوالرين يومي ًا يخرجه من دائرة الفقر ،وهذا لي�س باالفرتا�ض ال�صحيح،
فالفرد يحتاج �إلى ما هو �أكرث من ذلك املبلغ ال�ضئيل بكثري حتى يلبي احلد الأدنى من احتياجاته الأ�سا�سية
الأخرى.
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م�ؤ�شرات النوع االجتماعي يف امليدان االقت�صادي
ي�ؤدي الرجال والن�ساء دور ًا رئي�س ًا يف االقت�صاد ،وذلك على الرغم من �إ�شغال كل منهما ملواقع مختلفة .وبتحليل
م�ساهمة الرجال والن�ساء يف الن�شاط االقت�صادي ،ميكن الإ�شارة �إلى ثالثة قطاعات �أ�سا�سية:
�أو ًالـ االقت�صاد النظامي /الر�سمي :يت�ضمن ن�شاطات م�أجورة تتبع للقطاعني العام واخلا�ص ،وغالب ًا ما ي�سيطر
الرجال على هذا القطاع.
ثاني ًاـ االقت�صاد غري النظامي (غري الر�سمي /غري امل�سجل) :يت�ضمن ن�شاطات هام�شية و�صغرية على م�ستوى
جغرايف محدود ،ت�ستند بدورها �إلى عمل غري م�أجور يف جممله ،يقوم به الن�ساء والرجال.
ثالث ًاـ اقت�صاد الرعاية /العمل املنزيل :يرتكز يف محيط الأ�سر ،ويت�ضمن الن�شاطات التي حتت�ضن �إنتاج اليد
العاملة واالعتناء بها� ,إ�ضافة �إلى االهتمام بالأ�سرة وتلبية احتياجاتها (الأعمال املنزلية والطبخ والغ�سيل واالعتناء
بالأوالد واملر�ضى وامل�سنني)� .إنه يف غالبيته عمل غري م�أجور تقوم به الن�ساء ،وعلى الرغم من �إغفاله غالب ًا وعدم
احت�سابه �أو �أخذه بعني االعتبار عند ت�صميم امل�ؤ�شرات االقت�صادية� ،إال �أنه ي�شكل يف حقيقة الأمر عم ًال بالغ
الأهمية ،ت�ستند �إليه ،وعلى نحو وثيق ،كل الن�شاطات الأخرى يف املجتمع.
فيما يلي بع�ض �أبرز امل�ؤ�شرات امل�ستخدمة فعلي ًا لقيا�س عدم امل�ساواة بني اجلن�سني يف الن�شاط االقت�صادي،
واملجال خ�صب بالطبع للتفكري يف م�ؤ�شرات �أخرى:
 الن�شاط االقت�صادي للإناث اللواتي يبلغن (� )15سنة ف�أكرث ،كن�سبة مئوية من معدل الن�شاط االقت�صادي
للذكور.
 معدالت البطالة بني الإناث مقارنة مبعدالتها بني الذكور.
 معدالت التوظيف يف الأن�شطة االقت�صادية املختلفة :الزراعة؛ ال�صناعة ،اخلدمات؛ م�صنفة ح�سب اجلن�س.
 امل�ساهمة يف عمل العائلة؛ م�صنفة ح�سب اجلن�س.
 م�ساهمة الإناث يف القطاع غري الر�سمي ،كن�سبة مئوية من قيم م�ساهمة الذكور.
 الفجوة يف الأجور بني اجلن�سني.
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 .1مثال للنقا�ش:
يف قارة �إفريقيا ،يعد القطاع غري الر�سمي �أو غري امل�سجل م�ساهم ًا بن�سبة مميزة يف االقت�صاد ويف ت�شغيل غالبية
الأيدي العاملة خارج نطاق القطاع الزراعي؛ حيث �سجلت درا�سة م�سحية �أجراها البنك الدويل يف ثالث دول يف
�إفريقيا (�ساحل العاج؛ ومدغ�شقر؛ وموريتانيا) �أن م�شاركة املر�أة يف القطاع غري الر�سمي كمالكات للمن�ش�أة هي
�أعلى من م�شاركتهن يف القطاع الر�سمي بنف�س الت�صنيف.

Source :Enterprise Surveys,World Bank

 يف حالة الدول االفريقية امل�شار �إليها يف املثال ،ما امل�ؤ�شرات التي ينبغي الرتكيز عليها لدرا�سة امل�شاركة
االقت�صادية للمر�أة؟
 كيف يت�شابه� ،أو يختلف ،و�ضع عمل الن�ساء يف بلدك مع و�ضع عملهن يف تلك الدول؟
 كيف تختلف �أو�ضاع عمل الن�ساء يف بلدك ما بني الريف ،واملدينة ،والبادية ،والعا�صمة ،واملحافظات؟
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 .2مثال للنقا�ش:
تبني تقارير ردم الفجوة بني اجلن�سني ال�صادرة عن املنتدى االقت�صادي العاملي ترتيب دول العامل على املحاور
الرئي�سية املتعلقة بالتعليم وال�صحة وامل�شاركة ال�سيا�سية وامل�شاركة االقت�صادية .وحتتل الدول الإ�سكندنافية
املراتب الأولى نظر ًا الرتفاع ن�سبة امل�شاركة ال�سيا�سية واالقت�صادية للمر�أة .كما ت�شغل دول يف جنوب �شرق �آ�سيا
مراتب متقدمة ح�سب تلك التقارير؛ نظر ًا الرتفاع معدالت م�شاركة الن�ساء فيها يف الن�شاط االقت�صادي ،فعلى
�سبيل املثال ،جند الفلبني حتتل املرتبة التا�سعة ،بينما حتتل �سريالنكا املرتبة ال�ساد�سةع�شر.

 هل تعتقد ب�أن ارتفاع ن�سبة �إ�سهام املر�أة يف الن�شاط االقت�صادي ي�شكل م�ؤ�شر ًا كافي ًا ودقيق ًا للحكم ب�أن الفجوة
بني الرجال والن�ساء قد ت�ضاءلت؟
 ما امل�ؤ�شرات التي ميكن اقرتاحها لقيا�س مدى متكني املر�أة وتعزيز �أو�ضاعها مقارنة بالرجل يف جمتمعاتنا النامية؟
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«ك�شف حتليل للبيانات الر�سمية الذي قامت به منظمة العمل الدولية بالتعاون مع دائرة الإح�صاءات العامة
الأردنية حول طبيعة العمل يف القطاع اخلا�ص ب�أن الفجوة يف االجور بني الن�ساء والرجال من فئة املتخ�ص�صني
احلا�صلني على درجة البكالوريو�س ف�أعلى ت�صل الى  ,%35يف حني �أن الفجوة يف جمال العاملني يف اخلدمات
والباعة وعمال الزراعه قد بلغت  %14كما بلغت  %8يف جمال الفنيني وامل�ساعدين ,و�صفر يف جمال املهن االولية.
وبناء على ما �سبق �أكدت ممثلة امل�شروع يف االردن ثريا الري�س يف اللقاء الت�شاوري الذي عقدته ام�س منظمة العمل
الدولية على �أن «هناك متييزا وا�ضحا يف الأجور بني الرجل واملر�أة يف الأردن».
وبالن�سبة للقطاع العام بينت الري�س ان نظام اخلدمة املدنية الأردين مينح مزايا اكرث للرجل عن املر�أة بالن�سبة
للعالوة العائلية اذ يحرم منها املر�أة من منطلق ان راتب املر�أة ينظر اليه على انه مكمل ولي�س ا�سا�سيا يف اعالة
اال�سرة».

رانية اجلعربي  /العرب اليوم 2009/11/15

املر�أة والبيئة الآمنة للعمل:
كثري ًا ما ن�سمع ب�أن املر�أة هي ن�صف املجتمع ،و�أن على املجتمع �أن ي�شجعها على �أن ت�سهم بفعالية يف لعب دور
وا�ضح و�أ�سا�سي يف تنمية املجتمع وتطويره ،يف املجاالت االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية والثقافية ،عن طريق
متكينها من �إ�شغال مواقع مهمة يف تلك املجاالت ،وعلى قدم امل�ساواة مع الرجل� ،إال �أننا ال نلم�س اهتمام ًا جدي ًا
وحقيقي ًا من املجتمع ،يف كثري من احلاالت ،على �صعيد متكني املر�أة من لعب ذلك الدور و�إ�شغال تلك املواقع.

فهل ميكن القول ب�أننا نوفر للمر�أة فع ً
ال البيئة الآمنة للعمل؟
حتى نكون قادرين على الإجابة بالإيجاب عن ال�س�ؤال ال�سابق ،ينبغي �أن نكون مت�أكدين من توافر امل�ؤ�شرات
التالية فيما يت�صل بالن�ساء العامالت:
جمز ال يقل عن راتب زميلها الرجل الذي يقوم بنف�س العمل.
1ـ �ضمان ح�صول املر�أة على راتب ٍ
2ـ اعتماد امل�ؤهالت واخلربات كمعيار وحيد لتوظيف الإناث.
3ـ �ضمان عدم ت�سريح املر�أة من العمل ب�صورة متع�سفة ملجرد �أنها �أقدمت على الزواج.
4ـ �ضمان ح�صول املر�أة املتزوجة على نف�س الفر�صة للتوظيف مقارنة باملر�أة غري املتزوجة ،يف حال ت�ساوي امل�ؤهالت
واخلربات.
5ـ �ضمان ح�صول املر�أة على نف�س الفر�صة على �صعيد التوظيف والرتقي والتدريب مقارنة بزميلها الرجل ،يف حال
ت�ساوي امل�ؤهالت واخلربات.
6ـ �ضمان �إعطاء املر�أة �إجازات كافية مدفوعة الأجر يف حال احلمل والوالدة ،مبا ميكنها من العناية ب�صحتها
ورعاية طفلها الر�ضيع بعد الوالدة.
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7ـ توفري ح�ضانة تراعي ال�شروط ال�صحية لأطفال املر�أة املتزوجة داخل حدود امل�ؤ�س�سة التي تعمل فيها.
8ـ �ضمان احلق للمر�أة مبغادرة مكان العمل لإر�ضاع طفلها والعناية به ،دون �أن يكون ذلك على ح�ساب راتبها �أو
�إجازاتها �أو فر�صها للرتقي يف العمل.
9ـ عدم تكليف الن�ساء من جانب �أ�صحاب العمل ب�أعمال قد ت�ضر ب�صحتهن اجل�سدية ،وبخا�صة �أثناء فرتات احلمل
وما بعد الوالدة.
10ـ عدم تكليف الن�ساء من جانب �أ�صحاب العمل ب�أعمال قد ت�ؤدي �إلى الإ�ساءة ل�سمعتهن واخلروج عن املعايري
الأخالقية للمجتمع.
لي�س من امل�ستبعد �أن يلج�أ كثري من �أ�صحاب العمل �إلى التحايل لتجنب االلتزام مبثل تلك ال�ضمانات نحو الن�ساء
على �صعيد املمار�سة العملية ،حتى و�إن ادعوا خالف ذلك على امل�ستوى النظري.
 ما اخلطوات والإجراءات االحتياطية التي ميكن التفكري فيها ل�ضمان عدم متكن �أ�صحاب العمل من ا�ستغالل
الإناث �أو التعدي على حقوقهن املختلفة؟
 هل نوفر للمر�أة البيئة الأ�سرية واملجتمعية املحفزة مل�شاركتها االقت�صادية؟
رمبا يكون من ال�ضروري العمل على �إن�شاء جلان و�أق�سام وخطوط �ساخنة تتولى ب�صورة جدية اال�ستقبال
والتحقيق يف ال�شكاوى التي قد ترد حول تعر�ض الن�ساء الراغبات يف العمل� ،أو العامالت بالفعل ،النتهاك حقوقهن
�أو التحر�ش بهن �أو التمييز �ضدهن على خلفية م�سائل تتعلق بالنوع االجتماعي.
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 . 3مثال للنقا�ش
       -متعن يف الر�سم التايل ،و�ضع مالحظاتك وتعليقاتك عليها من زواية فهمك للنوع االجتماعي.

       -هل ميكن اقرتاح م�ؤ�شرات كمية ونوعية اعتماد ًا على فكرة املثال ال�سابق؟

 .4مثال للنقا�ش( :للرجال فقط)!
تخيل عزيزي القارئ ،ونحن هنا نخاطب القراء الذكور فقط� ،أنك وجدت نف�سك جمرب ًا يوم ًا ما ،ل�سبب �أو
لآخر ،وهذا من باب التخيل واالفرتا�ض ،على القيام بالأعمال التالية ب�صورة يومية طوال �شهر كامل:
1ـ �إعداد طعام الأفطار لأ�سرة مكونة من خم�سة �أفراد.
2ـ جتهيز طفلني يف ال�سابعة والتا�سعة من عمرهما للذهاب �إلى املدر�سة.
3ـ العناية بطفلة ر�ضيعة ،مبا يت�ضمن �إطعامها وتنظيفها وال�سهر على راحتها وهدهدتها حتى تنام!
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4ـ غ�سل ثياب �أفراد الأ�سرة.
بكي الثياب.
5ـ القيام ّ
6ـ �إعداد طعام الغداء لأفراد الأ�سرة.
7ـ تنظيف البيت.
8ـ �إعداد طعام الع�شاء لأفراد الأ�سرة.
9ـ مراقبة الطفلني لئال ي�ؤذيا نف�سيهما �أو �شقيقتهما ال�صغرى �أثناء اللعب.
10ـ جلي ال�صحون والأواين املختلفة عن عمليات �إعداد الوجبات الثالث وتناولها.
11ـ م�ساعدة الطفلني على حت�ضري درو�سهما.
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متثل املهام املذكورة عزيزي القارئ احلد الأدنى من املهام التقليدية التي تقوم ب�أدائها ماليني الن�ساء حول
العامل.
كثري ًا ما ن�سمع عن حوادث طالق �أو �ضرب للزوجة من قبل الزوج ب�سبب �أمور تافهة مثل (عدم طبخ الغداء) �أو
(ت�أخري الغداء) �أو (حرق الغداء)  ،وعندما ت�س�أل الرجل عن �سبب ذلك الت�صرف يكون القول( :لأنها �أهملت يف
واجباتها ال�شرعية )  ،ولكن ما حكم اال�سالم يف خدمة الزوجة لزوجها من الناحية ال�شرعية؟ هل يجب على املر�أة
(�شرع ًا) الطبخ لزوجها ؟ �أو تنظيف البيت �أو املالب�س؟ بع�ض العلماء يقولون �إنه ال حق للزوج على زوجته يف هذه
الأمور� ،إال �أن تقوم بها مختارة دون �إلزام ،فهل هذا �صحيح؟.
نرجو الآن �أن جتيب عن الأ�سئلة التالية:
 كيف �ست�شعر �إذا وجدت نف�سك م�ضطر ًا �إلى القيام بكل تلك الأعمال؟
 ما هو الراتب الذي تظن �أنك ت�ستحق احل�صول عليه مقابل قيامك بكل تلك الأعمال على نحو يومي طوال �شهر
كامل؟ ......................
 هل تعتقد �أن الواجبات املهنية التي ت�ؤديها يف وظيفتك خارج البيت تفوق تلك الواجبات البيتية �أهمية و�صعوبة؟
 هل تعتقد �أن من الواجب العمل على تقدير تلك الأعمال ب�صورة نقدية ،ومكاف�أة املر�أة مالي ًا عليها؟
 �إذا كنت تعتقد بالفعل �أن من الواجب تعوي�ض املر�أة مالي ًا عن �أداء الأعمال البيتية ،فمن الذي ينبغي �أن يكون
م�س�ؤو ًال عن تعوي�ضها؟
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م�ؤ�شرات النوع االجتماعي يف جمال امل�شاركة ال�سيا�سية
والقيادة يف احلياة العامة

مثال للنقا�ش:
يف �إح��دى ال��دول العربية التي تطمح �إلى �إح��راز �إجن��ازات فعلية على �صعيد النهو�ض بواقع امل��ر�أة ،مت و�ضع
�إ�سرتاتيجية للتنمية ال�سيا�سية للأعوام اخلم�س القادمة؛ ومن �ضمن الأه��داف الرئي�سية التي ا�شتملت عليها
الإ�سرتاتيجية حتقيق التمكني ال�سيا�سي للمر�أة على م�ستوى احلكم املحلي �أو املجال�س البلدية ،وبخا�صة يف
محافظات اجلنوب.
مت تفريع الهدف الرئي�سي امل�شار �إليه �إلى هدفني فرعيني:
�أو ًالـ هدف كمي :متثل يف ال�سعي �إلى رفع ن�سبة الن�ساء اللواتي يتمتعن بع�ضوية املجال�س البلدية يف محافظة اجلنوب
خالل خم�سة �أعوام �إلى (.)%50
ثانياًـ هدف نوعي :متثل يف ال�سعي �إلى متكني الن�ساء اللواتي يتمتعن بع�ضوية املجال�س البلدية من �أداء دور فعلي
م�ؤثر يف عمليات �صنع القرار يف تلك املجال�س.
ما هي امل�ؤ�شرات التي ميكن اقرتاحها يف �سياق ال�سعي �إلى قيا�س مدى النجاح يف حتقيق الهدفني امل�شار �إليهما،
وبخا�صة الهدف النوعي منهما؟
حاول �أن تفكر ب�أكرب عدد من امل�ؤ�شرات املمكنة ،ثم ت�أمل يف امل�ؤ�شرات التالية ،وقارن مدى قربها مما فكرت به
من م�ؤ�شرات:
 مواقف الأع�ضاء الذكور يف املجال�س البلدية من وجود الن�ساء معهم وم�شاركتهن الفعلية يف عمليات �صنع القرار.
 مدى مبادرة الن�ساء يف املجال�س البلدية �إلى اقرتاح الأفكار وامل�شاريع (قد ميكن حتديد هذا امل�ؤ�شر ب�صورة
كمية �أي�ض ًا).
 مدى موافقة الرجال يف تلك املجال�س على �إقرار مثل تلك الأفكار وامل�شاريع (قد ميكن حتديد هذا امل�ؤ�شر
ب�صورة كمية �أي�ض ًا).
 املعوقات التي تواجه الع�ضوات يف املجال�س البلدية للم�شاركة الفعلية يف عمليات �صنع القرار.
 الت�سهيالت التي تتمتع بها الع�ضوات يف املجال�س البلدية للم�شاركة الفعلية يف عمليات �صنع القرار.
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عزيزي القارئ :متعن يف الر�سمني التاليني ،و�ضع مالحظاتك وتعليقاتك عليها من زواية فهمك للنوع االجتماعي:
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The Double-Bind Dilemma for
Women in Leadership:
Damned if You Do, Doomed if You Don’t
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والآن �أجب عن الأ�سئلة التالية؟

 هل تعرف عزيزي القارئ الن�سبة املئوية للن�ساء اللواتي ي�شغلن حالي ًا مقاعد وزارية يف بلدك؟
 هل تعرف الن�سبة املئوية للن�ساء اللواتي يحملن الع�ضوية يف كل من جمل�سي الأعيان والنواب؟
 هل تعرف الن�سبة املئوية للن�ساء اللواتي يحملن ع�ضوية املجال�س البلدية؟
 هل تعرف الن�سبة املئوية للن�ساء يف الوظائف العامة العليا؟
 هل تعرف الن�سبة املئوية للن�ساء اللواتي �أدلني ب�أ�صواتهن يف كل من االنتخابات النيابية والبلدية؟
 هل تعرف الن�سبة املئوية للن�ساء اللواتي يحق لهن الإدالء ب�أ�صواتهن يف كل من تلك االنتخابات؟
 هل تعرف ن�سبة الع�ضوات �إلى الأع�ضاء يف كل من الأحزاب ال�سيا�سية ،والنقابات املهنية والعمالية ،واجلمعيات
الأهلية ،والغرف التجارية؟
 هل تعرف ال�سنوات التي ح�صلت فيها الن�ساء على حق الرت�شيح لالنتخابات ؟ وال�سنة التي مت فيها انتخاب
الن�ساء �أو تعيينهن يف الربملان؟

تلك الأ�سئلة ،التي ن�أمل �أن تبحث عن �إجابات دقيقة لها ،تعرب عن م�ؤ�شرات ت�ستخدم عادة لقيا�س
مدى م�شاركة املر�أة يف احلياة العامة ،وبخا�صة فيما يتعلق باجلانب ال�سيا�سي.
�إذا الحظت ،ف�إن تلك الأ�سئلة جميعها تعرب عن م�ؤ�شرات كمية ،وكما �سبقت الإ�شارة ،ف�إن امل�ؤ�شرات الكمية ال
تعطي يف كثري من احلاالت �إال �صورة عامة عن الو�ضع ،وكثري ًا ما حتتاج �إلى رفدها مب�ؤ�شرات نوعية تعيننا على الفهم
بطريقة �أدق و�أعمق .فكثري ًا ما ال يعرب التواجد العددي للن�ساء يف مواقع مهمة عن قيامهن الفعلي ب�أدوار م�ؤثرة ،وهذا
ما ينبغي للمهتم بالنوع االجتماعي �أن يتحقق منه ،عرب �إيجاد امل�ؤ�شرات املنا�سبة الكفيلة بقيا�س ذلك.
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م�ؤ�شرات النوع االجتماعي يف الثقافة املجتمعية
ي�شكل املجتمع حا�ضن ًة ملا ال ح�صر له من التفاعالت التي جتري بني �أف��راده ،ذكورهم و�إناثهم ،يف احلقول
واملجاالت االجتماعية املختلفة التي ت�ؤطر تلك التفاعالت ،التي تتحدد �أ�شكالها وخ�صائ�صها باال�ستناد �إلى ما
تفر�ضه الثقافة العامة املهيمنة ،ومن ثم الثقافات الفرعية املتباينة العائدة �إلى اختالف اخللفيات احل�ضرية �أو
الدينية �أو العمرية (قرية ،مدينة ،بادية ،مخيم ،م�سيحي ،م�سلم ،كبار ال�سن ،ال�شباب ...الخ) من قيم و�أعراف
وتوجهات .وبتحليل بع�ض تلك التفاعالت ،التي ن�شهدها يف مظاهر كثرية من حياتنا ،كما يف برامج الإعالم،
�أو ترتيبات الزواج� ،أو و�سائل النقل العام ...الخ ،نلم�س �أن هناك قدر ًا وا�ضح ًا من االختالل يف عالقات النوع
االجتماعي� ،أو بعبارة �أخرى ،يف النظرة الثقافية التي حتكم تفكري و�سلوك كثري من �أفراد املجتمع.
وعلى الرغم من الوعي ب�صعوبة �صياغة امل�ؤ�شرات التي تعرب عن مثل تلك االختالالت ذات الأ�صل الثقايف،
بالنظر �إلى تعقد الأبعاد الثقافية وت�شابكها� ،إال �أن من ال�ضروري احلر�ص على �إبقائها حا�ضرة يف الذهن �إلى
�أق�صى درجة ممكنة عند العمل على �إعداد امل�ؤ�شرات املتعلقة باخلطط والربامج وامل�شاريع التنموية املختلفة.
وفيما يلي ا�ستعرا�ض لعدد من الأمثلة التي ت�ستهدف احلث على �إعادة النظر يف املنطلقات الثقافية التي توجه
العالقات بني اجلن�سني يف املجتمع ،مبا يجعلها �أكرث ات�صاف ًا بالعدالة والإن�صاف:
الإعالم:
حت�ضر الن�ساء بكثافة ملحوظة يف جمال الإعالم؛ الأمر الذي يثري الت�سا�ؤل عما �إذا كان ذلك احل�ضور يعرب عن
و�ضع �إيجابي و�صحي من منظور النوع االجتماعي.
مثال للنقا�ش:
�أمرية ون�ضال تخرجا من اجلامعة نف�سها يف ف�صل درا�سي واحد ،حيث ح�صل ن�ضال على درجة البكالوريو�س
يف التاريخ والعلوم ال�سيا�سية بتقدير جيد ،فيما ح�صلت �أمرية على الدرجة نف�سها ويف التخ�ص�ص نف�سه بدرجة
جيد جد ًا .تقدما مع ًا للعمل كمذيعني يف �إحدى القنوات الف�ضائية منذ قرابة ال�سنة ،وبالفعل مت توظيفهما ،ومنذ
ذلك احلني ،طلب من ن�ضال الإ�سهام يف �إعداد وتقدمي ثالثة برامج تناول �أولها الق�ضية الفل�سطينية ،وتتبع ثانيها
تاريخ االنتخابات الرئا�سية يف العامل العربي ،بينما توقف الثالث منها عند ن�شوء جامعة الدول العربية وتطورها.
�أما �أمرية ،فقد عهد �إليها خالل عملها الإ�سهام يف �إعداد وتقدمي ثالثة برامج �أي�ض ًا ،تعر�ض �أحدها لق�ضايا
العنف الأ�سري ،فيما ناق�ش الثاين موا�ضيع اال�ضطرابات ال�صحية لدى الأطفال ،وتركز الثالث حول قواعد التغذية
ال�سليمة.
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�أرجو الإجابة عن الأ�سئلة التالية:
 بر�أيك ،ما هي الأ�سباب التي وقفت خلف تكليف �أمرية بالعمل على مثل تلك املو�ضوعات ذات الطابع الأ�سري،
مقارنة بالأ�سباب التي وقفت خلف تكليف ن�ضال مهمة العمل على مو�ضوعات �سيا�سية؟
 �أيهما �أقدر بر�أيك على التناول الأف�ضل للمو�ضوعات املتعلقة بالق�ضية الفل�سطينية ،واالنتخابات ،وجامعة الدول
العربية (�أي املو�ضوعات ال�سيا�سية بوجه عام)؟ وملاذا؟
 بوجه عام ،هل ترى �أن و�سائل الإعالم تهتم مبظهر املذيعة �أكرث من اهتمامها بثقافتها ومدى قدرتها على
فعم يعرب ذلك يف تقديرك؟
احلوار و�إي�صال املعلومة؟ �إذا كانت �إجابتك بالإيجابّ ،
اللغة:
ال متثل مفرادت اللغة وتراكيبها ،وهذا ينطبق على كل لغات العامل ،جمرد كلمات محايدة ومو�ضوعية ،بل �إنها
متثل يف كثري من احلاالت دالئل ومفاهيم تعرب عن الثقافة ال�سائدة يف املجتمع ،وما هي م�شحونة به من تف�ضيالت
وحتيزات.
مثال للنقا�ش:
�أ�ضف تاء الت�أنيث �إلى كل من الكلمات التالية ،وت�أمل كيف تتغري معانيها ب�صورة كلية ،بحيث تكت�سب دالئل مثرية
للده�شة!
م�صيب......................... :
نائب........................... :
هاوي.......................... :
قا�ضي.......................... :
واقع........................... :
نازل........................... :
جاري.......................... :
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الزواج:
مثال للنقا�ش:
ح�صلت عبلة على درجة البكالوريو�س يف درا�سات البيئة بدرجة امتياز ،وب�سبب تفوقها ومثابرتها ،حظيت مبنحة
ملتابعة درا�سة املاج�ستري يف بريطانيا .بعد ح�صولها على الدرجة بامتياز �أي�ض ًا ،وعودتها �إلى بلدها ،مت تعيينها
م�س�ؤولة لق�سم الدرا�سات والبحوث يف �إحدى امل�ؤ�س�سات الوطنية املهمة املعنية ب�ش�ؤون البيئة .منذ عودتها من
املنحة ،وعبلة تتلقى عرو�ض ًا متتالية للزواج� ،إال �أنها ال ت�ستطيع �أن تقرر �شيئ ًا ب�ش�أن �أي منها ،فعائلتها املعروفة
تفر�ض عليها �ضغوط ًا هائلة ملنعها من االختيار ،وذلك بانتظار تقدم من ميكن �أن تر�ضى عنه العائلة!
 ما ر�أيك مبوقف العائلة من مو�ضوع ارتباط عبلة من منظور النوع االجتماعي؟
 ما ر�أيك مبوقف عبلة نف�سها من املو�ضوع؟
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احلجاب:
مثال للنقا�ش:
فداء فتاة محجبة ،حالها كحال معظم الفتيات يف املجتمع ،تخرجت من اجلامعة حا�صلة على درجة البكالوريو�س
يف العلوم املالية وامل�صرفية ،وبتقدير امتياز .تقدمت فداء للعمل يف الكثري من البنوك وال�شركات اخلا�صة الكبرية،
�إال �أن طلبها كان يقا َبل يف كل مرة بالرف�ض ،بحجج وذرائع مختلفة ،لكن ال�سبب احلقيقي يتمثل يف ارتدائها
للحجاب!
 كيف تق ّيم م�شكلة فداء من منظور النوع االجتماعي؟
 وكيف ميكن حل م�شكلتها؟

الثقة:
مثال للنقا�ش:
�صالح ور�شاد �شابان جامعيان مهذبان ،يحب ال�صديقان ارتياد الأ�سواق الكبرية احلديثة يف بع�ض الأحيان؛
لال�ستفادة مما توفره متاجرها ومطاعمها ومقاهيها ودور عر�ضها من عرو�ض وتخفي�ضات ،ولق�ضاء وقت ممتع
والرتفيه عن نف�سيهما .كثري ًا ما يرف�ض موظفو الأمن على �أبواب بع�ض تلك الأ�سواق ال�سماح لهما بالدخول ،بدعوى
�أنها مخ�ص�صة للعائالت فقط ،بينما يريان �أولئك املوظفني ي�سمحون للإناث ،حتى و�إن يكنّ مبفردهن ،بالدخول.
 كيف تف�سر هذه الظاهرة من منظور النوع االجتماعي؟
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الو�صاية:
مثال للنقا�ش:
�سخاء �سيدة يف نهايات الثالثينات من عمرها ،تعمل رئي�سة لق�سم املبيعات يف �إح��دى �شركات الكمبيوتر
الكبرية؛ حيث تتولى الإ�شراف على طاقم من املوظفني الذكور والإناث يتعدى ثالثني موظف ًا .ال حتب �سخاء قيادة
ال�سيارات ،لذلك تف�ضل ا�ستخدام �سيارات الأجرة للتنقل من و�إلى عملها ،وبخا�صة يف �ضوء قرب بيتها من مكان
العمل .تزعم �سخاء �أن معظم �سائقي �سيارات الإجرة يتعاملون معها ومع غريها من الراكبات الإناث ،بوجه عام،
مبنطق الو�صاية والتحكم ،بحيث يت�صرفون بطريقة توحي ب�أنهم �أقوى و�أعلم و�أحكم و�أخرب باحلياة من املر�أة،
بغ�ض النظر عن م�ستواها االقت�صادي �أو االجتماعي �أو العلمي.
 ما ر�أيك مبدى �صحة ما تزعمه �سخاء؟ وما تف�سريك لذلك يف حال �صحته؟

االحرتاف املهني:
مثال للنقا�ش:
�أ�صيبت �سريين ب�أمل فظيع يف �أ�سنانها ذات مرة ،ومع �أن هناك طبيبة للأ�سنان تقع عيادتها يف نف�س ال�شارع
الذي يقع فيه بيتها� ،إال �أنها رف�ضت الذهاب �إليها من �أجل عالج �أ�سنانها ،مف�ضلة احتمال الأمل ال�شديد �إلى �أن
جتد عيادة يديرها طبيب ال طبيبة ،وذلك بحجة �أن الأطباء الذكور �أمهر من الطبيبات الإن��اث ،وقد وافقتها
�أ�سرتها على ر�أيها املتعلق بتف�ضيل الأطباء الذكور على الطبيبات الإناث.
 هل ت�ؤيد وجهة نظر �سريين و�أ�سرتها؟ وملاذا؟

القوامة:
مثال للنقا�ش:
�صبحي موظف يف �إحدى ال�شركات اخلا�صة ،ت�صادف �أنه ي�سكن قريب ًا من اثنتني من زميالته يف ال�شركة ،ومن
ثم ،ف�إن الثالثة ي�ستقلون يومي ًا حافلة النقل العام نف�سها للذهاب �إلى العمل والرجوع منه .يف كل مرة يلتقي �صبحي
بزميلتيه يف احلافلة ،ي�صر على القيام بدفع الأجرة عنهما.
 هل تعتقد ب�أن �سلوك �صبحي يت�سم بدرجة مرتفعة من ال�شيوع يف جمتمعنا اليوم؟
 كيف ميكن تف�سري ذلك ال�سلوك يف �ضوء الثقافة ال�سائدة؟

60
البنك الدويل World Bank
وزارة التخطيط والتعاون الدويل

املروءة:
مثال للنقا�ش:
ي�ستخدم فريد املوا�صالت العامة يف تنقالته ،وبخا�صة احلافالت الكبرية� .إعتاد فريد �أن يخلي مقعده للفتاة
�أو ال�سيدة التي ال جتد مكان ًا لها يف احلافلة ب�سبب االزدحام ،معترب ًا �أن ذلك �سلوك ًا تفر�ضه الرجولة والنخوة
واملروءة .يحتار فريد عندما يجد بع�ض ال�شباب يرف�ضون ترك مقاعدهم للن�ساء ،جمادلني ب�أن على املر�أة �أن تقف
يف احلافلة �ش�أنها �ش�أن الرجل ما دامت تطالب مب�ساواتها معه.
 ما ر�أيك �أنت عزيزي القارئ ،وكيف ميكن �أن تنظر �إلى الأمر من زاوية النوع االجتماعي؟
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ال�شرف:
مثال للنقا�ش:
�سراب فتاة يف بدايات الع�شرينات من عمرها ،مل ت�سمح لها �أ�سرتها مبتابعة درا�ستها بعد �أن �أنهت الثانوية
العامة ،و�أجربتها على البقاء يف البيت .انتهت حياة �سراب على يد �أهلها ،الذين �سارعوا �إلى �ضربها حتى املوت؛
لأنهم وجدوا لديها هاتف ًا نقا ًال كانت ابنة �شقيقتها قد تركته عندها ،معتقدين ب�أنها تخفيه وت�ستعمله ملحادثة
ال�شباب.
 هل تعرف ق�ص�ص ًا عن فتيات قتلن من جانب �أ�سرهن لأ�سباب تتعلق بال�شبهات ،ودون التحقق من مدى �صحة
تلك ال�شبهات؟
 هل تعتقد �أن املجتمع يتعامل بعدالة و�إن�صاف مع الإناث فيما يتعلق مبا جرى العرف على ت�سميتها «جرائم
ال�شرف»؟
 هل تعتقد �أن امل�ؤ�شرات التي ت�ستخدم للتعامل مع مو�ضوع «جرائم ال�شرف»� ،سواء على م�ستوى القيا�س �أو
العر�ض ،ت�سهم يف ت�ضخيمه وحتميله �أكرث مما يحتمل؟ �إذا �أجبت بالإيجاب ،فكيف ذلك؟
ا�ستنادا �إلى جميع الأمثلة ال�سابقة ،هل ميكن التفكري مب�ؤ�شرات كمية ونوعية ميكن �أن تكون مالئمة لقيا�س
الثقافة املجتمعية وال�صور النمطية يف جمتمعاتنا حول الذكورة والأنوثة ؟
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م�ؤ�شرات العنف �ضد املر�أة
العنف �ضد املر�أة:
ت�شكل ظاهرة العنف �ضد املر�أة �إحدى الق�ضايا ال�ساخنة التي يتم طرحها دائم ًا يف �سياق احلديث عن النوع
االجتماعي .وبينما ي�صعب ،كما الحظنا �سابق ًا ،حتديد امل�ؤ�شرات املنا�سبة لقيا�س العديد من الق�ضايا ،تزداد
�صعوبة ذلك فيما يتعلق بق�ضية العنف �ضد املر�أة على وجه اخل�صو�ص ،وذلك بالنظر �إلى الت�شو�ش الكبري يف
مفهوم العنف ،وما ميكن اعتباره عنف ًا من بيئة ثقافية لأخرى� ،أو حتى من �شخ�ص لآخر.

�إذا �أردت عزيزي القارئ القيام بتعريف العنف �ضد املر�أة ،فبماذا تعرفه؟
مثال للنقا�ش:
يف �إحدى الدرا�سات ،مت و�ضع جملة من الأ�سباب املتعلقة بحاالت افرتا�ضية ،و�س�ؤال الن�ساء املبحوثات عما �إذا
كنّ يوافقن على �أن من حق الزوج القيام ب�ضرب زوجته يف حال حدوث �أي من تلك احلاالت ،فجاءت النتائج وفق
ما هو مدرج يف اجلدول التايل:

ال�سبب /احلالة االفرتا�ضية

ن�سبة امل�ستجيبات اللواتي وافقن على �أن
من حق الزوج �ضرب زوجته

�إحراق الطعام

%8

اجلدال مع الزوج

%16

�إهانة الزوج

%66

عدم �إطاعة �أوامر الزوج

%55

اخلروج من البيت دون �إعالم الزوج

%35

�إهمال الأطفال

%42

�إقامة عالقة مع رجل �آخر

%88

املوافقة على �سبب واحد على الأقل من الأ�سباب ال�سابقة

%90

 من بني الأ�سباب امل�شار �إليها ،هل ترى �أن �أي ًا منها يربر للزوج القيام ب�ضرب زوجته؟
 هل تعتقد ب�أن من حق الزوج �أن ي�ضرب زوجته لأي �سبب من اال�سباب؟
 هل تعتقد �أن الإجابات الواردة يف اجلدول تعرب عن االجتاهات احلقيقية للن�ساء امل�ستجيبات؟
 هل ترى ب�أن اخليارات االفرتا�ضية التي مت تقدميها للن�ساء قد دفعتهن �إلى الإجابة على نحو ال يعرب عن
اجتاهاتهن الفعلية؟
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يف �إعالنها العاملي للق�ضاء على العنف ،تبنت اجلمعية العامة للأمم املتحدة عام  1993تعريفاً ملفهوم «العنف
�ضد املر�أة» وافق عليه جميع الدول الأع�ضاء ،حددت مبقت�ضاه املفهوم بو�صفه�« :أي فعل عنيف قائم على
�أ�سا�س اجلن�س ،ينجم عنه �أو يحتمل �أن ينجم عنه �أذى �أو معاناة ج�سمية� ،أو جن�سية� ،أو نف�سية للمر�أة ،مبا
يف ذلك التهديد باقرتاف مثل هذا الفعل �أو الإكراه �أو احلرمان التع�سفي من احلرية� ،سواء وقع ذلك يف
احلياة العامة �أو اخلا�صة».
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�ضرب املر�أة :هل يحل اخلالفات الزوجية
�إن ق�ضية �ضرب املر�أة كو�سيلة حلل اخلالفات الزوجية ،ق�ضية تثري كثريا من اخلالفات وامل�شاعر ،خا�صة يف
الأو�ضاع الثقافية واحل�ضارية املعا�صرة .وحتتاج الى تدقيق وحترير يف ظل الثوابت واملتغريات ..فهل الى
هذا �سبيل؟ يف هذا املقال �سنحاول ان نعيد النظر ونحرر البحث لنهتدي الى روح التوجيه اال�سالمي يف
هذا الأمر.
واذا كنا ب�صدد النظر يف مو�ضوع «ال�ضرب» وما ي�ستتبعه من م�شاعر املهانة والأذى البدين ،فاننا بادئ ذي بدء،
نعلم كقاعدة �أ�سا�سية نف�سية عامة ،ان الأذى واخلوف واالرهاب النف�سي تورث ال�سلبية والكره واالن�صراف،
وان احلب والتكرمي والثقة تولد االيجابية واالقبال والبذل .كما اننا نعلم اي�ضاً ان الأمة قد عانت وما تزال
تعاين من ممار�سات الع�سف واالذالل وثقافة الو�صاية واال�ستبداد ،بحيث انه يف كثري من جمتمعاتنا ال
يقت�صر الع�سف والت�سلط واال�ستبداد على زبانية ال�سادة واحلكام ،بل ان ذلك لي�س �إال جزءاً من ثقافة الأمة
العامة ،نراه بني «املعلم» و«�صبي املعلم» و«املدر�س» و«التلميذ» و«الكبري» و«ال�صغري» و«الرئي�س» و«املر�ؤو�س»
و«الرجل» و«امل��ر�أة» لت�شمل يف جمملها ودالالتها االجتماعية «القوي» و«ال�ضعيف» ،كل قوي و�ضعيف يف
املجتمع ،وذلك على عك�س مفاهيم اال�سالم يف «االخاء» والت�ضامن «كالبنيان ي�شد بع�ضه بع�ضاً» ،و«كاجل�سد
اذا ا�شتكى منه ع�ضو تداعى له �سائر البدن بال�سهر واحلمى» ،حيث ان «امل�سلم �أخو امل�سلم ال يظلمه وال يحقره
وال يخذله ،بح�سب امرئ من ال�شر ان يحقر �أخاه امل�سلم ،كل امل�سلم على امل�سلم حرام ماله ودمه وعر�ضه.
ومن ال يرحم النا�س ال يرحمه اهلل» .وتثور ق�ضية «ال�ضرب» يف ترتيبات العالقة الأ�سرية واالن�سانية ب�شكل
حاد ،وت�أخذ موقعاً خا�صاً حيث انه وردت اال�شارة اليها يف ن�ص قر�آين ،ولأن ت�أويالتها التاريخية والرتاثية
ان�صرفت وان�صرفت افهام النا�س وممار�ساتهم فيها الى معاين اللطم وال�صفع وال�صفق واجللد وما �شابهه
وما ي�ستتبع ذلك من م�شاعر الأمل واملهانة ،بغ�ض النظر عن قدر املهانة ومدى هذا الأمل او الأذى البدين،
الذي قد ترتاوح الفتاوى فيه بني ال�ضرب «بال�سواك» وما �شابهه« ،كفر�شاة اال�سنان» و«قلم الر�صا�ص»،
وذلك يف ما روي عن عطاء عن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنه حني �س�أله عن معنى «ال�ضرب غري املربح» ،فيكون
«ال�ضرب» هنا اقرب الى الت�أنيب والتعبري عن عدم الر�ضا والغ�ضب بني الأزواج ،اكرث منه تعبرياً عن معاين
املهانة والأذى ،ويف اجلانب الآخر جند بع�ض الفتوى من تقول بال�ضرب بحد اق�صى مبا دون الأربعني« ،وال
ق�صا�ص بني الرجل وامر�أته �إال يف اجلرح والقتل» .والن�ص القر�آين الذي يتعر�ض ملو�ضوع «ال�ضرب» هو
الآية الرابعة والثالثون من �سورة الن�ساء يف قول اهلل �سبحانه وتعالى« :الرجال قوامون على الن�ساء مبا
ف�ضل اهلل بع�ضهم على بع�ض ومبا �أنفقوا من �أموالهم فال�صاحلات قانتات حافظات للغيب مبا حفظ اهلل
والتي تخافون ن�شوزهن فعظوهن واهجروهن يف امل�ضاجع وا�ضربوهن ف�إن �أطعنكم فال تبغوا عليهن �سبي ً
ال
�إن اهلل كان علياً كبرياً ،و�إن خفتم �شقاق بينهما فابعثوا حكماً من �أهله وحكماً من �أهلها �إن يريد �إ�صالحاً
يوفق اهلل بينهما �إن اهلل كان عليماً خبرياً» الن�ساء 34 :ـ .35
فاذا نظرنا الى جممل الآيات يف هذا ال�ش�أن ويف �ضوء جممل ال�شريعة ويف �ضوء القدوة النبوية جند ان جوهر
العالقة الزوجية هو م�شاعر «املودة» ورفق «الرحمة» وواجب «الرعاية» ،ويظل حاكم العالقة الزوجية دائماً
هو «املودة والرحمة واالح�سان» .لذلك ي�صبح من املفهوم لدينا ملاذا يثور الت�سا�ؤل عن معنى «ال�ضرب» مبعنى
االيالم واملهانة وعن موقع ذلك من مفهوم العالقة اال�سالمية الزوجية وبالذات يف ترتيبات متكني الألفة
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واملحبة بني الأزواج وحل خالفاتهم ،خا�صة حني ي�ؤخذ يف احل�سبان واقع العالقات االجتماعية يف املجتمع
امل�سلم املعا�صر وما يتعر�ض له بع�ض الن�ساء من ممار�سات الت�سلط والق�سوة املادية واملعنوية ،وب�سبب بع�ض
ما يردد اعت�سافاً من منطوق الفتاوى الرتاثية التي تبالغ يف اطالق �سلطة الرجل يف ادارة �ش�ؤون �أ�سرته
باعتباره ر�أ�س الأ�سرة متجاهلني ان م�ؤ�س�سة الأ�سرة يجب ان تقوم على التواد والتكامل والتعاون والتكافل،
ال ي�صح ان ي�ساء فهم دالالت الن�صو�ص وان ت�ستغل لكي ت�صبح املر�أة والأ�سرة �أ�شبه بالقطيع اململوك.
ال ميكن ان يكون القهر و«ال�ضرب» و�سيلة مق�صودة الرغ��ام امل��ر�أة على غري ارادتها ورغبتها على املعا�شرة،
كما ان «ال�ضرب» على �أي حال من االح��وال لي�س و�سيلة منا�سبة ال�شاعة روح امل��ودة بني الزوجني ولي�س
و�سيلة منا�سبة لك�سب والء اط��راف العالقات احلميمة وثقتها .واذا نظرنا الى الرتتيبات التي وردت يف
الآية الكرمية من �سورة الن�ساء ال�سابق ذكرها ،والتي هدفت ال�صالح ذات البني بني الزوجني حني تطل من
الزوجة روح الن�شوز والتمرد والع�صيان ،ورف�ض الع�شرة الزوجية ،جند هذه الرتتيبات على �شقني:
ال�شق االول :يتعلق بحل ا�شكال الن�شوز واخلالف بني الزوجني ،ومن دون تدخل من طرف ثالث ويتم ذلك
على ثالث خطوات هي 1 :ـ عظوهن  2ـ اهجروهن  3ـ ا�ضربوهن.
وال�شق الثاين :حني يف�شل الزوج داخل نطاق اال�سرة ومن دون تدخل طرف اجنبي يف حل اخلالف وا�ستعادة
روح الوئام وع��ودة الزوجة ال��ى كنف زوجها وطاعته يف ما هو من خا�صة عالقاتهم الزوجية ،ف���إن على
الزوجني ان يلج�آ الى خا�صة اهلهم للنظر يف ما بينهم من �شقاق وا�سباب ذلك ال�شقاق ودواعيه للحكم يف
االمر ون�صحهم وار�شادهم وعونهم على مل �شملهم وا�صالح ذات بينهم (و�إن خفتم �شقاق بينهما فابعثوا
حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدا ا�صالحا يوفق اهلل بينهما ان اهلل كان عليما خبريا) .الن�ساء.35 :
وي�أتي ال�س�ؤال هنا :ما الذي ميكن فعله لي�ؤدي بالزوجني الى ادراك خطورة االمر وتدبر العواقب قبل ان
يخرج النزاع بني الزوجني عن نطاق الزوجية وخ�صو�صية عالقتها ،ليطرح النزاع وال�شقاق امام طرف
ثالث« :حكم من اهله وحكم من اهلها» لكي ينظر طرف االهل الثالث يف ما �شجر من االمر بني الزوجني،
وين�صح لهما مبا ي�صلح احل��ال ان �شاءا� ،أو يكون بينهما ف��راق باملعروف واالح�سان .وهكذا ف���إن اخلطوة
التالية يف خطوات حل النزاع وال�شقاق بني الزوجني داخل نطاق اال�سرة هو «ال�ضرب» ....( :وا�ضربوهن
ف�إن اطعنكم فال تبغوا عليهن �سبيال) .الن�ساء .34 :وهو ما يعنينا هنا فهمه ودالالته �ضمن اطار ا�صالح ذات
البني بني الزوجني حني يدب النزاع وال�شقاق بينهما وتع�صي وترف�ض الزوجة ع�شرة زوجها رغم «الوعظ»
وابداء الغ�ضب من قبل الزوج «بهجر امل�ضجع».
وال�س�ؤال :ما معنى «ال�ضرب» هنا؟! هل هو اللطم �أو ال�صفع �أو اجللد �أو �سوى ذلك من الوان ال�ضرب امل�ؤدي
الى الأمل والأذى اجل�سدي واملهانة النف�سية والذي يهدف الى قهر املر�أة ،واخ�ضاعها للمعا�شرة كرها ،وعلى
غري رغبتها؟! ،واذا كان االمر كذلك فما هي الغاية من ذلك االخ�ضاع؟! وهل مثل هذا القهر واالخ�ضاع
بو�سائل الأمل واملهانة يعني نف�سيا على توليد م�شاعر املحبة والرحمة بني االزواج ،ويحكم �صالت الوالء
واالنتماء بينهما ،ويقوي دواف��ع العفة وحفظ الغيب ،ويحمي كيان اال�سرة من االنهيار والتفكك؟! هل
«ال�ضرب» مبعنى اللطم والأمل والأذى اجل�سدي والنف�سي من الو�سائل التي تقوي عوامل رغبة املر�أة يف
البقاء يف اال�سرة واحلفاظ عليها؟! وهل ميكن لهذا «ال�ضرب» ان يقهر امل��ر�أة امل�سلمة املدركة حلقوقها
وكرامتها االن�سانية كما ت�شيعها ثقافة الع�صر� ،أو ان يرغمها ذلك على البقاء يف ا�سر الزوج وع�سفه وكريه
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ع�شرته ،وهو ال يتورع ان ينالها بال�ضرب واملهانة� ،أم ان لها يف اال�سالم ْ
ي�سراً من هذا اال�سر ،باخللع
مخرجاً ُم ّ
واملفارقة .ف���إذا مل يكن «ال�ضرب» مبعنى الأذى واالي�لام اجل�سدي واملعنوي ـ وال��ذي يتخذ بع�ض الرجال
اال�شارة اللفظية القر�آنية �إليه مربرا وتعلة للجوء �إليه يف ق�سوة �ضد املر�أة ا�ستغالال للظروف التي قد جترب
بع�ض الن�ساء على ال�صرب ب�سبب احلاجة املادية �أو اخلوف على االبناء ـ مما يعترب و�سيلة ايجابية تت�سق
والدوافع القر�آنية يف بناء اال�سرة وعالقاتها ال�صحيحة ،وت�ؤدي الى ك�سب والء املر�أة ومحبتها وحر�صها على
البقاء �ضمن كيان اال�سرة والعالقة اال�سرية ،فهل املعنى املق�صود يف القر�آن الكرمي فعال بكلمة «ال�ضرب»
هو الإيالم والأذى اجل�سدي واالهانة لكي تخ�ضع املر�أة للرجل ،وتنقاد على كره منها لرغباته؟! �إذا كان
للمر�أة حق «اخللع» فال �شك ان «ال�ضرب» والإيالم واملهانة ال جمال له يف العالقة الزوجية وقهر املعا�شرة،
بل انه ي�ضعف الروابط اال�سرية ويدفعها وي�سرع بها الى التفكك واالنهيار ،ولذلك ف�إنه من ال�ضروري
النظر يف االمر بعمق و�إدراك دالالته وابعاده احلقيقية قبل القول ب�أن ذلك هو املق�صود منه على اي �صورة
من ال�صور .ف���إذا نظرنا الى طبيعة الرتتيبات القر�آنية حني حتدثت عن «ال�ضرب» ف�إننا جندها تهدف
الى ان تدفع بجهود ال�صلح والتقارب بني الزوجني خطوة �أخرى الزالة ال�شقاق ب�أف�ضل ال�سبل التي تعيد
اوا�صر املحبة والود والتوا�صل احلميم بني الزوجني قبل ان ي�ضطرا الى عر�ض نزاعهما على طرف اجنبي
عن العالقة الزوجية من االهل طلبا ال�صالح ذات البني وحل النزاع باحل�سنى ،اما بالوفاق �أو الفراق.
ف�إذا كان ال يبدو ان للعنف واالذى والقهر جماال يف العالقة الزوجية وحل ا�شكاالتها ،فما هو الق�صد اذاً
من تعبري «ال�ضرب» يف ال�سياق القر�آين ب�صدد ازالة ا�سباب ال�شقاق الزوجي وحل خالفاته؟! وقد اح�صيت
وجوه املعاين التي جاء فيها لفظ «ال�ضرب» وم�شتقاته يف القر�آن الكرمي فوجدتها على ثمانية ع�شر وجها
كما يلي« :و�ضرب اهلل مثال» (وقد تعدد هذا التعبري يف اماكن كثرية يف القر�آن الكرمي) النمل « .76و�إذا
�ضربتم يف االر�ض فلي�س عليكم جناح ان تق�صروا من ال�صالة» الن�ساء« .101 :ف�ضربنا على �آذانهم يف الكهف
�سنني عددا» الكهف�« .11 :أفن�ضرب عنكم الذكر �صفحا �أن كنتم قوما م�سرفني» الزخرف« .5 :كذلك ي�ضرب
اهلل احلق والباطل» الرعد« .17 :ولي�ضربن بخمرهن على جيوبهن» النور« .31 :ان ا�سر بعبادي فا�ضرب
لهم طريقا يف البحر يب�سا» طه« .77 :و�ضربت عليهم الذلة وامل�سكنة وباءوا بغ�ضب من اهلل» البقرة.61 :
«فا�ضربوا فوق الأعناق وا�ضربوا منهم كل بنان» الأنفال« .12 :وخذ بيدك �ضغثا فا�ضرب به وال حتنث» �ص:
« .44ف�إذا لقيتم الذين كفروا ف�ضرب الرقاب» محمد.4 :
«ف�ضرب بينهم ب�سور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب» احلديد« .13 :وال ي�ضربن ب�أرجلهن
ليعلم ما يخفني من زينتهن» النور « .31فكيف اذا توفتهم املالئكة ي�ضربون وجوههم و�أدبارهم» محمد:
« .27فقلنا ا�ضرب بع�صاك احلجر» البقرة« .60 :فراغ عليهم �ضرباً باليمني» ال�صافات.93 :
ف�إذا امعنا النظر يف الآيات ال�سابقة كافة جند فيها معنى العزل واملفارقة واالبعاد والرتك ،فال�شيء ُي�ضرب
مثال �أي ي�ستخل�ص ومييز حتى ي�صبح جليا وا�ضحاً ،وال�ضرب يف الأر���ض هو ال�سفر واملفارقة ،وال�ضرب
على الأذن هو منعها عن ال�سماع ،و�ضرب ال�صفح عن الذكر هو الإبعاد والإهمال وال�ترك ،و�ضرب احلق
والباطل متييزهم وجتليتهم مثال ،و�ضرب اخلمر على اجليوب هو �سرت ال�صدر ومنعه عن الر�ؤية ،و�ضرب
الطريق يف البحر �شقه ودفع املاء جانباً ،وال�ضرب بال�سور بينهم عزلهم ومنعهم عن بع�ضهم بع�ضا ،و�ضرب
الذل وامل�سكنة عليهم نزولها بهم وتخييمها عليهم و�صبغهم ومتييزهم بني النا�س بها ،و�ضرب الأعناق
والبنان برته وف�صله وابعاده عن اجل�سد� ،أما باقي ما ورد من كلمة «ال�ضرب» وم�شتقاتها يف ما �سبق من
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�ضرب الأرجل و�ضرب الوجوه و�ضرب احلجر و�ضرب ال�ضغث و�ضرب الأ�صنام باليمني ،فهي مبعنى الدفع
بقوة واخلبط واللطم �ضد ج�سد ال�شيء ار�ضا �أو وجها �أو حجرا او ان�سانا �أو �صنماً الحداث الأثر باحداث
ال�صوت �أو االيالم واملهانة �أو تفجري احلجر (الخراج املاء) �أو حتطيم (الأ�صنام) .وهكذا ف�إن عامة معاين
كلمة «ال�ضرب» يف ال�سياق القر�آين هي مبعنى العزل واملفارقة واالبعاد والدفع فما هو املعنى املنا�سب لكلمة
«ال�ضرب» يف �سياق ف�ض النزاع بني الزوجني وا�ستعادة روح املودة والتوا�صل بني الزوجني يف قول اهلل تعالى:
(والالتي تخافون ن�شوزهن فعظوهن واهجروهن يف امل�ضاجع وا�ضربوهن فان اطعنكم فال تبتغوا عليهن
�سبيال ان اهلل كان عليما خبريا ،وان خفتم �شقاق بينهما فابعثوا حكما من �أهله وحكما من اهلها ان يريدا
ا�صالحا يوفق اهلل بينهما ان اهلل كان عليما خبريا) الن�ساء 34 :ـ .35
وهذا الفهم ملعنى «ال�ضرب» مبعنى املفارقة والرتك واالعتزال ت�ؤكده ال�سنة النبوية الفعلية حني فارق ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم بيوت زوجاته حني ن�شب بينه وبينهن اخلالف ومل يتعظن وا�صررن على ع�صيانهن
ومتردهن رغبة يف �شيء من رغد العي�ش ،فلج�أ ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم الى «امل�شربة» �شهراً كام ً
ال
تاركاً ومفارقاً لزوجاته ومنازلهن ،مخريا اياهن بعدها بني طاعته والر�ضا بالعي�ش معه على ما يرت�ضيه
من العي�ش واال ان�صرف عنهن وطلقهن يف اح�سان (ع�سى ربه ان طلقكن ان يبدله �أزواج��اً خ�يراً منكن)
التحرمي .5 :وهو عليه �أف�ضل ال�صالة وال�سالم مل يتعر�ض لأي واحدة منهن خالل ذلك ب�أي لون من �ألوان
الأذى اجل�سدي �أو اللطم �أو املهانة ب�أي �صورة من ال�صور ،ولو كان ال�ضرب مبعنى الأذى اجل�سدي والنف�سي
�أمراً �إلهياً ،ودواء ناجعاً لكان عليه ال�سالم �أول من يبادر اليه ويفعل ويطيع .وهكذا حني ر�أت الزوجات جد
الأمر وغ�ضب �أهليهن وقد افتقدن الع�شرة النبوية الر�ضية ،كان ذلك كافياً ليعدن الى �صوابهن ويدخلن
يف طاعته والقناعة بالعي�ش الى جانبه على ما يحب وير�ضى.
ولذلك ف�إنني �أرى �أن املعنى املق�صود بـ «ال�ضرب» يف ال�سياق القر�آن ب�ش�أن ترتيبات ا�صالح العالقة الزوجية اذا
ا�صابها عطب ونفرة وع�صيان هو مفارقة الزوج زوجته وترك دار الزوجية ،والبعد الكامل عن الدار كو�سيلة
اخرية لتمكني الزوجة من ادراك م�آل �سلوك النفرة والن�شوز والتق�صري يف حقوق الزوجية ليو�ضح لها
ان ذلك ال بد ان ينتهي الى الفراق و «الطالق» وكل ما يرتتب عليه من �آثار خطرية خا�صة لو كان هناك
بينهما اطفال .ان معنى الرتك واملفارقة �أولى هنا من معنى «ال�ضرب» مبعنى الإي�لام والأذى اجل�سدي
والقهر واالذالل النف�سي لأن ذلك لي�س من طبيعة العالقة الزوجية الكرمية وال من طبيعة عالقة الكرامة
االن�سانية ،ولي�س �سبيال مفهوما الى حتقيق امل��ودة والرحمة وال��والء بني الأزواج ،خا�صة يف هذا الع�صر
وثقافته ومداركه وامكاناته ومداخل نفو�س �شبابه ،ولأن هذا املعنى كما ر�أينا ت�ؤيده ال�سنة النبوية الفعلية
كو�سيلة نف�سية فعالة لتحقيق �أهداف الإ�سالم ومقا�صده يف بناء الأ�سرة على املودة والرحمة والعفة والأمن،
ومح�ضنا �أمينا على تربية الن�شء روحيا ونف�سيا ووجدانيا ومعرفيا على �أف�ضل الوجوه لتحقيق ال�سعادة
وحمل الر�سالة.
د .عبد احلميد �أبو �سليمان ،رئي�س املعهد العاملي للفكر اال�سالمي ورئي�س م�ؤ�س�سة تنمية الطفل يف الواليات
املتحدة ،جريدة ال�شرق الأو�سط  /لندن2000/12/15 /
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