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  المستخلص
ول�م . يعتبر التمييز الجنوسي في مجال العمل من الظواھر القديمة التي شھدھا العالم بصورة عام�ة

تفق�وا عل�ى أن التميي�ز وج�د من�ذ أن يستطع أحد أن يحدد متى وجدت ظ�اھرة التمي�ز ھ�ذه، إ( أن الغالبي�ة ا
. وق�د تع�ددت اAس�باب والعوام�ل الت�ي أدت إل�ى ع�دم المس�اواة الجنوس�ية ف�ي مج�ال العم�ل. خلق ا>نس�ان

فالماركسيون أكدوا أن التمييز والGمساواة في العمل ارتبطت بأول تقس�يم للعم�ل بحس�ب الن�وع وبظھ�ور 
بينم��ا رأت دراس��ات أخ��رى أن . ف��ي النظ��ام الرأس��ماليالملكي��ة الخاص��ة والطبق��ات وا(س��تغGل الطبق��ي 

الGمساواة ترجع إلى طبيعة التكوين البيولوجي لكG الجنسين، وھناك عدد من الدراسات أرجعت ظ�اھرة 
  .الGمساواة إلى الموروث الثقافي اAبوي

لعوامل في فيما يرى الباحث أن عدم المساواة الجنوسية في العمل ظاھرة عامة تتداخل العديد من ا
وجودھا و(سيما والمجتمع العراقي يمر بظروف استثنائية أدت أيضاً إلى حرمان المرأة من ممارسة 

حيث ساھمت الدولة والموروث الثقافي والتحول نحو . دورھا بالشكل الذي يحقق مساواتھا مع الرجل
وكذلك المرأة ) سيداو(ولية اقتصاد السوق والنظام الرأسمالي والفقر والحروب والعولمة والمؤتمرات الد

 -مكتبية(بل حتى اAعمال البسيطة . نفسھا في الGمساواة بين الرجل والمرأة في جميع مجا(ت العمل
. التي أُلصقت بالمرأة على أساس طبيعتھا البيولوجية أصبح ينافسھا الرجل عليھا) الخ... سكرتارية

  .يتطرق الباحث إلى ھذه العوامل بشيء من التفصيل وسوف. و(سيما بعد انتشار الفساد والبطالة والفقر
 

  Abstract                 
The main aim of the study is concerned with knowing the causes and 

principle factors that lead to gender inequality in different fields of lab our and 
how to defend Islam agate accusations for a lot of people see that Islam is the 
base of such gender discrimination. 

Information's revels that studies that concentrates on gender differences in 
lab our, and which try to interpret the inequality between males and females, 
were few especially woman studies and labour market. This has been 
emphasized by reports of the International Bank related to the insertion of the 
social type in development. 

So the gender inequality in labour is connected to a great extent to the 
family, institutions, biological factor and social transformations. Views and 
theoretical directions multiply in their interpretation to the confinements- 
social, political, economic, cultural and their effects on development. 

A lot of issues are connected to the low participation of women in all 
activities and fields, for poverty represents one of these factors related to social 
transformation on the one hand and the wrong policy of some countries on the 
other hand in addition to the and poverty are two important variables that need 
a deep study. The degree of distinguishes males and females differs according 
to the types of organizing production. Other factors like education, 



  مجلة جامعة ا�نبار للعلوم ا�نسانية
 ٢٠١٢  -حزيران  –العددالثاني 

    ٤٢٦                                                العوامل المفسرة لتشكيل ا%دوار الجنوسية في العمل
  نبيل جاسم محمد.م

qualification, experience, teaching, economic status have their effects in 
inequality. So the issue is great and it is related to the circumstances in the 
society and not to the transformation to the economy of the market only. So 
issues that need study in out time are many and each issue, of course, needs 
more than one study and a lot of efforts relevant to the culture of each society.   

  
  
  :مقدمةال

  :عناصر البحث:أو�
  :مشكلة البحث-١

تع���د الGمس���اواة أو التميي���ز وع���دم تك���افؤ الف���رص ب���ين الجنس���ين ف���ي مج���ال العم���ل م���ن القض���ايا 
ا(جتماعية اaخذة في ا(نتشار والزيادة وبنسب تكاد تك�ون مخيف�ة، وھ�ذا ا(نتش�ار ف�ي مج�ال الGمس�اواة 

سية يشمل الدول الصناعية المتقدمة والدول النامية على حٍد سواء، (سيما بعد التحو(ت المجتمعي�ة الجنو
التي أدت إلى إحداث تغي�رات واس�عة ف�ي المج�ا(ت ا(جتماعي�ة والسياس�ية وا(قتص�ادية الت�ي أث�رت ف�ي 

ين الملح��وظ ف��ي البن��اء ا(جتم��اعي مم��ا أدى إل��ى زي��ادة وانتش��ار ھ��ذه الظ��اھرة وبغ��ض النظ��ر ع��ن التحس��
جوان�ب الحي�اة ا(جتماعي��ة وا(قتص�ادية والسياس�ية والثقافي��ة إ( أن�ه م��ا زال�ت ھن�اك بع��ض العقب�ات أم��ام 

  . تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص وإنصاف المرأة في تعزيز مشاركتھا في العمل
تمعي��ة التوجھ��ات الت��ي يحملھ��ا اAف��راد ح��ول اAدوار الجنوس��ية ف��ي ظ��ل المتغي��رات المج أنوبم��ا 

والتحو(ت الحديثة إضافة إلى ض�عف الس�لطة والمبالغ�ة ف�ي التخل�ف ا(جتم�اعي با(عتم�اد عل�ى التقالي�د 
  .والعادات الكGسيكية التي أثرت في تكريس الدور التقليدي للمرأة ومكانتھا في اAسرة والمجتمع

لي�ة ص�نع الق�رار الحكومة لم تبذل أي جھد واضح لمساعدة المرأة عل�ى المش�اركة ف�ي عم أنحيث 
والمساھمة في تحسين مشاركتھا الت�ي ( ت�زال تعتب�ر متدني�ة، وھ�ذا ي�زداد وض�وحاً ف�ي تش�كيلة الحكوم�ة 

وھي التي تمثل نسبة مشاركة المرأة العراقي�ة ف�ي البرلم�ان % ٢٥,٥، إذ تعتبر نسبة ٢٠١١العراقية لعام 
فف�ي . ية لمشاركة النساء في البلدان العربيةتبدو جيدة، فيما لو قورنت بالنسب المتدن ٢٠١٠العراقي لسنة 

% ١٢وفي السعودية لم تحصل أي امرأة على أي مقصد وفي سوريا % ١,٩مصر كانت نسبة المشاركة 
قد خلت من تسلم النساء للوزارات، أما  ٢٠١٠التشكيلة الوزارية لعام  أنكذلك نجد . )١(% ....١٥واليمن 

والمش�كلة ليس�ت التش�ريعات . ت حص�ر الم�رأة أرب�ع وزارات فق�طفق�د كان� ٢٠١٠التشكيلة ال�وزارة لع�ام 
وإنما العوام�ل ا(جتماعي�ة والثقافي�ة . والقوانين العراقية التي تسعى إلى القضاء على الGمساواة الجنوسية

  .ھي التي تحول دون تحقيق ذلك
ف�ات، إذ تمي�ل كذلك يتخذ الفصل المھن�ي ب�ين الجنس�ين طابع�اً عمودي�اً ف�ي جمي�ع المجتمع�ات والثقا

مجا(ت استخدام المرأة في النطاق العام إل�ى التركي�ز ف�ي المھ�ن الوس�طى والمتدني�ة ف�ي الترات�ب المھن�ي 
بعي��داً ع��ن مراك��ز وض��ع السياس��يات واتخ��اذ الق��رار وتترك��ز مش��اركة الم��رأة عل��ى ش��كل وظ��ائف إداري��ة 

 أن، وف��ي الوق��ت الحاض��ر نج��د )خال��.... ، الخ��دمات المكتبي��ة، الص��حة، التعل��يم الس��كرتارية(بس��يطة مث��ل 
الرجل أصبح ينافس المرأة على إشغال مثل ھذه الوظائف، و(س�يما بع�د انتش�ار ظ�اھرة الفس�اد ا>داري، 

المرأة تكون أكثر تخوفاً من انجاز المعامGت الغير قانونية مقابل الم�ال م�ن جھ�ة وق�درة الرج�ل  أنحيث 
ن جھ�ة أخ�رى، وك�ذلك الس�ھولة ف�ي الھ�روب إل�ى خ�ارج على إتمام تل�ك المع�امGت وبك�ل دق�ة وإتق�ان م�

  .الخ...القطر بعد الكشف عن عمليات التGعب أو التزوير 
التوس�ع اAكب�ر  أنوفي مجال المشاركة في النشاط ا(قتصادي، أش�ارت تق�ارير البن�ك ال�دولي إل�ى 

مقارن�ة م�ع % ١٩ك�ان ف�ي المنطق�ة العربي�ة وبلغ�ت نس�بة  ٢٠٠٣ -١٩٩٠في مشاركة المرأة بين عامي 
ومع ذلك فان المشاركة ا(قتصادية للمرأة العربية ( تزال ھي اAقل في الع�الم، حي�ث ل�م . بقية دول العالم

  .)٢(%٥٥,٦بينما يصل المتوسط العالمي إلى % ٣٣,٣تتجاوز 
وھ�ذا م��ا نش�ھده بالفع��ل عل�ى الس��احة العراقي�ة، إذ بع��د ا(ح�تGل اAمريك��ي للع�راق وم��ا رافق�ه م��ن 

ث قتل واغتصاب وسلب وطائفيه وتناحر حزبي اثر كل ذلك على المرأة وبشكل (فت للنظر، بحيث أحدا
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( ي�وفر ) القط�اع غي�ر الرس�مي(أصبحت تحبذ العمل في القطاع الرسمي على القطاع غير الرسمي Aنه 
ة الجنوس�ية ف�ي با>ضافة إلى التحول نحو اقتصاد السوق أدى إل�ى تعزي�ز الGمس�اوا. لھا الحماية القانونية

  .العمل
، إ( أن ھ�ذا الع�دد ( )في الع�راق(وعلى الرغم من أن النساء يشكلن نصف المجتمع أو أكثر بقليل 

يش��كل قيم��ة اجتماعي��ة إذ ل��م يك��ن ل��ه وزن��ه ودوره ا(جتم��اعي الفعل��ي ف��ي تحقي��ق التنمي��ة، وب��الرغم مم��ا 
إ( أن معدل نشاطھا ا(قتص�ادي ( ي�زال  أحرزته المرأة العراقية من انجازات كبيرة وفي مجا(ت عديدة

  .متدنياً 
الف��وارق  أنإل��ى  ٢٠١٤ -٢٠١٠وتش��ير إحص��ائيات الخط��ة التنموي��ة الوطني��ة العراقي��ة للس��نوات 

كذلك نجد أن معد(ت البطالة حسب الجنس لع�ام . سنة فأكثر ٢٥الجنوسية كبيرة و(سيما الفئات العمرية 
  .   )٣(للذكور وا>ناث% ١٧,٥لyناث و %٢٢,٧للذكور تقابل % ١٦,٢كانت  ٢٠٠٦

با>ضافة إلى المشاكل التي ذكرت سلفاً، إ( أن المش�كلة اAخ�رى والت�ي تعتب�ر أيض�اً م�ن المش�اكل 
الكبيرة وھي ا(نقسام في الھدف وا>يديولوجية بين الحركات النسوية، فھناك حركات نس�وية معتدل�ة م�ن 

تطال�ب بش�ن ح�رب عل�ى ال�ذكور م�ن اج�ل الحص�ول عل�ى  حيث الرأي وتقابلھ�ا حرك�ات نس�وية متطرف�ة
  .أي بمعنى اشمل لم يكن ھناك رأي موحد وواضح من قبل تلك الحركات النسوية. حقوقھن

وقد أضافت ثورة المعلومات والتقدم التقني والتكنولوجي وأخيراً العولمة عبئاً كبيراً على الب�احثين 
ع�ن تعقي�دات الحي�اة ا(جتماعي�ة وتس�ارع وت�ائر التفس�ير في مختلف مجا(ت المعرفة ا>نسانية، وكشفت 

ل�ذلك ك�ان عل�ى اغل�ب . ا(جتماعي، اAمر الذي أدى بدوره إلى زي�ادة المش�كGت ا(جتماعي�ة كم�اً ونوع�اً 
الباحثين في العلوم ا>نسانية ومنھا الخدمة ا(جتماعي�ة مس�ايرة تل�ك المس�تجدات عل�ى الص�عيدين الفك�ري 

اث نقله نوعية، و(سيما في مج�ال الخدم�ة ا(جتماعي�ة، لك�ي ت�تمكن م�ن أداء دورھ�ا والمھني، سعياً >حد
 Council on Social(على أفضل وجه، وفي وقت يحث فيه مجلس تعليم الخدمة ا(جتماعية الع�المي 

Work Education ( مبيريقي�ة، لتتس�م بالتكاملي�ة)الباحثين لكي يطوروا من طرقھم النظرية وإبعادھم ا
ولع��ل نم��وذج ج��اك روثم��ان ھ��و اب��رز النم��اذج الت��ي تنس��جم م��ع ا(تجاھ��ات الحديث��ة للخدم��ة . مولوالش��

ا(جتماعية، والتي تنادي بتدخلھا المھني >تمام التغيير الھ�ادف الم�نظم عل�ى المس�توى المجتمع�ي، وذل�ك 
  .من خGل ثGث محاور مھمة ھي التنمية المحلية والتخطيط ا(جتماعي والعمل ا(جتماعي

  
  :البحث أھمية-٢

تعتبر المساواة ا(جتماعية اح�د المؤش�رات والقض�ايا الت�ي نال�ت اھتم�ام الع�الم والمنظم�ات الدولي�ة 
إذ . وقبل ذل�ك أك�د ا>س�Gم عل�ى ذل�ك. و(سيما في مجال التنمية المستدامة التي أكدت عليھا اAمم المتحدة

مش�اركة العام�ة والحص�ول عل�ى ف�رص الحي�اة، تعكس المساواة الجنوسية إلى حد كبي�ر نوعي�ة الحي�اة وال
وت��رتبط المس��اواة م��ع درج��ة العدال��ة وا>نص��اف والش��مولية ف��ي توزي��ع الم��وارد وإتاح��ة الف��رص واتخ��اذ 

تعل��يم، ص��حة، رعاي��ة اجتماعي��ة، (الق��رارات وتتض��من ف��رص الحص��ول عل��ى العم��ل والخ��دمات العام��ة 
. التقييم في المجتمع وبين اAخير والمجتمعات اAخ�رىوالمساواة يمكن ان تكون مجا(ً للمقارنة و) الخ...

الفقر، المس�اواة ف�ي (وقد أكدت اAمم المتحدة على مؤشرين لقياس المساواة وعدم التمييز في العمل وھما 
  ).النوع ا(جتماعي

  :وباختصار تكمن أھمية البحث إلى الجوانب التالية
تنظ�ر لتل�ك  أنمؤشرات تقدم المجتمع، حي�ث ( يمك�ن يعد ا(ھتمام بقضايا المرأة مؤشراً أساسياً من  .١

القضية على أنھ�ا قض�ية جزئي�ة أو بس�يطة، Aنھ�ا تعتب�ر م�ن القض�ايا الجوھري�ة ف�ي المجتم�ع برمت�ه 
 .وتؤثر في إمكانية نجاح عملية التنمية فيه

د نس�تفا أنومن ھنا تكمن أھمية ھذه الدراسة في محاولة الخروج بع�دد م�ن المؤش�رات الت�ي يمك�ن 
 أنإذ أن الم�رأة العراقي�ة ھ�ي ج�زء م�ن ك�ل ويص�عب . منھا في تحقي�ق المس�اواة ب�ين الجنس�ين ف�ي العم�ل

وف��ي ظ��ل المتغي��رات العالمي��ة، ) المجتم��ع(نتص��ور حرك��ة الج��زء دون النظ��ر إل��ى حرك��ة النظ��ام الكل��ي 
ثرت عل�ى تركيب�ة فالتغيرات التي طرأت على اAدوار ا(جتماعية وا(قتصادية والسياسية لكG الجنسين أ
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اAسرة والمجتمع، وھذا التغيي�ر ل�م يتواك�ب مع�ه التغي�رات الض�رورية ف�ي البن�اء ا(جتم�اعي وتش�ريعاته 
 . القانونية والعدالة في التطبيق في ظل التقاليد وثقافة المجتمع

مل�ة من الدراسات البكر في مجالھا، لكونھا تربط بين دراسة إحدى مشاكل المرأة العا البحثھذه  يعد .٢
المھم��ة والمتمثل��ة بع��دم المس��اواة أو ع��دم تك��افؤ الف��رص ف��ي العم��ل ب��ين ال��ذكور وا>ن��اث ومف��اھيم 

فھ�ل يمك�ن . الجنوسة واAدوار الجنوسية من جھة وبين نجاح عملية التنمية البشرية م�ن جھ�ة أخ�رى
 !!Aي مجتمع أن يتطور ويتقدم ونصف أعضاءه في المطبخ؟

 :البحث أھداف-٣
  .مفھوم الجنوسة التعرف على -أ
  .عدم المساواة الجنسوية في العمل إلىالعوامل المؤدية -ب
  .الحد من ظاھرة عدم المساواة في العمل أوالقضاء  إلىمجموعة من المقترحات الھادفة  إلىالتوصل _ج
 

  :المفاھيم والمصطلحات العلمية:ثانيا
  .الجنوسة-١

 أنة، حيث أشارت بع�ض اAدبي�ات إل�ى ( أحد يعرف بالضبط متى وأين استعمل مصطلح الجنوس
المص��طلح ك��ان دارج��اً ف��ي عل��م الج��نس ف��ي أوائ��ل الس��تينات لyش��ارة إل��ى الجوان��ب ا(جتماعي��ة والثقافي��ة 

اس�تخدم Aول م�رة ) الجندر(مصطلح الجنوسة  أنفيما تشير اAدبيات اAخرى إلى . )٤(لGختGف الجنسي
عينيات القرن الماضي، وذلك لوصف خصائص الرج�ال وزمGئھا من الكتاب في سب) Oakley(من قبل 

  .)٥( والنساء المنحدرة اجتماعياً في مقابل تلك الخصائص المنحدرة بايلوجياً 
عل�ى تعري�ف الجنوس�ة ) كوثر(فيما اتفق مجموعة من الخبراء في مركز المرأة للتدريب والبحوث 

ب��ين النس��اء والرج��ال الت��ي ي��تم تعلمھ��ا  بأن��ه يش��ير إل��ى أوج��ه ا(خ��تGف ا(جتم��اعي والعGق��ات) الجن��در(
  .)٦(وتحديدھا اجتماعياً وثقافياً عبر التطور التاريخي، وتكون قابلة للتغيير بمرور الوقت

مصطلح الجنوسة يعني اAفكار والتص�ورات ا(جتماعي�ة لمعن�ى  أنأما أنتوني غدنز فقد أشار إلى 
وق�د عرف�ت ج�ون . )٧(للجنس البيولوجي لدى ا>نسان الرجولة واAنوثة، وھي بالتالي ليست نتاجاً مباشراً 

متغي��ر بن�ائي ف��ي العGق�ات ا(جتماعي�ة يس��تند عل�ى ا(ختGف��ات القائم�ة ب��ين " س�كوت الجنوس�ة عل��ى ان�ه 
بأن��ه يش��ير إل��ى كاف��ة ا(ختGف��ات والعGق��ات ا(جتماعي��ة "وتعرف��ه منظم��ة العم��ل الدولي��ة  )٨("الجنس��ين

ر على مدار الوقت بين الرجال والنساء، وھذه العGقات وا(ختGفات تحددت المتعلمة والقادرة على التغيي
  .)٩("اجتماعياً من خGل التنشئة ا(جتماعية
ھو مجرد الفوارق البايلوجية بين الذكر واAنثى، ) Sex(الجنس  أنأما ليندا شيفرد فقد أشارت إلى 

المختلفة التي تترت�ب عل�ى ك�ون الرج�ل أما الجنوسة فھي مجمل وخGصة اAوضاع والخبرات واAدوار 
الجنوس��ة تعن��ي ادوار اجتماعي��ة قائم��ة  أنكم��ا وأش��ار تقري��ر البن��ك ال��دولي إل��ى . )١٠(رج��Gً والم��رأة ام��رأة

  .)١١(وسلوكيات اجتماعية ملقنة وتوقعات تتعلق با>ناث والذكور
  :العمل-٢

ويعد ھذا م�ن المف�اھيم اAساس�ية لدى الباحثين ا(جتماعيين،  Workثمة آراء عديدة لمفھوم العمل 
في دراسات علم ا(جتماع، وينظر إليه باعتباره ظاھرة عامة في حياة ا>نسان والمجتمع، ويمث�ل مظھ�راً 

  .من مظاھر السلوك اليومي التي تدور حوله كافة اAنشطة ا>نسانية في المجتمع
لمادي�ة وغي�ر المادي�ة لتحقي��ق فالعم�ل مجھ�ود إرادي عقل�ي أو ب��دني يتض�من الت�أثير عل�ى اAش��ياء ا

وھو أيضاً الجھد العضلي أو . )١٢(ھدف اقتصادي مفيد، كما انه وظيفة اجتماعية تتحقق فيه شخصية الفرد
والمقصود ھن�ا ھ�و العم�ل المن�تج أي العملي�ة الت�ي يش�ارك . )١٣(العقلي الذي يبذله الشخص لقاء أجر معين

عاتق��ه ان ي��نظم وي��تحكم ف��ي التف��اعGت المادي��ة بين��ه وب��ين فيھ��ا ا>نس��ان والطبيع��ة، ويأخ��ذ ا>نس��ان عل��ى 
  .)١٤(الطبيعة

. والعمل الجماعي ھو ظاھرة اجتماعية موجودة ب�ين أف�راد المجتم�ع) عامل(وا>نسان بطبعه كائن 
ويع�رف العم�ل أيض�اً بأن�ه ك�ل نش�اط اجتم�اعي ي�ؤدي . )١٥(وقد استغل ا>نسان الطبيعة لخدمت�ه وجماعت�ه
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يم الخ�دمات الت�ي يحت�اج إليھ�ا المجتم�ع ورب�ط الف�رد ب�نفس العGق�ات الداخلي�ة الت�ي يبن�ى وظيفتين ھما تقد
  .)١٦(عليھا المجتمع

ويش��ير م��اركس إل��ى أن العم��ل ھ��و عنص��ر أساس��ي ل��دى الف��رد لكس��ب عيش��ه، ونش��اط اجتم��اعي 
ن والطبيع�ة، وجوھر النشاط ا>نساني الذي يولد العGق�ة ا(جتماعي�ة ب�ين ا>نس�ان وا>نس�ان وب�ين ا>نس�ا

أما ھيج�ل فق�د أك�د عل�ى ان العم�ل ھ�و ج�وھر ا>نس�ان وھ�و ن�وع م�ن . )١٧(وھو شرط للوجود ا(جتماعي
  .)١٨(النشاط الذي يبذله ا>نسان، ويظھر به شكل نشاط اجتماعي يصنع ثقافة أو حضارة المجتمع

يات الحياة المادية والعمل في النظام ا(شتراكي ھو عمGً للمجتمع ذو مردود ايجابي لتحسين مستو
أما في النظام الرأس�مالي، ف�ان العم�ل ھ�و الجھ�د ال�ذي يُب�ذل لخل�ق منفع�ة ل�م تك�ن موج�ودة، أو . )١٩(للناس

وعن طريق العمل والمشاركة في ا>نتاج يحصل ا>نسان على اAجر أو ال�دخل ال�ذي . لزيادة ھذه المنفعة
  .)٢١(ي المنفعة ا(قتصاديةأي العمل الذي تنشأ عنه زيادة ف. )٢٠(يسد به حاجاته

 .عدم المساواة في العمل- ٣
على الرغم من تحقق نوع من المساواة الجنوسية في كثير من جوانب الحياة ا(جتماعية والسياسية 
وا(قتصادية سواء في المجتمعات النامية أو المتقدم�ة إ( أن مج�ا(ت التف�اوت والGمس�اواة ف�ي العم�ل م�ا 

كم��ا يظھ��ر ف��ي  –وتتس��ع فج��وة الGمس��اواة . درجات مختلف��ة ف��ي جمي��ع البل��دانزال��ت قائم��ة وان كان��ت ب��
نس�بة مش�اركة النس�اء  أن، حي�ث )الشرق اAوس�ط وش�مال أفريقي�ا(في منطقة مينا  -تقديرات البنك الدولي

  . )٢٢(في أحسن حا(تھا% ٣٥بصورة عامة في سوق العمل ( تتجاوز 
الفصل المھن�ي ب�ين الرج�ال والنس�اء وال�ذي يتخ�ذ طابع�اً ويشير مفھوم عدم المساواة في العمل إلى 

عمودياً في جميع المجتمعات والثقافات، إذ تميل مجا(ت استخدام المرأة في النطاق العام إلى التركيز في 
المھن الوسطى والمتدنية في التراتب المھني بعيداً عن مراكز وضع السياسيات واتخاذ القرارات، كما ان 

ائية في سوق العمل اتخذت بُعداً أفقياً إذ تركزت بصورة عامة في الوظائف والمھمات التي المشاركة النس
ك�ذلك يش�ير . )٢٣(تتطلب مس�توى أدن�ى م�ن المھ�ارة والتن�وع والتخص�ص قياس�اً عل�ى م�ا يمارس�ه الرج�ال

 مفھ��وم ع���دم المس���اواة الجنوس���ية إل���ى الف���روق ب��ين الجنس���ين ف���ي المكان���ة والق���وة وا(متي���ازات ف���ي أي
وتش��ير ع��دم المس�اواة أيض��اً إل��ى التميي��ز الق�ائم عل��ى أس��اس الج��نس وال�ذي يح��رم الم��رأة م��ن . )٢٤(مجتم�ع

ممارس��ة حقوقھ��ا ا(جتماعي��ة والقانوني��ة والمھني��ة، بھ��دف إعاق��ة تطبي��ق تك��افؤ الف��رص أو المس��اواة ف��ي 
ھ��ذا . )٢٥(G الجنس��ينالمعامل��ة ف��ي العم��ل أو الوظيف��ة بن��اء عل��ى الف��وارق ا(جتماعي��ة والبيولوجي��ة ب��ين ك��

، )Discrimination(عل��ى نح��و قري��ب بمفھ��وم التميي��ز  )Inequality(وي��رتبط مفھ��وم ع��دم المس��اواة 
استبعاد يقوم على أساس العرق أو اللون أو الجنس، ويكون من شأنه إبط�ال أو  أوتفريق  أيوالتمييز ھو 

  . )٢٦(إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في المھنة
  

  .تشكيل اAدوار الجنوسية في العمل إلىالعوامل المؤدية : اثالث
  :العوامل البيولوجية-١

ا(ختGف�ات البيولوجي�ة، (س�يما وان  إلىوقد ارجع الكثير من العلماء عوامل الGمساواة في العمل 
. )٢٧(إمكانيات��هأق��ل م��ن  وإمكانياتھ��اتك�وين الم��رأة الجس��ماني وال��ذھني يختل�ف بص��ورة كبي��رة ع��ن الرج�ل 

فالصورة النمطية للبن�ات توض�ح ب�أنھن أق�ل اھتمام�اً ب�بعض المواض�يع مث�ل الرياض�يات والعل�وم أو أق�ل 
وظ�ائف ب�أجور أفض�ل أو أس�واق عم�ل ق�ادرة  إل�ى( محالة م�ن وص�ولھن  اAمركفاءة فيھا، ويقلص ھذا 

الرج�ل أكث�ر وبعض الدراسات أك�دت م�ثGً عل�ى أن ع�دد خGي�ا دم�اغ . )٢٨(فرص عمل أفضل إتاحةعلى 
مليار، وھذا يؤثر عل�ى الكثي�ر م�ن س�لوكيات الط�رفين وف�ي مج�ا(ت عدي�دة  ٣,٥من خGيا دماغ المرأة بـ

  .)٢٩(ومنھا العمل
السابقة قد خلقت بيولوجياً بقدرات وطاقات محددة، ولھذا السبب فھ�ي  الفرضية أساسفالمرأة على 

التي تتطلب جھداً معيناً، أو أنھ�ا (  اAعمالبعض  Aداءومقدراتھا محدودة بالنسبة  ا>دراككائن ضعيف 
  :)٣٠(من خGل آثارھا اaراءوقد تركت تلك . السھلة وغير الشاقة اAعمالتصلح إ( لبعض 

 .ا(ختGفات الجسمية ووظائفھا وما ينعكس على سلوكھا ا(جتماعي .أ 
 .أدائھاالمرأة وأثر ذلك على  وأحاسيسمشاعر  .ب 
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 .وتكوين خبرات مختلفة عن الرجل اaخرينطريقة عيشھا والتعامل مع  .ج 
جس�مانياً، أو كم�ا توص�ف  اAض�عفوالم�رأة ھ�ي  اAق�وىو( يزال ا(عتقاد الس�ائد ان الرج�ل ھ�و 

حج�ري، رع�وي، (بالجنس اللطيف أو الرقيق، وان كان لمثل ھذه التفرقة من مبرر في العص�ور القديم�ة 
 وأدوات أنم�اطما بع�د التط�ور التكنول�وجي الھائ�ل ف�ي ، فان تلك المبررات تك�اد تنع�دم اaن، و(س�ي)صيد

الوظائف ا(جتماعية متس�اوية أو ليس�ت اق�ل م�ن طاق�ات  أداءقدرة النساء على  أصبحتلذلك . )٣١(ا>نتاج
  .)٣٢(الرجل

يمث��ل س��Gح ذو ح��دين فھ��و م��ن جان��ب س��اعد الم��رأة،  أص��بحالتق��دم التقن��ي والتكنول��وجي  أناعتق��د 
تقليدي�ة الت�ي ربط�ت ب�ين العم�ل والق�وة الجس�دية، والت�ي كان�ت تص�ب ف�ي مص�لحة ال اAفك�اربالتخلي عن 

. الرجل، إ( ان التكنولوجيا من جانب آخر ساھمت والى حد كبير في انتشار البطالة والفقر لكG الجنس�ين
وتس�ريحھن م�ن العم�ل، و(س�يما ف�ي القط�اع لكن لو تفحصنا ذلك وبش�كل دقي�ق لوج�دنا أن بطال�ة النس�اء 

فق�ر النس�اء أو إفق�ارھن، وانعك�س عل�ى  إل�ىاص أكثر بكثير من بطالة الرجال، وساھمت ھذه البطالة الخ
المدارس، و(سيما المعيGت  إلى) إناث -ذكور(أو(دھا  إرسالمقدرة المرأة في الحصول على التعليم أو 

ف�ي ت�دني  ي وسيس�اھموالعلم�الGمساواة في المستوى المادي  إلىوھذا سوف يؤدي . في مجتمعنا العراقي
  .فيما لو قيست بالرجل مستوى المرأة
والرضع مسألة تحتل  اAموالصحة على نحو سليم من اجل بقاء  اAمومةرعاية  أنذلك  إلى إضافة

العم��ل الGئ��ق للنس��اء  إل��ى، كم��ا تكتس��ب أھمي��ة رئيس��ية بالنس��بة اAمھ��ات إل��ىص��ميم الحي��اة ذاتھ��ا بالنس��بة 
والمس��ؤوليات  اAموم��ةم��ة العم��ل الدولي��ة ان توفي��ق النس��اء الع��امGت ب��ين ، وق��د أك��دت منظوإنت��اجيتھن

  .)٣٣(من جھة والعمل من جھة أخرى يشكل تحدياً رھيباً  اAسرية
مش��كلة كبي��رة تع��اني منھ��ا الم��رأة العراقي��ة أيض��اً، و(س��يما ف��ي ظ��ل الظ��روف  أص��بحھ��ذا التح��دي 

فلھ�ا بق�در اھتمام�ه ب�دافع ال�ربح، أم�ا ف�ي القط�اع السائدة، (ن القط�اع الخ�اص ( تھم�ه الم�رأة وس�Gمة ط
  .الحكومي فإن المرأة ستفتقد الكثير من ا(متيازات مثل الترقية والدورات التدريبية والخبرة

، ف�ان الم�رأة ل�م تع�د تحت�اج أو ( تس�تطيع ا(حتم�ال ب�أن تجب�ر ا>نج�ابالخصوبة أو  أما في مسألة
فھم حقيق�ة  إلىريدھا معاً، وتحتاج البلدان وزعماؤھا السياسيون، على ا(ختيار بين العمل والمنزل فھي ت

ھ�و ال�ذي س�يحذف  اAطف�ال إنج�اب، ف�ان اAس�ريةوجدت ان العمل ( يتناس�ب م�ع واجباتھ�ا  إذاأن المرأة 
بالمطالب�ة بمزي�د م�ن سياس�ات ا(س�تخدام  ٢٠٠٤عام  أشارتوكانت منظمة التعاون ا(قتصادي والتنمية 

تشكل حجر عثرة أمام المساواة في العمل من جھة، وكذلك أدت  أصبحتالخصوبة  ، Aنل�سرةالصديقة 
، وف��ي %٤٠وكم��ا حص��ل ف��ي سويس��را وبنس��بة  اAربع��ينس��ن  إل��ىانخف��اض الخص��وبة أو تأخيرھ��ا  إل��ى

    .)٣٤(اAطفال وإنجابعلى الحمل  اAولويةمعظم النساء العمل  إعطاءاليابان تنخفض معد(ت الو(دة مع 
تعتم�د عليھ�ا الثقاف�ة  أساس�يةركي�زة  أص�بحالعام�ل البيول�وجي مھ�م، و(س�يما بع�د أن  أصبحلك وبذ

المك�ان المناس�ب للم�رأة ھ�و  أن(نوع من المنطقية العقGني�ة عل�ى الق�ول الس�ائد  إضفاءالذكورية من اجل 
جس�د الم�رأة،  ، ويرجح ھذا أيضاً كون الرحم موجود فياAطفالالمرأة ھي التي تنجب  أنبسبب ). البيت

  .إذا ما تخلينا عن فكرة الرضاعة (ستخدام الرضاعة الصناعية، و(سيما بالنسبة للمرأة العاملة
يعتم�د عل�ى الوظ�ائف البيولوجي�ة،  اAمالدور الذي تلعب�ه  أنبارسونز، حيث أكد  إليه أشاروھذا ما 

 ا>نج���ابلك���ون عملي���ة ھ���ذا التحدي���د يرج���ع ) Expressive roles(المعب���رة  ب���اAدوارتخ���تص  ف���اAم
ھ��ي الت��ي جعل��ت الم��رأة  اAدوارطبيع��ة ھ��ذه  أنكم��ا . والرض��اعة ھ��ي عملي��ات خاص��ة ولص��يقة ب��المرأة

وت��وفير الن��واحي العاطفي��ة  باAطف��الوالعناي��ة  اAس��رةع��ن تحقي��ق الثب��ات وا(س��تقرار داخ��ل  مس��ئولة
الوض��ع  إج��ازاتالح��ق ف��ي  مث��ل(مث��ل ھ��ذا ا(خ��تGف البيول��وجي يعتب��ر مي��زة ول��يس نقص��اً . )٣٥(لل��زوج

  .)٣٦()للمرأة من وظيفة اجتماعية ا>نجابفي قوانين العمل لما لدور  واAمومة
وت�رفض ا(عت�راف  واAنث�ىالتماث�ل الكام�ل ب�ين ال�ذكر  إل�ىالغربي�ة تس�عى  ن الفلسفة الجنوس�يةلك

ل�ذلك نج�د . ي كل ش�يءالتماثل الكامل بين الجنسين ف إلىبوجود ا(ختGفات أو حتى التقسيمات بل تدعوا 
  .حد بعيد من التأكيد على الجوانب البيولوجية إلىودراساتھم وخطاباتھم السياسية تخلوا  أبحاثھماغلب  أن

 إزال�ةالرفاھية ا(جتماعية، فما ھ�و س�بب تحقيق  إلىتؤدي  انت العدالة أو المساواة الجنوسيةك فإذا
  امل التي تقف دون تحقيق ذلك؟من غيرھا؟ وما ھي العو أكثرالGمساواة  أشكالبعض 
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  :الثقافة الذكورية-٢
زالت أما تحقي�ق المس�اواة التي وقفت و(  اAساسيةتكاد تكون الثقافة الذكورية السائدة من العوامل 

مم�ا . في مجال العمل، حيث تض�ع الثقاف�ة الس�ائدة النس�اء ف�ي موق�ع المع�و(ت م�ن قب�ل الرج�ال الجنوسية
الحصول على العمل والتمتع بعوائ�ده، ويھم�ل ھ�ذا التوج�ه ان دور النس�اء ف�ي اAولوية من يترتب للرجل 

يتع��اظم ف��ي ك��ل المجتمع��ات ومنھ��ا العربي��ة، خاص��ة وان  أص��بح إعالتھ��اوف��ي  اAس��رالمس��اھمة ف��ي دخ��ل 
ھ�و نظ�ام : اAب�ويأو النظ�ام  والبطريركية. )٣٧(وحمايتھا اAسرةالمرأة تبدي درجة من التفاني في رعاية 

ي للعGقات بين الجنسين، حيث ( مساواة بينھما، وھي عGقات مضمرة في نطاق من المؤسسات اجتماع
مفھ�وم العGق�ات ب�ين الجنس�ين ويتج�اوزه ف�ي  اAبويويدمج مفھوم النظام . ا(جتماعية ولبنىا(جتماعية 

أنه يلفت : والثاني انه يتضمن عدم المساواة التي توجد بشكل روتيني في ھذه العGقات،: أو(ھما: ناحيتين
وص�ف وحس�ب  .)٣٨(الت�رابط ب�ين الس�مات المختلف�ة بينھم�ا والت�ي تش�كل كلھ�ا نظام�اً اجتماعي�اً  إل�ىالنظر 

ماركس، انه نم�ط ل�ه ت�اريخ خ�اص وبني�ة خاص�ة، ومجموع�ة م�ن الق�يم ونم�ط م�ن الس�لوك ي�رتبط بنظ�ام 
واقع��اً تاريخي��اً  اAب��ويكي أو اقتص��ادي مع��ين وثقاف��ة معين��ة، وبھ��ذا المعن��ى يص��بح النظ��ام البطري��اري

  .)٣٩(واجتماعياً حياً 
الثقاف�ة المجتمعي�ة الس�ائدة عل�ى فك�رة تف�وق الرج�ل واختصاص�ه بالس�لطة والعم�ل خ�ارج  كما تقوم

النش�اط السياس�ي للم�رأة بأن�ه  إل�ىودورھ�ا ف�ي البي�ت، وينظ�ر  أمومتھ�االمنزل وارتكاز ھوية المرأة على 
س�يما ف�ي ظ��ل من�اخ ع�ام م��ن س�لبية الرج�ل نفس��ه وانھ�زام الم�رأة أم��ام ، و(الم��ألوفترف�اً أو خ�روج ع�ن 

الع�ائلي، وظھ�ور  ا>نت�اجونتيجة لكل ذلك فقد بقيت مكانة المرأة متدنية حتى بعد زوال نم�ط . )٤٠(قضيتھا
 وأفريقي�اأو الش�رقي وال�ذي ت�م تعميم�ه ليش�مل جمي�ع بل�دان آس�يا  اaس�يوي ا>نتاجماركس بنمط  ما أسماه
 اAساس�يةمن مھماتھ�ا  وأصبحتالGتينية، حيث لم يكن يسمح للمرأة بالخروج من نطاق العائلة،  وأمريكا

العوام�ل  إل�ى إض�افةوق�د لعب�ت العوام�ل ا(جتماعي�ة والثقافي�ة دوراً كبي�راً ف�ي ذل�ك . اAس�رةالحفاظ على 
أم��ر واق��ع، وض��عھا وكأن��ه  إل��ىالم��رأة م��ع م��رور ال��زمن تنظ��ر  أص��بحتالسياس��ية وا(قتص��ادية، حت��ى 

المعن�ى ا(جتم�اعي  إل�ى اAبوي�ةوالھامش�ية تل�ك، وتس�تند الس�لطة فاستسلمت له واقتنعت بمكانتھا الثانوية 
والع�ادات ا(جتماعي�ة ش�وطاً  اAع�رافوقد قطع�ت  .)٤١(على الفروق الجنسية البيولوجية إضفاؤهالذي تم 

والمجتم�ع،  اAس�رةللنس�اء والرج�ال ف�ي  راAدواكبيراً في تفسير عدم المساواة ب�ين الجنس�ين، فھ�ي تح�دد 
كم��ا تش��كل الخي��ارات الفردي��ة وعGق��ات الس��لطة ب��ين الجنس��ين، وتف��رض ن��وع العم��ل ال��ذي تج��ده مناس��باً 

النساء، في ح�ين تعتب�ر  أعماللقيامھم بعمل يعتبر من للرجل والمرأة، وقد يصبح الرجال موضع سخرية 
تعتم��د عل��ى التنش��ئة  اAدوارھ��ذه . )٤٢(الرج��ال أعم��الالم��رأة مس��ترجلة إذ قام��ت بعم��ل ھ��و ع��ادةً م��ن 

ا(جتماعية، حيث يلقن الطفل وبصورة تدريجية المعايير والتوقعات التي تطابق جنسه سواء كان ذكراً أم 
والعادات تختلف بين مجتمع وآخر، بل وحت�ى داخ�ل المجتم�ع الواح�د،  اAعرافغير أن أنظمة . )٤٣(أنثى

 إلىففي شمال جنوب آسيا تميل أنظمة القرابة . ية ومكانة كل من المرأة والرجلولھا عواقب على استقGل
، مم�ا يح�د م�ن حريتھ�ا ويحرمھ�ا م�ن اAنث�ى، وينتشر تقليد عزل تماد بشدة على التقسيمات الجنوسيةا(ع

وعم�ل الزيج�ات  اAرض، و(س�يما المتعلق�ة بحق�وق اAع�راففاسو تختلف وفي بوركينا . )٤٤(ا(ستقGلية
فيھا أقل تشدداً م�ن طائف�ة الب�وا، حي�ث  اAعرافبقدر كبير بين الجماعات العرقية، فطائفة الموسي تكون 

النس��اء ف��ي  إنتاجي��ةأيض��اً أعل��ى بكثي��ر م��ن  وا>نتاجي��ةالزراعي��ة أكب��ر  اAعم��المش��اركة الم��رأة ف��ي  أن
ع�دة منھ�ا سياس�ية أو  Aس�بابتتغير لكن ببطء شديد، وھ�ي تتغي�ر  واAعرافوالعادات والتقاليد . )٤٥(البوا

  .)٤٦(اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية
س��بب التغيي��ر ا(يج��ابي وحص��ول الم��رأة عل��ى  أنھ��ل : يث��ار اaن ھ��و أنلك��ن الس��ؤال ال��ذي يمك��ن 

ھ�ي  اAب�ويھو الثورة الفرنسية؟ وھل فعGً أن من كسر الحلق�ة المغلق�ة للمنط�ق ) وان كانت أقل(مكانتھا 
  لثورة الفرنسية؟ا

فلم�اذا . كان للثورة الفرنسية دور في ذلك، والمرأة أصبحت تتمتع بجميع ا(متيازات والحق�وق فإذا
ھذه المؤتمرات والمنظمات والحركات النسوية التي ( يك�اد يمض�ي يوم�اً إ( وت�أتي ببن�ود واتفاقي�ات م�ن 

ع�ام،  ٢٢٢الفرنس�ية مض�ى عل�ى الث�ورة  أنأجل المرأة، وكم نحتاج من السنوات من أجل المساواة، بع�د 
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لم يشارك  بفواروفاة الوجودية الفرنسية سيمون دي  أنيقال  و( تزال مكانة المرأة دون مستوى الطموح
  .جون بول إليھافي جنازة صديقھا المقرب  اa(ف، فيما شارك جنازتھا إ( بعض النساءفي مراسيم 

، الش�كل المطل�وب ال�ذي تتمن�اهالم�رأة ب فلم تغير الثورة الفرنسية أو الصناعية النظرة الس�ائدة ح�ول
الرجل ھو الس�يد المطل�ق ف�ي البي�ت  أن إلىالدراسات  إحدى وأشارتبطيء جداً،  ألقيميالتغيير  أنحيث 

المرأة ( تس�تطيع تحم�ل المناص�ب  أن إلى وأشارتتتصرف المرأة بدون إذن زوجھا، كما  أنو( ينبغي 
% ٦٤أن  إل�ىقسوة الحياة على الرجل، وتش�ير الدراس�ة أيض�اً  الوزارية، وان هللا خلق المرأة لتخفف من

ھ�ي خدم�ة زوجھ�ا  اAساس�يةوان وظيفتھا عمل المرأة يعرضھا للمذلة  أنمن المبحوثين الذكور يعتقدون 
   .)٤٧(وأو(دھا

ف��ي مج��ال العم��ل، و(س��يما البطال��ة  (قتص��ادية بع��دم المس��اواة الجنوس��يةوق��د س��اھمت المتغي��رات ا
تتطلب البح�ث ف�ي  أصبحتسوق، فتحليل مشاركة المرأة في سوق العمل ومساواتھا مع الرجل والفقر وال

دراس�ات كثي�رة ومعمق�ة ت�تGزم م�ع  إلىالتالية والتي تحتاج  اAسئلةالعديد من القضايا، ولھذا السبب تُثار 
روضة على مشاركة ما ھي القيود الحقيقية المف اAسئلةدوران عجلة التغيير الزمني المتواصل، ومن ھذه 

ال�وظيفي؟ ولم�اذا  اAداءالمرأة في سوق العم�ل ومس�اواتھا م�ع الرج�ل؟ فھ�ل ي�رتبط ھ�ذا ب�نقص العم�ل أم 
القيم�ة  إل�ىالسائد أم  الرأسماليتحصل المرأة على أجور أقل من الرجل؟ فھل ھذا ناتج عن طبيعة النظام 

 إلىة ا(جتماعية والدورات التدريبية والتأھيلية ؟ وھل تساھم عوامل التعليم والخلفيوا>نتاجية ا(قتصادية
  ؟المساواة الجنوسية

  :العوامل ا�قتصادية-٣
الGمس�اواة الجنوس�ية ف�ي العم�ل، وان كان�ت  إل�ىيعتبر العام�ل ا(قتص�ادي م�ن العوام�ل الت�ي أدت 

ان تقليدي��ة الكثي�ر م��ن ا(متي��ازات الت��ي حص��لت عليھ��ا الم��رأة بس��بب ا(قتص��اد، إذا اعتب��رت الماركس��ية ال
الGمساواة وقمع المرأة، و(س�يما وان ق�دراً كبي�راً م�ن الجھ�د والوق�ت المطل�وب  أصلالتقسيم الطبقي ھو 

  .)٤٨(الخاصة اAسريةالقوة العاملة يأتي من الحياة  إنتاجلمواصلة 
ي الت اAعمال فأصبحتالنوع،  أساسوالGمساواة وفقاً للماركسية، بدأت مع أول تقسيم للعمل على 

اليدوي�ة الت�ي كان�ت تنف�ذ داخ�ل  اAعم�الالمنزلي�ة والت�ي توس�عت لتش�مل  اAعم�التختص بھ�ا الم�رأة ھ�ي 
، و(س��يما بع��د الح��روب والس��لب والنھ��ب والت��ي كان��ت م��ن أنش��طةلھ��ا ع��دة  أض��يفتالمن��زل، وم��ن ث��م 

 لباAعم��اقيامھ��ا  إل��ى إض��افةاختص��اص الرج��ال، وق��د ب��دأت الم��رأة ت��زرع وتحص��د وتجم��ع المحاص��يل 
ي�تGئم م�ع  اAعم�الھ�ذه  أنالفخارية وغيرھا، على اعتبار  اAدواتاليدوية مثل الغزل والنسيج وصناعة 

رس�خ المجتم�ع الرج�الي تقس�يم العم�ل الق�ائم عل�ى " ومع بداية ظھ�ور الملكي�ة الخاص�ة، . )٤٩(القوة البدنية
 الرأس�ماليأما النظام . )٥٠("مرأةالذي يقوم عليه اضطھاد ال اAساسالنوع وسخره لمقتضياته، جاعGً منه 

اس��تبعاد وتھم��يش للم��رأة ف��ي مج��ال العم��ل  إل��ىفق��د س��اھم أيض��اً ف��ي الGمس��اواة ف��ي العم��ل، حي��ث أدى 
  :)٥١(تنتج من خGل ماركس، فان الGمساواة الجنوسية رأيوالمشاركة العامة، وحسب 

و(س�يما ف�ي ظ�ل ع�دم ت�وفير وال�ذي يك�ون ل�ه اث�ر س�لبي،  ا>ض�افياستغGل المرأة من خGل العمل  .١
 .بدائل عن دور المرأة التقليدي الرأسمالية اAنظمة

 .العمل تسمح وتشجع على العداء والعنف الجسدي أنظمةكافة  .٢
وف��ي ظ��ل المش��اكل ا(قتص��ادية ب��دأت العولم��ة ف��ي ا(نط��Gق بع��د س��قوط ا(تح��اد الس��وفيتي س��نة 

بالزعام��ة تح��ت مس��ميات عدي��دة برال��ي تف��رده اللي الرأس��ماليالغ��رب  أعل��نذل��ك الت��اريخ  ، ومن��ذ١٩٩٠
الع�الم ف��ي حق��ول التج��ارة  أس��واقان��دماج  وال��ذي يعن��ي بش��كل ع�ام )النظ��ام الع��المي الجدي�د(أو ) لم�ةالعو(

والق��وى العامل��ة والثقاف��ات والتكنولوجي��ا، ض��من إط��ار م��ن  اAم��والوا(س��تثمارات المباش��رة وانتق��ال 
اخت�راق الح�دود القومي�ة،  إل�ىقوى السوق العالمية، مم�ا ي�ؤدي وخضوع العالم ل اAسواقحرية  رأسمالية

. )٥١(في ھذا ھو الش�ركات متع�ددة الجنس�يات اAساسيوالى انحسار كبير في وظائف الدولة وان العنصر 
ق�وى الس�وق،  إل�ىوفي ظل ھذا النظ�ام تخض�ع الحي�اة ا(قتص�ادية والسياس�ية والثقافي�ة عل�ى نم�و متزاي�د 

 إل�ىأكث�ر م�ن خض�وعھا ) الشركات متع�ددة الجنس�ية( الرأسماليةقوة الشركات  إلىوالتي بدورھا تخضع 
قوة الدولة، وھذا يعني ان ھيئ�ات الدول�ة الت�ي ت�دعم القطاع�ات ا(جتماعي�ة وا(قتص�ادية والت�ي ت�ؤثر ف�ي 

   .)٥٢(حياة المواطنين، قد فقدت وبشكل كبير مواردھا تاركة مكانھا لسيطرة قوى السوق
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يبتعد بذلك عن مفاھيم العدالة والمساواة ا(جتماعية التي  الرأسماليالجديدة أو ا(قتصاد فالليبرالية 
  .)٥٣(مأزق الGمساواة والتھميش إلىتقود 

وقل�ة التك��اليف،  ا>نت��اجدائم��اً م�ا يؤك��د عل�ى ال��ربح، وھ�ذا يتطل��ب رف�ع  الرأس�ماليوبم�ا أن النظ��ام 
ض�اً س�اھم بالGمس�اواة، و(س�يما ان ھ�ذا الق�انون ھ�و ق�انون أي ا>نتاجي�ةوبطبيعة الحال فان ق�انون القيم�ة 

، و(س�يما المتزوج�ات النساء إنتاجيةالرجال حسب ھذا المقياس ھي أكثر من  وإنتاجية، الرأسماليالقيمة 
الس�وق، و(س�يما القط�اع وھذا ( يتGئم مع اقتصاد . فترة الوضع والرضاعة وغيرھا إلىجن اللواتي يحت

  .الخاص
نسب كبيرة من نساء مصر قد التحقن بالعمل في القطاع غير الرس�مي،  أنى سبيل المثال ونجد عل

 إل��ىولك��ن ت�أثير العوام��ل ا(قتص�ادية أيض��اً تختل�ف م��ن مجتم�ع . حت�ى وان ل��م يتم�تعن بالحماي��ة القانوني�ة
   .)٥٤(آخر

قتص�ادية، ول�م تفل�ح من الناحي�ة ا( الرأسماليمعظم البلدان العربية، قد أخذت بالتوجه الليبرالي  أن
  .في القضاء على الGمساواة أو النظام البطريريكي

وان وسائل ا>عGم المختلفة والقنوات الفضائية الت�ي يتج�اوز م�داھا ح�دود الزم�ان والمك�ان تلع�ب 
اليوم دوراً مؤثراً في حياة الناس العام�ة والخاص�ة، ش�أنھا ش�أن النش�اط ا(قتص�ادي، ب�ل وموض�وعة ف�ي 

الط�ابع الع�المي لGقتص�اد  إض�فاء إل�ىأدى " ا(قتص�ادي للش�ركات الع�ابرة للق�ارات، ال�ذي خدمة النشاط 
  .)٥٥("والثقافة وخلق تناقضات كبيرة بالنسبة لقضايا النوع وحقوق المرأة بوجه خاص

 ا>نس�انفالتحول ا(قتصادي مع ا(عتم�اد عل�ى  زيادة حدة الفقر والبطالة، إلىھذه المتغيرات  أدت
من البطالة طال�ت النس�اء،  اAكبرھائلة من العمال، والنسب  أعدادتسريح  إلىمكننة الحديثة أدى وال اaلي

 إرس�الالفقي�رة غي�ر ق�ادرة عل�ى  اAس�رانتشار الفقر وتدني المس�توى التعليم�ي، Aن  إلىوھذا أدى بدوره 
). ا>ن�اث(ب البن�ات عل�ى حس�ا) ال�ذكور( ل�بن�اء اAولوي�ةالمدارس، وان استطاعت فستكون  إلى أطفالھا

  .ضعف فرص ا(لتحاق بالعمل أو المشاركة السياسية إلىكما ان تدني المستوى التعليمي سيؤدي 
الكبي�رة للخ�ريجين، و(س�يما النس�اء، ف�ان  اAع�داداس�تيعاب  إل�ىوفي ظل عزوف القطاع الخ�اص 

ربي�ة وبص�ورة متقارب�ة الع اAقط�ارمعد(ت البطالة ستزداد وبصورة كبيرة، وتشير الدراسات في بعض 
. ح�دود مفزع�ة إل�ىمع دراسات منظمة العمل الدولية وتقارير التنمية البش�رية، إن بطال�ة النس�اء وص�لت 

وعم�ان % ٣٩,٦وال�يمن % ٤١,٦ اAردنبلغت البطال�ة لنس�اء  ٢٠٠٠ -١٩٩٠فخGل الفترة الممتدة من 
سوف يضعف مساھمتھا ف�ي  وضعف مشاركة المرأة في النشاط ا(قتصادي .)٥٦(%٢٥,١ومصر % ٣٦

غلب�ة  أن إل�ى با>ض�افة، اAخ�رىأدن�ى المس�تويات، فيم�ا ل�و قورن�ت بمن�اطق الع�الم  إل�ىالمنطقة العربية 
وت��دني تفض��يل  اAس��ر إعال��ةالتص��ورات التقليدي��ة ل��دور الم��رأة ارت��بط وبش��كل كبي��ر بأولوي��ة الرج��ال ف��ي 

  .بين النساء مقارنة بالرجال العمالة النسائية مما ساعد على ارتفاع معد(ت البطالة
تخل�ف النس�اء ع�ن الرج�ال ف�ي المش�اركة ف�ي الق�وة  إل�ىأشار تقرير البنك ال�دولي  ا>طاروفي ھذا 

 ١٩٨٠ع�ام % ٥٣العاملة، و(سيما في البلدان المنخفضة الدخل، فقد تراجعت قوة العمل من النس�اء م�ن 
 .)٥٧(%٨٦ إل��ىنس��بة وتص��ل تقريب��اً ، ف��ي ح��ين يس��تمر توظي��ف الرج��ال ب��نفس ال٢٠٠٥ع��ام % ٤٩ إل��ى

النساء ھن أول من يفقدن فرصة العمل في أوقات ا(نكماش وآخر من يحصل عليھا في أوقات  أنوكذلك 
وبطالة الذكور سنرى ب�ان الف�ارق ل�يس بقلي�ل و(س�يما ف�ي  ا>ناثولو عملنا مقايسة بين بطالة . ا(نتعاش

  :البلدان العربية، أنظر الشكل التالي
  
  
  

  يوضح معدل بطالة اOناث كنسبة من معدل بطالة الذكور) ١(ل شك
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  .برنامج ا%مم المتحدة اOنمائي: المصدر      
  

ع��دة، و(س��يما ف��ي مجتمعاتن��ا العربي��ة، وم��ن ھ��ذه  أس��باب إل��ىوارتف�اع نس��ب البطال��ة أيض��اً يرج��ع 
  :العوامل

 .ا(ستثمار .١
 .)٥٨(ف الھيكليوالتكيالخصخصة وسياسات التثبيت  .٢
  .عولمة ا(قتصاد .٣

مص��طلحات تأني��ث الفق��ر وتأني��ث البطال��ة م��ن المف��اھيم الدارج��ة ف��ي الوق��ت الحاض��ر  وأص��بحت
 إلىوالتي أدت . تغيرات سالفة الذكرمال وبطبيعة الحالة فان ھناك عGقة بين البطالة والفقر، وبتأثير جميع

زي�ادة ع�دد الفق�راء عل�ى مس�توى الع�الم،  إل�ىذا أدى كبيرة من العم�ال، وھ� أعدادانتشار البطالة وتسريح 
؟ وم�ا ھ�ي العوام�ل المس�ببة ل�ذلك؟ وإذا ا>ن�اثم�ن ھ�م الفق�راء ال�ذكور أم : وھنا تثار عدة تساؤ(ت مھمة

؟ وھ�ل فق�ر الم�رأة ا>فق�ار إل�ىكانت المرأة اAكثر فقراً بالمقارنة مع الرجال فھل ھذا يعني أنھا تعرضت 
  ؟  اAغنياءھل الGمساواة تكون أكثر حدة ووضوحاً بين الفقراء أم يقاس فقط مادياً؟ و

، وكGھما أو الفقر بصورة عامة ھو نتيجة الGمساواة وأيض�اً عام�ل )٥٩(الفقر نوعان نسبي ومطلق
  .مھم ساھم وبشكل كبير في التمييز ضد المرأة و(سيما في مجال التعليم والعمل

ثقافة الفقر ھي أحد أھم عوامل التھميش للمرأة، وفقر  أنلويس  يرى العالم ا(نثروبولوجي اوسكار
الحص��ول عل��ى  إمكاني��ةالم��رأة ل��ه ص��لة مباش��رة بانع��دام الف��رص ا(قتص��ادية وا(س��تقGل ال��ذاتي وانع��دام 

وال�ذي توج�د  الرأسماليطبقة النظام ا(قتصادي وخاصة  إلىالموارد ا(قتصادية، وھذا يرجع في الغالب 
وتتحكم الطبقات المس�يطرة ف�ي ق�يم النم�و ا(قتص�ادي . من البطالة، بين النساء الفقيرات فيه نسب مرتفعة

والتراكم والحراك، وھكذا تصبح ثقافة الفقر نوع من التكيف ورد الفعل من الفقراء تجاه واقعھ�م المھم�ش 
ج�ال التمثي�ل ف�ي م إض�عاف إل�ىوي�ؤدي الفق�ر الم�ادي . )٦٠(الفردي الرأسماليفي النسيج الطبقي للمجتمع 

المھنية والفنية والسيطرة على الموارد ا(قتصادية، كما يفض�ي الفق�ر البش�ري  اAعمالالبرلماني، وشغل 
المھني�ة  واAعم�الوالتنظيمي�ة  وا>داري�ةالنس�اء ف�ي مج�ال ش�غل الوظ�ائف العلي�ا التش�ريعية  إضعاف إلى

ي تھدد العديد من فئات المجتمع و(سيما النس�اء، لذا يعتبر الفقر أحد المتغيرات ا(قتصادية الت. )٦١(والفنية
الت��ي تع��وق ا(ن��دماج ا(جتم��اعي لھ��ن، وق��د س��اھمت بع��ض  اAساس��يةكم��ا يش��كل الفق��ر أح��د التح��ديات 

السياسات ا(قتصادية في تعميق الفقر وسوء توزيع الدخل والثروات وع�دم تك�افؤ الف�رص وتھم�يش دور 
أن  ا>نس��انيح��ول التثبي��ت ووجھ��ه  أجري��تالدراس��ات الت��ي  وق��د كش��فت إح��دى. )٦٢(الم��رأة ف��ي المجتم��ع

لسياسات التثبيت والتكيف الھيكلي تأثيرات سلبية على النساء، و(سيما النساء الفقيرات، فلقد أدت سياس�ة 
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زيادة التكلفة والتقليل من مستوى الخدمات  إلىالحكومي  ا>نفاقوخفض  اAجوروخفض  اAسعارتحرير 
ظھ�ور  إل�ىالمجتم�ع، وأدت  أفرادالعديد من  إفقار إلىك فيه أن مثل ھذه السياسات أدت ومما (ش. العامة

ف��ي ظ��ل زي��ادة  وب��اAخصوتحمل��ت الم��رأة الكثي��ر ف��ي ظ��ل ھ��ذه السياس��ات، . م��ا يس��مى ب��الفقراء الع��املين
. لواAطف�ازيادة نشاط سوق العمل غير الرس�مي ال�ذي يعتم�د عل�ى النس�اء  إلىمعد(ت البطالة، مما أدى 

منخفض��ة  تأني��ث التش��غيل أو زي��ادة مش��اركة النس��اء ف��ي وظ��ائف الخ��دمات والمص��انع إل��ىوھ��ذا ي��ؤدي 
الحك�ومي، و(س�يما زي�ادة روات�ب الم�وظفين وأج�ور  ا>نف�اقفقد زاد أما في المجتمع العراقي  .)٦٣(اAجر

بالنس�بة للخ�دمات  سعاراAزيادة الدخل، ولكن تلك الزيادة صاحبھا ارتفاع  إلىالعمال، وأدت تلك الخطوة 
ظھ�ور أعب�اء إض�افية  إل�ى، ب�ل أدى ا>نف�اقفائدة لھ�ذا  أيالتي يحتاجھا المواطن العراقي، ولم يكن ھناك 

  .الفقيرة، وعلى وجه الخصوص الخدمات التعليمية والصحية اAسرعلى 
تب�دوا أكب�ر وتشير إحدى الدراسات الحديثة، ان عدم المساواة بين الجنسين في ا(لتحاق بالم�دارس 

وثمة رابطة قوية بين الفقر وعدم المساواة بين الجنسين في التعليم والصحة والحصول على ، لدى الفقراء
  . )٦٤(متطلبات الحياة

المنش��ودة،  اAھ��دافم��ن  أيت��اح ا(قتص��ادي والخصخص��ة ل��م تحق��ق إج��راءات ا(نفويظھ��ر ان 
منھ�ا،  ١٣ص�تھا اس�تولت عائل�ة واح�دة عل�ى معمGً تم خصخ ٧٠و(سيما في المجتمع العراقي، فمن بين 

عGق��ة بالص��ناعة والتج��ارة  أيل��يس لھ��م  أش��خاص إل��ىوذھب��ت اغل��ب المنش��آت الص��ناعية والزراعي��ة 
وت�دفع م�ن الس�عر % ٤٠زھيدة ول�م تطل�ب الحكوم�ة س�وى مقدم�ة تتك�ون م�ن  بأسعاروالزراعة، وبيعت 

وتش�غيل  ا>نت�اجالمرج�وة منھ�ا، كزي�ادة  على شكل وجبات، ولم تفلح الخصخصة تلك في تحقيق الغاي�ات
الث�روة م�ن الطبق�ات الفقي�رة الخريجين، وإنما انتشرت البطالة وزاد التضخم وساء توزيع ال�دخل وأخ�ذت 

بالمركز  ا>حساسيتضح مما سبق مدى تأثر النساء بالفقر، حيث يزداد لديھن . )٦٥(الغنية إلىوالمتوسطة 
ا(قتص�ادية القائم�ة، وم�ا يتطلب�ه ذل�ك م�ن  باAوض�اعنتيج�ة لت�أثرھن  المتدني والحرمان والتبعية والبؤس

  .)٦٦(وبشكل سلبي وا>ناثفرض سياسات اقتصادية تساھم في التأثير على حياة الذكور 
التقليدي���ة للم���رأة والرج���ل تخل���ق تف���وق ف���ي ا(س���تثمار ف���ي رأس الم���ال البش���ري  اAدواركم���ا أن 

، وحتى بافتراض اAطفالورعاية  ينسحبن من سوق العمل لyنجابادة والGمساواة في الدخل، فالنساء ع
ل�ذلك ف�ان قص�ر م�دة . عودتھن للعمل مرة أخرى، فان رصيد الخبرة لديھن يتدھور خ�Gل فت�رة ا(نقط�اع

وھ�ذا . المرأة إنتاجية(نخفاض  اAساسية اAسبابالخبرة في الوظيفية وكثرة ا(نقطاع عن العمل تعد من 
عم��ل الرج��ل، وھ��ذا ( يتماش��ى م��ع تخص��ص الم��رأة ف��ي أعم��ال تختل��ف ع��ن مج��ا(ت  إل��ىي��ؤدي أيض��اً 

أما في مجتمعن�ا  .)٦٧(باAجرمتطلبات سوق العمل كا(رتباط الوثيق والمستديم، وتبعاً لذلك يظھر التفاوت 
الت��ي تح��دد عم��ل  اAج��ورم��ا س��بق ذك��ره م��ن انس��حاب الم��رأة م��ن العم��ل، نج��د أن  إل��ى فإض��افةالعراق��ي، 

البي�ت والعك�س وك�ذلك  إل�ىأة، و(سيما في القط�اع الخ�اص تك�اد ( تس�د تك�اليف ا(نتق�ال م�ن العم�ل المر
 إل��ىھ��ذه العوام��ل س��اھمت وبش��كل مباش��ر . ال��خ...المت��دھورة اAمني��ةالجھ��د المب��ذول للعم��ل، والظ��روف 

ث�م انقطاعھ�ا وم�ن  اAج�ورقل�ة  إل�ىوأدى ذل�ك انسحاب المرأة من العمل، وخاصة بعد الزواج أو ال�و(دة 
ھ�ذا الوض�ع ق�د ( . مسبباً الفقر النسوي والذي انسحب بآثاره على التعليم والمشاركة الفعال�ة ف�ي المجتم�ع

 الغنية أو النساء الغنيات، إذ أن العمل ( يجلب فقط المنافع المادية فقط، بل للعمل الكثي�ر م�ن اAسريشمل 
دلي�ل واض�ح  )٦٨()الي�انكي س�تي(مايو ولويد وارن�ر  ، وتجارب التونالفوائد التي تفوق حتى حجم اAجور

   . على ذلك
كما يمكن القول بان العامل ا(قتصادي كان سGحاً ذو حدين، فم�ن جھ�ة س�اھم ف�ي حص�ول الم�رأة 

الطبق�ة ال�دنيا فيم�ا  إل�ىعلى المكانة الطبيعية وبشكل يكاد يكون (فت للنظر، ومن جھة أخرى دفع المرأة 
  .زلة الرجللو قورنت بمكانة ومن

  :الدولة-٤
تعم�ل ف�ي جمي�ع الظ�روف عل�ى تس�وية ارض الملع�ب للرج�ال والنس�اء،  أنأما دور الدول�ة فيج�ب 

عناص�ر التميي�ز  إزال�ةللجمي�ع، والعم�ل عل�ى  اAساس�يةالتنظيم�ي حماي�ة الحق�وق  ا>ط�ارف�ي وھذا يعن�ي 
، وأنظم��ةس��نه م��ن ق��وانين وف��رض م��ا ت المتغلغل��ة ف��ي الق��وانين المدني��ة ووظ��ائف الحكوم��ة وبن��ى الس��وق

المساواة الجنوسية في العمل، والتأكد من ذلك على مستوى التطبيق ( على  إلىوبالتحديد تلك التي تعدوا 
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ففي مجا(ت عدة (حظن�ا فش�ل الحكوم�ة ف�ي حماي�ة النس�اء م�ن العن�ف و(س�يما العن�ف  .)٦٩(التشريع فقط
الق��وانين فق��ط، دون التأكي��د عل��ى المتابع��ة  ص��دارإال��وظيفي، وال��ذي ل��ه عGق��ة بجنس��ھن، وا(عتم��اد عل��ى 

أن العنف ضد الم�رأة ف�ي مك�ان العم�ل ل�م يع�د ي�ؤثر عل�ى الص�حية  إلىوتشير جميع الد(ئل . )٧٠(والتقويم
ففي أمريكا تقدر ھ�ذه التكلف�ة بم�ا يع�ادل . فقط، بل امتد ليؤثر على المنشآت والمعامل وعلى المجتمع ككل

ملي�ار م�ارك الم�اني ك�ل ع�ام أم�ا مس�توى التكلف�ة  ٢,٥وفي المانيا ف�ان تكلفتھ�ا  مليون دو(ر سنوياً، ١,٨
. عن�د الم�رأة العامل�ة، وفق�دانھا الثق�ة وا(حت�رام لل�ذات اAداءعل�ى  انع�دام الح�افز إلىتؤدي  فإنھاالفردية، 

ت م�ن مجم�وع ح�ا(% ١٥ -١٠ أنومن المؤشرات التي تعكس ضخامة التكاليف ا(جتماعية في السويد 
  .)٧١(ممارسة العنف الموجه ضد المرأة في مكان العمل إلىا(نتحار تعود 

ووس�يلة ال�تحكم م�ن قب�ل الطبق�ة الحاكم�ة، وف�ي ظ�ل النظ�ام  ا>دارةوالدولة ف�ي نظ�ر م�اركس ھ�ي 
البرجوازي�ة، و(س�يما المتعلق�ة  ا>نت�اجعل�ى عGق�ات والمحافظ�ة  لرأس�ماليينلتك�ون الس�يطرة  الرأسمالي
والطبق�ة المس�يطرة ( تق�وم بالحف�اظ عل�ى قوتھ�ا ع�ن طري�ق . )٧٢(ا>نت�اجكية الخاصة لوس�ائل بقواعد المل

 السيطرة من جانبھا وتھميش الشرائحتدعيم  إلىأو التحكم بالدولة فقط، بل تسعى  ا>نتاجامتGكھا وسائل 
 ا>عGمالتعليم ووسائل ، وذلك من خGل استغGلھا لنظام اAبويةوالقيم الثقافية  اAفكارمن خGل  اAخرى
  .)٧٣(اAفكارالمجتمع لمثل ھذه  أبناءتقبل  إلىتؤدي  كأدواتوالدولة 

ثقاف��ة الGمس��اواة الجنوس��ية م��ن خ��Gل  إش��اعةالدول��ة أيض��اً تلع��ب دوراً مھم��اً ف��ي  أنوھ��ذا يعن��ي 
، يؤك�د عل�ى التغيي�ر رأس�ماليتدعيمھا للق�يم الثقافي�ة الذكوري�ة، و(س�يما وان الدول�ة تعم�ل ف�ي ظ�ل نظ�ام 

  .التدريجي أو باAحرى على ا(ستقرار من اجل الحفاظ على المصالح وتعزيز السيطرة
وفي ظل النظام العالمي الجديد، بدأت الدولة تفقد الكثي�ر م�ن وظائفھ�ا و(س�يما ف�ي ظ�ل ض�عف أو 

لمالي�ة والمخ�اطر ا اAس�واقعدم ق�درة الدول�ة بمفردھ�ا عل�ى ال�تحكم ف�ي بع�ض القض�ايا، و(س�يما تقلب�ات 
ومثلما انتھت الدولة . )٧٤(الھائل في حجم التجارة العالميةالسيطرة على اقتصادھا بسبب التوسع  أوالبيئية 

ة ف�ي نف�س ا(تج�اه والس�بب ھ�و كنول�وجي، ف�إن الدول�ة القومي�ة س�ائربسبب التطور التقن�ي والت ا>قطاعية
الشركات التي دائم�اً م�ا تؤك�د عل�ى ال�ربح، وعوام�ل التطور التقني والتكنولوجي أيضاً، لتحل محلھا دول 

أيض�اً واض�حاً ف�ي مجتمعن�ا العراق�ي  أص�بحويظھر أن ضعف الدولة . قدرتھا مرتبطة بالسوق والمصانع
  :ويمكن ان يبرز في

 .ا>لزاميضعف تطبيق قانون التعليم  .١
 ).اAطفالورعاية  ،اAطفالدور رعاية (عدم القدرة على توفير بدائل (دوار المرأة التقليدية  .٢
 .الرأسماليتبني سياسات النظام  .٣
 .انتشار البطالة والفقر .٤
  .ضعف توفير فرص العمل عامة وللخريجين خاصة .٥

، م�ع ان اAطفالانتشار بعض البدائل (دوار المرأة التقليدية، مثل رياض  إلى ا>شارةوھنا فينبغي 
للطفل الواحد  ألف ٤٠٠ إلىوقد يصل أحياناً  فأل ١٥٠ويتطلب من العائلة دفع . أھليةاغلبھا دور رعاية 

ت�رك  إل�ى اAمھ�اتالفقيرة، ھذا الوضع دفع الكثير م�ن  اAسروخاصة على . يشكل عبئاً أكبر أصبحالذي 
لقط�اع العم�ل ال�ذي يح�دث غالب�ا ف�ي ات�رك العمل أم�ا بص�ورة وقتي�ة أو دائمي�ة، أو طردھ�ا بس�بب تك�رار 

  .الخاص
ات النسائية قد قمن بتنمية عGقاتھن وصGتھن م�ع نش�اطات البل�دان المشاركات في الحرك أنرغم 

وم�ن . وبص�ورة (فت�ه للنظ�ر م�ع ظھ�ور العولم�ة، إ( أن عدد كبير من الوشائج تزايدت أھميتھ�ا اAخرى
المتحدة ح�ول  اAممشبكات التواصل بين النساء عبر جميع بلدان العالم مؤتمرات  >قامة اAساسيةالمنابر 
ثلث�اھم م�ن  –ش�خص  أل�ف، وق�د ش�ارك نح�و خمس�ين ١٩٧٥لتي عقدت ولمرات عديدة من�ذ س�نة المرأة ا
دول�ة،  ١٨١، كم�ا حض�ر من�دوبون م�ن ١٩٩٥ع�ام ) الص�ين(في آخر ھذه المؤتمرات في بيجين  -النساء

ض��رورة ت��أمين المس��اواة ف��ي  إل��ىالنس��اء، وخل��ص الم��ؤتمرون  أوض��اعلمناقش��ة الس��بل الكفيل��ة بتحس��ين 
  .)٧٥(الموارد ا(قتصادية إلىء وصول النسا

  :العولمة-٥
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وتعن��ي العولم��ة توس��ع اقتص��اد الس��وق حت��ى ابع��د زاوي��ة للبل��دان وآخ��ر منعط��ف لكوكبن��ا، اقتص��اد 
ف�ي الت�اريخ،  اAول�ىالسوق والليبرالية الجديدة ھما توائم سيامية في دفع�ه العولم�ة، ھ�ذه الت�ي ھ�ي ليس�ت 

 ا>س��تراتيجييلعب��ان دوراً كم��ا يب��دوا، لق��د ص��ھرھا المنّظ��ر ، ول��م يع��د المك��ان والزم��ان اAس��رعلكنھ��ا 
، حي�ث تبل�غ الخ�دمات "الرأس�مالية التوربيني�ة" في مصطلح واحد  )ادوارد لوتووك( اAمريكيالعسكري 
تھبن��ا العولم��ة . )٧٦(الم��ال وق��وى العم��ل درج��ة كبي��رة م��ن التنق��ل والتس��ارع ورأس واAخب��اروالمنتج��ات 

قياسية في عدد العاطلين  أرقام، مبيعات قياسية، وفي نفس الوقت واAفضللقياسية ا ل�رقامعصراً جديداً 
ى م�ا تك�ون م�ن وتقليص النفقات ا(جتماعي�ة بش�كل ( مثي�ل ل�ه، أنھ�ا عملي�ة المتناقض�ات، بتط�ورات أعل�

العم�ل ف�ي رزم�ة مزدوج�ة، ك�ذلك  أم�اكنالمشروعات والقضاء عل�ى  أرباحتظھر . التضاد وعدم التوافق
. )٧٧(تستوعب النساء في ا(قتصاد والسوق العالمية ولكنھن يھمش�ن ثاني�ة وف�ي نف�س الوق�ت. ر والغنىالفق

والفضائيات وما تقدمه م�ن إع�Gم ف�ي س�بيل زي�ادة  -ھدفھا الربح –وقد ساھمت اغلب الشركات التجارية 
ق�د اكتش�فت أھمي�ة و .)٧٨(جعل المرأة مجرد سلعة لھا ثمن يمكن شرائھا ك�أي س�لعة أخ�رى إلىا(ستھGك 

المرأة كوسيلة لترويج سلعة ولتحقيق أھداف النظ�ام الع�المي الجدي�د، فُس�خرت مس�تفيداً م�ن ك�ل الجوان�ب 
تطوي�ع  –الق�ذرة  اAعم�الالتي تتوفر فيھا، مبتدئاً بتوظيفھا في وظائف عادية، ومن استغGل جس�دھا ف�ي 

ا(س��تھGك  ر العولم��ة للس��وق الق��ائم عل��ىفعص��. )٧٩(العالمي��ة اAس��واقأو ا(تج��ار بھ��ن ف��ي  -الجواس��يس
ا(س�تھGك  إل�ىا(ستھGك، فغير المنتج يمي�ل  إلىمل تميل المتزايد الذي ( تحده حدود والمرأة التي ( تع

وا(س�تھGك . اس�تمتاع للحف�اظ عل�ى مكانت�ه أداة إل�ىو( يقدر قيمة المال، ويعتمد على التجمي�ل والتح�ول 
مرتبط�ة ب�ه،  أش�ياء، ثم على ا>عGنالرغبات على الجنس وعلى المرأة في  اءوإذكمرتبط بالمتعة واللذة 
التغي�رات ف�ي ادوار النس�اء والرج�ال وعGق�ات بعض�ھم  أن .)٨٠(الموس�يقى وأن�واعكالدعارة والمخ�درات 

والمجتمعات التي يعيشون فيھا، ما فتئت تتسارع في عالم أتسم  واAسواقالمعيشية  اAسرببعض وطبيعة 
ولمة وصعوبة تحقيق المساواة بين الجنسين ف�ي ظ�ل أوج�ه انع�دام المس�اواة الراس�خة ف�ي المؤسس�ات بالع

ا(قتص��ادية وا(جتماعي��ة، وتبق��ى غالب��اً دون تص��حيح أو تص��حح بطريق��ة غي��ر س��وية، وتحري��ك الح��دود 
 أدوارھ���م أداءوالق���يم يح���دث ت���وترات تض���خمھا أحيان���اً العولم���ة الس���ريعة، وك���G الجنس���ين يواص���لون 

الجنس�انية التقليدي�ة  أدوارھ�م أداءفقد يستفيد البعض من فرص العم�ل، ويس�تمر كثي�رون ف�ي ا(جتماعية، 
للعم�ل ال�رخيص،  ك�أداةفالمرأة في مجتمع الشركات العابرة للق�ارات مھم�ة . )٨١(واAعباءوتحمل الضغط 
ومھم�ة ك�أداة لGس�تھGك ورك�ن  وأمريكا الGتينية، وأيضاً في البGد الصناعية، وأفريقياو(سيما في آسيا 

ف�ي الت�راكم المتزاي�د المبن�ي عل�ى  أساس�يرك�ن . الرأس�ماليللمجتم�ع  اAبويفي التركيب الطبقي  أساسي
المGي�ين ال�ذين ي�زدادون فق�راً م�ع  آ(فضئيلة من المليارديرات على حس�اب  أقليةعولمة السوق لصالح 

ملي�ار ش�خص ف�ي أق�ل المن�اطق تنمي�ة م�ن  ١,٤م�ا يق�ارب  أنويشير البنك الدولي بش�أن الفق�ر . )٨٢(اAيام
 أنث�ويوالفقر ليس له بُعد . )٨٣(دو(ر في اليوم ١,٢٥من  بأقلعاشوا  -من سكان العالم% ٢٦ أي –العالم 

العولم�ة توج�ه جدي�د يص�لح  أناعتق�د  .)٨٤(والحض�رية المناطق الريفي�ةجميع فقط بل ھو راسخ أيضاً في 
التعام�ل معھ�ا بعقلي�ة الكب�ار وا(بتع�اد ع�ن دف�اع الحن�اجر، والتعام�ل م�ن منطل�ق  ت�م أن ا>نسانيللتعايش 

فالعولم�ة . وأنثى، دون تمييز بين قوي وضعيف أو غني وفقير أو ذكر ا>نسانالتكافؤ والمساواة في قيمة 
و(س��يما عم��ل الم��رأة ف��ي . مفي��دة م��ن جان��ب ومض��رة لل��ذين ل��م يتع��املوا معھ��ا بعقGني��ة م��ن جان��ب آخ��ر

  .)٨٥(>عGما
  :الحروب والنزاعات المسلحة-٦

 إل�ىس�لفاً، فق�د س�اھمت الح�روب والنزاع�ات المس�لحة  إليھ�ا ا>ش�ارةوحالھا حال العوامل الت�ي ت�م 
الح�روب  أنالفكرة السائدة التي ت�دعي  أنتھميش المرأة وانسحابھا من العديد من مجا(ت العمل، واعتقد 

يثار سؤال مھ�م  ة وليست صحيحة، وھنائطالرجل ھي فكرة خا معالمرأة ومساواتھا  إنصافساھمت في 
الحرب جاء بسبب العدالة وتك�افؤ الف�رص أم مش�اركة  أثناءھل ازدياد مشاركة المرأة في العمل : أ( وھو

لم تشارك حالھا حال الرجل في ميادين المرأة، فلماذا  أنصفتالرجال في الحرب؟ وإذا كانت الحروب قد 
  القتال؟

الق�وى العامل�ة والجن�ود تح�ت مس�ميات ع�دة  >نج�اب أدوات إل�ىالحروب تحولت النساء ففي وقت 
لم�دة س�نة، لتص�بح  إج�ازة، في ظل توفير الدولة الدعم المالي لھذه الحملة، ومن ثم تم�نح )ا>نجابحملة (
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 .)٨٦(لجيش الع�اطلين ع�ن العم� أرباععاطلة عن العمل مقابل مبلغ محدود من المال، لتشكل النساء ثGثة 
أو بع�د  أثن�اءق�تلھن، و(س�يما  أووازدادت أيضاً حا(ت ا(غتصاب وا(بتزاز وخطف النساء وطلب فدية 

وفي العراق ساھمت الحروب أيضاً في عدم المساواة في العمل، حين قام العراق . )٨٧(الھجمات العسكرية
الع�راق أربع�ة مGي�ين عام�ل،  باستيراد أو جلب العم�ال العربي�ة، فق�د تج�اوز ع�دد العم�ال المص�ريين ف�ي

 ألخ�دماتيينافس�ون العم�ل  وأص�بحوا، )ال�خ...نيب�ال، ب�نغGدش، فيتن�ام( اaس�يويةواaن تم استقدام العمال 
النيب�الي ف�ي المستش�فيات والمح�ال التجاري�ة ب�ين الش�ھري للعام�ل  اAج�رالرخيص للمرأة، حي�ث يت�راوح 

 إنص�افھاجانب الحروب بتھميش دور المرأة وعدم  إلىوساھمت النزاعات المسلحة  .دو(ر ٣٠٠ -١٥٠
متع�ددة م�ن  Aش�كالوا(س�تقرار والت�ي تعرض�ت  اAم�نفي بعض البلدان العربية الت�ي تع�اني م�ن انع�دام 

فعل�ى س�بيل المث�ال تع�اني . فيھ�ا ا>س�ھام أوبعوائ�د التنمي�ة  وأس�رتھاتمتعھ�ا  إمكانيةالعنف الذي عوق من 
المحتل من ا(عتقا(ت المتكررة، وتعاني المرأة الفلسطينية من النزاعات مع المرأة السورية في الجو(ن 

كما تعاني الم�رأة العراقي�ة م�ن النزاع�ات . الشعب الفلسطيني من جھة أخرى أبناءمن جھة وبين  إسرائيل
 ١٣٢٥رق�م  اAم�نالمتع�ددة، ف�ي ظ�ل ع�دم تطبي�ق ق�رار مجل�س  وبأش�كالهوا(حتGل من العنف المسلحة 
المتحدة على ض�مان زي�ادة تمثي�ل  اAممفي  اAعضاء، والذي يحث الدول واAمنبالمرأة والسGم  الخاص

وقد  .)٨٨(والدولية وا>قليميةالوطنية  واaلياتالمرأة على جميع مستويات في صنع القرار في المؤسسات 
 اaثارأة، واتخذت تلك غير المستقرة والنزاعات المسلحة بآثار كبيرة على المر اAمنية اAوضاعساھمت 

ف�ي خدم�ة الرج�ل  ٢٠٠٧ -٢٠٠٦اتجاھين، فقد ساھمت المرأة خاصة الموظفة خGل الفترة الواقع�ة ب�ين 
 وأصبحت، إليھاجميع الدوائر الحكومية والتي ( يستطيع الرجل الذھاب  إلىوالمجتمع، من خGل ذھابھا 

وھ�ذا ( يش�مل . وحس�ب ن�وع المعامل�ة )٥٠٠,٠٠٠ -٥٠,٠٠٠(تأخذ على كل معامل�ة مبل�غ يت�راوح ب�ين 
والقتل والخطف الت�ي طال�ت ومن جھة أخرى فان ازدياد عمليات ا(غتصاب . جميع الموظفات أو النساء

زي��ادة العن��ف والبطال��ة والفق��ر وت��دني المس��توى التعليم��ي  إل��ىأدى  ألقس��ريالتھجي��ر  إل��ى إض��افةالنس��اء، 
 اAرام�لازدياد نس�بة النزاعات المسلحة في  وأثرت. )٨٩(يمللمرأة في ظل انسحاب المرأة من العمل والتعل

  .Aسرھنوالنساء المعيGت 
  
  
  :المؤتمرات الدولية-٧

في العمل، والذي اعتقد انه سيثير الدھشة  ذي ساھم في عدم المساواة الجنوسيةال اAخيرأما العامل 
عل�ى ) وغيرھ�ا س�يداو -الق�اھرة(ة لمؤتمرات الدولي�وا(ستغراب وستثار حوله العديد من التساؤ(ت ھي ا

الذي يجب  أھمية اAكثروالسؤال . ى المحليالمستوى العالمي، وقانون وزارة العمل العراقي على المستو
تساھم المؤتمرات المناھضة للتمييز ضد المرأة في خلق فجوة أو ع�دم مس�اواة  أنيثار ھو كيف يمكن  أن

 أنفم�ن المفت�رض . سؤال على ق�انون وزارة العم�ل العراق�يينطبق نفس ال أن؟ ويمكن واAنثىبين الذكر 
  .من اجل القضاء على التمييزتكون القوانين والمؤتمرات 

وبعد ا(طGع على اغلب المؤتمرات الدولية الخاصة بالمرأة، وقوانين العمل العربية، وعلى وج�ه 
  :لعدم المساواة يظھر من خG أنقانون العمل العراقي، وجد الباحث الخصوص 

ل�م و( ت�تGئم م�ع الق�يم ب�ل وض�د الش�رائع الس�ماوية، وبال�ذات  ھناك خمس مواد في اتفاقية سيداو أن .١
ولم تنسجم مع طموحات المرأة ومن ضمنھا العربي�ة ب�ل ش�كلت حج�ر عث�رة أم�ام وص�ولھا . ا>سGم

ة العربي�ة العربية من جھة أو الخ�وف عل�ى الم�رأ اAنظمةتخوف مراكز اتخاذ القرار، أما بسبب  إلى
 .من فحوى بعض بنود ا(تفاقية

س��ببت إحراج��اً للم��رأة م��ن جھ��ة وض��غوطاً ومخ��اوف م��ن ) ٢٩(ا(تفاقي��ات، و(س��يما الم��ادة ھ��ذه  .٢
 أيالحكومات العربية من جھة أخرى، حيث وبمج�رد ان تق�وم مجموع�ة م�ن النس�اء برف�ع تقري�ر أو 

محكم�ة  إل�ىستة أش�ھر، فس�وف تح�ال  تطبيق ھذه ا(تفاقية وخGل أوخGف بين دولتين حول تفسير 
 .أو تعزيز سبل ھيمنة الدول المتقدمة. وھذا تدخل في سيادة الدول. العدل الدولية

وھ�ي النظ�رة الغربي�ة، و(س�يما  لyنس�اناغلب بنود أو مواد ھذه ا(تفاقيات تغلب عليھا نظرة واحدة  .٣
م��ثGً ب��ين  إذ ل��م تف��رق اتفاقي��ة س��يداو، واAنث��ىالتماث��ل ب��ين ال��ذكر  أوالمس��اواة الكامل��ة  إل��ىال��دعوة 
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و( أريد أن أكرر المواد الخمسة الت�ي تحفظ�ت عليھ�ا ال�دول . الخصوصيات الثقافية والقانونية للدول
العربية، لكن تبني حق المرأة المطلق في ممارسة الجنس ورفض مؤسسة الزواج والحق المطلق في 

واس��تخدام مص��طلح الش��ريك ب��دل ) (ي��دزخوف��اً م��ن م��رض ا(واس��تخدام الع��ازل الطب��ي  ا>جھ��اض
دين�ار فق�ط، ويق�ال  أل�ف ١٥,٠٠٠الخ، واليوم تسمع انتشار غشاء البكارة الصناعي وبسعر ...الزوج

غش�اء  إنت�اجويث�ار ھن�ا س�ؤال مھ�م، إذا كان�ت تك�اليف . أن سعره الحالي أقل بكثي�ر م�ن تكلف�ة المنش�أ
 عراقي، فما ھو الھدف؟من سعر بيعه، و(سيما في مجتمعنا ال أكثرالبكارة 

معظم بنود ا(تفاقيات والقوانين الدولي�ة التبري�ر المنطق�ي لتخ�وف الدول�ة م�ن وص�ول النس�اء  أعطت .٤
مراكز صنع القرار، وبالتالي باستطاعتھن اتخ�اذ ق�رارات مھم�ة تص�ب ف�ي ص�الح  أودفة الحكم  إلى

ا(تفاقي�ات عل�ى ديمقراطي�ة البل�دان  ولم�اذا ل�م ت�ؤثر ھ�ذه. المرأة، وھذا ( يتGئم مع الثقاف�ة الذكوري�ة
 .كاالمتقدمة، ولماذا لم تفوز ھيGري كلنتون برئاسة أمري

بفض�لھا  أض�حتبانجازات تلك المؤتمرات، وأن حقوق المرأة  وھذا الكGم ( يعني عدم ا(عتراف
ذات ط���ابع ع���المي، بع���د عق���د ا(جتماع���ات والم���ؤتمرات ومش���اركة العدي���د م���ن نس���اء الع���الم ف���ي تل���ك 

فان مؤتمرات واتفاقيات القضاء على التمييز ضد المرأة، كانت تتميز أو تتمحور  وبوجه عام. المؤتمرات
  :من خGل اAخرىمن خGل ثGثة اتجاھات وحالھا حال ا(تفاقيات والمؤتمرات الدولية 

فزازاً إنھا ذات طابع عالمي ( يتGئم م�ع الخصوص�ية الثقافي�ة لل�دول المش�اركة، وق�د يش�كل ھ�ذا اس�ت .١
اتفاقيات ومؤتمرات الدفاع عن المرأة العربية دون الخروج ع�ن  إقامةمفيداً للبلدان العربية في سبيل 

 .ا>سGميةالقيم والشرائع 
 .ا>نسانحقوق  مبادئأنھا تبرر الھيمنة والسيطرة با(عتماد على  .٢
مGئم�ة لتحقي�ق  ياتاس�تراتيجف�ي الوص�ول إل�ى  تستخدم الخط�اب السياس�ي ب�د(ً م�ن العل�م والمعرف�ة .٣

  . العدالة في تكافؤ الفرص لكG الجنسين
ولك�ن . كما ساھم ق�انون العم�ل العرب�ي، ف�ي الGمس�اواة، وق�د تك�ون ھ�ذه غي�ر متعم�دة أو مقص�ودة

ھن�اك نص�وص  أننلقي نظرة على القوانين والتشريعات التي تحم�ي الم�رأة ف�ي العم�ل، ونج�د  أنبمجرد 
، ومث�ل ھ�ذه الق�وانين ل�م )٩٠(ة من العنف الجسدي والجنسي والق�ذف والتش�ھيرقانونية لحماية المرأة العامل

انس�حاب الم�رأة م�ن العم�ل  إل�ىوھذا قد يؤدي ، وأنواعهكانت ھناك وقائع حقيقية للعنف  أنتوجد إ( بعد 
ف�الكثير . سحب الزوجة أو البنت من العمل إلى، أو أن يبادر الرجل اAخGقيةبسبب تلك الممارسات غير 

) الوص�مة(من النساء ( يبلغن عن مثل ھذه الممارسات خوفاً م�ن المض�ايقات ونظ�رة المجتم�ع اتج�اھھن 
تل�ك  إل�ىوبذلك يصبح القانون حبراً على ورق في ظل خوف المرأة من الفضائح، وھ�ذا م�ا ي�دفع الرج�ل 

ة الت�ي تعم�ل ف�ي الممارسات، وھذا في القطاع الحكومي وف�ي ظ�ل الحماي�ة القانوني�ة للم�رأة، فكي�ف للم�رأ
  .حماية قانونية أيالقطاع الخاص وبدون 

ف�ي العم�ل،  ج�ة واح�دة وھ�ي الGمس�اواة الجنوس�يةوباختصار فقد تع�ددت العوام�ل وت�داخلت والنتي
من جانب وازدياد الفقر والعوز الم�ادي  واAجوروانعكس ذلك سلباً على عمل المرأة في التعليم والصحة 

يم�ة، وجميعھ�ا ت التسرب المدرس�ي وانتش�ار الم�رض وا(نح�راف والجركما زادت حا(. من جانب آخر
  ).١أنظر مخطط (أكثر من نصف المجتمع للتنمية (زدياد أعداد النساء الGتي يشكلن  معوقات أساسية

  
  

  يوضح أسباب وعوامل الالمساواة الجنوسية في العمل ونتائجها) ١(مخطط 
 
 
 
 
 
 
 

في  عدم المساواة الجنوسية

 لعملا

 اآلثار
 اآلثار اآلثار

تدني المستوى التعليمي 

 وتسرب من المدرسة

األفضلية للذكور في الوظائف 

 واالستمرار في الدراسة

  زيادة نسب البطالة

 األسباب األسباب
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  :ا�ستنتاجات :رابعا
و(يمك�ن ،وج�دت الخليق�ة أنموج�ود من�ذ  الم�رأةض�د  التميي�ز أو والم�رأةعدم المساواة ب�ين الرج�ل  أن-١

  .قوانين وتشريعات فقط إصدارالقضاء على ھذه الظاھرة بمجرد 
عل�ى بع�ض  الم�رأةحيث ساھمت من جھة في حص�ول ،ھناك الكثير من العوامل كانت سGح ذو حدين-٢

ف�ي ت�دني مركزھ�ا ا(جتم�اعي فيم�ا ل�و قورن�ت  أخ�رىم�ن ناحي�ة  أس�ھمتولكنھ�ا ،ا(متيازات المجتمعي�ة
  .بالمكانة ا(جتماعية للرجل
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التعليم��ي والثق��افي بش��كل كبي��ر  وت��دني المس��توى اAمي��ةالفقي��رة مش��كلة  الم��رأةو(س��يما ،الم��رأة تواج��ه-٣
  .أخرىمن جھة  اAمنيرار من جھة وعدم ا(ستق وثقافتهالفقر  إلىرجع السبب وي،
و( ،غي�ر المتعم�د أومن نص�ف المجتم�ع يع�اني م�ن التھم�يش المتعم�د  وأكثرتتحقق التنمية  أن(يمكن -٤

  .سيكون التغيير تدريجيا وإنما،خGل فترة محددة أوقادرين على تحقيق المساواة بسھولة  أننا أرى
  :التوصيات والمقترحات :خامسا

 أم�اموالق�يم وبع�ض الممارس�ات الس�لبية الت�ي تق�ف حج�ر عث�رة  واAع�رافي�د نشر ال�وعي حي�ال التقال-١
  .في مجا(ت العمل المرأةمشاركة 

تعزي�ز  إل�ىالت�ي ترم�ي  واAع�رافا(بتعاد عن الخلط المتعمد بين المف�اھيم الديني�ة والع�ادات والتقالي�د -٢
  .ھيمنة الثقافة الذكورية

 اAكب�رالحص�ة  للمرأةتكون  أنمات المجتمع المدني والعمل مشاريع صغيرة تابعة للدولة اومنظ أنشاء-٣
  .التي ستكون لھا فائدة للدولة والمجتمع،اAرباحمن 
  .والغGء المعيشي اAسعارزيادة رواتب الرعاية ا(جتماعية بما يتناسب مع ارتفاع -٤
في عصر العولم�ة  يتھاأھموتزداد ،توعية الناس بان المعرفة ھي عماد التنمية والقلب النابض للمجتمع-٥

وھي س�لعة ذات منفع�ة ت�دعم ا(قتص�اد والسياس�ة والبيئ�ة والمجتم�ع بص�ورة ،والتقدم التقني والتكنولوجي
  .عامة
  .اAميةالعمل على فتح فصول لمحو -٦
  .المرأة اتجاهوتغيير نظرة القطاع الخاص ،والمجتمع عن العمل في القطاع الخاص المرأةتغيير نظرة -٧
  .العاملة من ا(ستغGل والعنف الوظيفي المرأةفيذ التشريعات التي تحمي حقوق متابعة تن-٨
توفير دور رعاية ودور حضانة ورياض أطفال حكومية مؤھلة ت�أھيG علمي�ا لغ�رض رعاي�ة اAطف�ال -٩

  .من جھة وعدم انشغال اAم العاملة على أطفالھا ومستقبلھم من جھة أخرى
  .للمشاركة الفعالة في إصدار القرار وصنعةمنح النساء الفرص المتساوية -١٠
أي م��ن النس��اء الل��واتي يج��ب أن يھ��تممن ،تب��دأ عملي��ة التغيي��ر م��ن القاع��دة العريض��ة ف��ي المجتم��ع-١١

ثم ثم تبدأ عملية التصعيد ا>عGمي لتوعية بقية النساء حول مستقبل ،بمشكGتھن وجوانب الضعف والقوة
  .قضاء عليھاالمرأة وما ھي السبل المتاحة لغرض ال

  
  

  :خاتمة
الھ���دف اAساس���ي كأن���ه يتمح���ور ف���ي معرف���ة اAس���باب أو العوام���ل اAساس���ية الت���ي أدت إل���ى  أن 

الGمساواة الجنوسية في مجا(ت العمل المختلفة، وكيفية الدفاع عن ا>سGم وإخراجه م�ن دائ�رة ا(تھ�ام، 
  .ا>سGم ھو أساس التمييز الجنوسي أن(ن الكثير من يرون 

الدراسات التي ركزت على الفروق الجنوسية في  أنير المعلومات التي تم عرضھا فيما سبق، وتش
العمل والتي حاولت تقديم إطار تفسيري لGمساواة بين ا>ن�اث وال�ذكور ف�ي العم�ل كان�ت قليل�ة، و(س�يما 

جتم�اعي ف�ي دراسات المرأة وس�وق العم�ل، وھ�ذا م�ا أكدت�ه تق�ارير البن�ك ال�دولي ح�ول ان�دماج الن�وع ا(
  .التنمية

إذن الGمساواة الجنوسية في العمل ارتبطت وبشكل كبير باAسرة والمؤسسات والعامل البيولوجي 
اجتماعية، سياسية،  –وتعددت اaراء وا(تجاھات النظرية التي فسرت ھذه القيود . والتحو(ت المجتمعية

  .ميةوأثرھا المتداخلة بعضھا البعض على التن -اقتصادية، ثقافية
ولكن مثل ھذه الدراسات تحت�اج إل�ى المزي�د م�ن الجھ�ود المبذول�ة والت�ي ( يمك�ن ان تقتص�ر عل�ى 

وإنم�ا تحت�اج إل�ى دراس�ات معمق�ة  -في تفسير ھ�ذه العوام�ل المتداخل�ة -أطروحة دكتوراه –دراسة واحدة 
  .وعديدة، حيث تكمل كل دراسة ما بدأت به الدراسة اAولى وھكذا

م�ن القض�ايا بالمش�اركة المتدني�ة للنس�اء ف�ي جمي�ع اAنش�طة والمج�ا(ت، حي�ث  حيث ترتبط العدي�د
يمثل الفقر أحد ھذه العوامل التي ترتبط بالتحو(ت المجتمعية م�ن جھ�ة وبع�ض سياس�ات ال�دول الخاطئ�ة 

ولھذا فالجنوسة والفقر متغيرين  –من جھة أخرى، وا>يديولوجية المتبعة من قبل كل دولة من جھة ثالثة 
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وم��ن ث��م تختل��ف الدرج��ة ف��ي التميي��ز الحاص��ل ب��ين ال��ذكور وا>ن��اث . ھم��ين يحتاج��ا إل��ى دراس��ة معمق��ةم
باختGف��ات أش��كال تنظ��يم ا>نت��اج؟ وق��د تس��اھم عوام��ل أخ��رى مث��ل التعل��يم والكف��اءة والخب��رة والت��دريس 

المجتم�ع كك�ل  ولھذا فالقضية أكبر بكثير وترتبط بظروف. والمكانة والمستوى ا(قتصادي في الGمساواة
ولھذا فالقضايا التي تحتاج إلى الدراسة و(سيما ف�ي وقتن�ا الح�الي . وليس التحول نحو اقتصاد السوق فقط

ھي كثيرة، وكل من ھذه القضايا أيضاً تحتاج إلى أكثر من دراسة وبذل جھود تنس�جم وثقاف�ة ك�ل مجتم�ع 
  :على حدا، ومن ھذه القضايا

 .الجنوسة والتعليم -
 .قرالجنوسة والف -
 .الجنوسة والعولمة -
 .الجنوسة وحقوق ا>نسان -
 .الجنوسة والتمكين السياسي -
 .الجنوسة والحرب -
 . الجنوسة وسوق العمل -

ومن الممكن أيضاً دراسة معتقدات كل من العمال وأصحاب العمل حول ا(ختGفات ب�ين الجنس�ين 
أخ�رى، وھ�ل ھ�ي ص�ادقة أم في طبيعة المھنة من جھ�ة والق�درة عل�ى أدائھ�ا بالش�كل المطل�وب م�ن جھ�ة 
وان فھ�م مث�ل ھ�ذه القض�ايا . ناتجة عن تحيز أصحاب العمل ضد المرأة العامل�ة أم معتق�دات الم�رأة نفس�ھا

و(سيما وإننا نعلم ان كل ظاھرة مدروسة تحتاج . يحتاج إلى تحليل اجتماعي واقتصادي وسياسي وثقافي
 –الفھ�م، التحلي�ل، ا(س�تنتاج، ال�ربط : اس�ية ھ�يمن اAخصائي أو الباحث ا(جتماعي إلى أربع�ة نق�اط أس

  .ونجاح الباحث مرتبط بشكل كبير بھذه النقاط -إيجاد العGقة
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 .١٢٤ -١٢٣صGح زرنوقه، المرأة والتنمية، مصدر سابق، ص -)د(، ھبة أحمد نصار .٣٢
 .٣٧المساواة بين الجنسين في صميم العمل الGئق، مصدر سابق، ص .٣٣
مؤش�ر (نط�Gق ثورتن�ا ا(قتص�ادية القادم�ة، : كوكس واليسون ميتGن�د، دور الم�رأة ف�ي ا(قتص�اد -ويتنبرغ، افيفاة .٣٤

 .١٨٨ -١٨٧م، ص٢٠١٠، بيروت، ١ن، ترجمة مركز ابن العماد، طالدار العربية للعلوم ناشرو
 .٤٣م، ص١٩٩٣، القاھرة، ١، النظرية ا(جتماعية، دار المعارف، ط)د(الخشاب، سامية  .٣٥
 .٥٦م، ص٢٠٠٥تقرير التنمية ا>نسانية العربية، نحو نھوض المرأة في الوطن العربي،  .٣٦
 .٨٨تقرير التنمية ا>نسانية العربية، مصدر سابق، ص .٣٧
 .٧٣المفاھيم اAساسية، مصدر سابق، ص: سكوت، جون، علم ا(جتماع .٣٨
، ١ش��رابي، ھش��ام، البني��ة البطريركي��ة، بح��ث ف��ي المجتم��ع العرب��ي المعاص��ر، دار الطليع��ة للطباع��ة والنش��ر، ط .٣٩

 .٣٠م، ص١٩٨٧بيروت، 
الم���رأة والمش���اركة : (، المش���اركة السياس���ية للم���رأة المص���رية، المنت���دى الفك���ري الث���اني)د(الس���مالوطي، جن���ات  .٤٠

 .٥١ -٥٠م، ص٢٠٠٠، المجلس القومي للمرأة، القاھرة، )السياسية
 .٢٢ص،٢٠٠٢،القاھرة،المجلس اAعلى للثقافة ،ترجمة احمد الشامي جامبل، سارة، النسوية وما بعد النسوية، .٤١
 .١٤٤إدماج النوع ا(جتماعي في التنمية، مصدر سابق، ص .٤٢
 .١٨٨صدر سابق، ص، علم ا(جتماع، م)د(غدنز، أنتوني  .٤٣
 .١٤٤إدماج النوع ا(جتماعي في التنمية، مصدر سابق، ص .٤٤
 .١٤٨ -١٤٧ص ،ا(جتماعي في التنمية، مصدر سابقإدماج النوع  .٤٥
 .١٤٨المصدر نفسه، ص .٤٦
جابر، جابر عبد الحميد، ا(تجاھات النفسية للشباب نحو المرأة في المجتمع العراقي، رسالة ماجستير غير منشورة  .٤٧

  : وللمزيد أنظر. ١٢٠م، ص١٩٧٨جامعة بغداد، مقدمة إلى 
 .السلطة اAبوية والشباب: زھير حطب وعباس مكي -
 .٢٠٠٤و(ء حامد، اتجاھات الشباب نحو العمل،  -
 .٢٠٠٥تغير السلطة اAبوية وأثره على تبادل اAدوار في اAسرة العراقية،  -
ات وقط��اع التكنولوجي��ا والمعلوم��ات ف��ي لبن��ان العولم��ة وتقس��يم العم��ل ب��ين الجنس��ين، دراس��ة حال��ة ص��ناعة الملبوس�� -

  . ٢٠٠٣واAردن، اللجنة ا(قتصادية وا(جتماعية لغربي آسيا، 
تاريخ العرب قب�ل ا>س�Gم، وزارة الثقاف�ة وا>رش�اد الق�ومي، دمش�ق، : ، المرأة في التاريخ العربي)د(صباغ، ليلى  .٤٨

 .٥٩م، ص١٩٧٥
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دار ،ترجم����������ة طرابيش����������ي،لين����������ين وغي����������رةطرابيش����������ي، ج����������ورج، الم����������رأة وا(ش����������تراكية،مقا(ت  .٤٩
 .٥٩ص،١٩٧٣،بيروت،٢ط،العلم

 .١٨م، ص١٩٩٢، سوريا، ١ياسين، بو علي، أزمة المرأة في المجتمع ألذكوري، دار الحوار للنشر والتوزيع، ط .٥٠
51. Anne statham. The rise of marginal voices "gender balance in the work place", 

London, University of America, 1996, P. 129. 
م، ١٩٩٨، بي�روت، ٢٢٩اAطرش، محمد، العرب والعولمة، المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، ع  .٥٢

 .١٠١ص
رؤى ووجھ��ات نظ��ر ف��ي قض��ية التط��ور والتغي��ر : تيم��ونز، روبي��رتس، أيم��ي ھ��اين، م��ن الحداث��ة إل��ى العولم��ة .٥٣

م، ٢٠٠٤المجل���س ال���وطني للفن���ون واaداب، الكوي���ت،  ا(جتم���اعي، ترجم���ة س���مير الشيش���كلي، ع���الم المعرف���ة،
 .١٥٣ص

 .٣٢٨م، ص٢٠٠٥ثورو، ليستر، مستقبل الرأسمالية، ترجمة السيد عطا، الھيئة المصرية العامة للكتاب، القاھرة،  .٥٤
م، ٢٠٠٥،الق�اھرة، ١أثر العولمة على المشاركة ا(قتصادية للمرأة، المجل�س الق�ومي للم�رأة، ط ھبة أحمد، نصار، .٥٥

 .٩ص
، التن��وع البش��ري الخ��Gق، تقري��ر اللجن��ة العالمي��ة للثقاف��ة والتنمي��ة، المجل��س اAعل��ى للثقاف��ة، )د(عص��فور، ج��ابر  .٥٦

 .١٤٤م، ص١٩٩٧القاھرة، 
، المتغيرات الدولي�ة واAزم�ة المالي�ة العالمي�ة وتأثيرھ�ا عل�ى تمك�ين الم�رأة ف�ي س�وق )د(عيسى، محمد عبد الشفيع  .٥٧

 .٨، صAنترنيتاالعمل، بحث منشور على شبكة 
 .٢٠٠٧تقرير البنك الدولي، البنك الدولي والمساواة بين الجنسين،  .٥٨
التي تھدف إلى الت�أثير عل�ى الطل�ب وھ�ي تنط�وي عل�ى ب�رامج الح�د م�ن ا>نف�اق وتخف�يض س�عر : سياسات التثبيت .٥٩

ات والس�لع المنتج�ة وھو ما يؤدي بالتالي إلى انخفاض الدخول الحقيقية، وم�ن ث�م تقلي�ل الطل�ب عل�ى ال�وارد: العملة
  .محلياً والتي يمكن تصديرھا، والھدف النھائي ھو تحقيق التوازن على حساب النمو في الدخول الحقيقية

سياسات التكيف الھيكلي، وتھدف إلى زيادة العرض، وذلك من خGل تشجيع القطاع الخ�اص للقي�ام ب�دور أكب�ر ف�ي التنمي�ة 
والتعريفات والضرائب اAخرى وتحديد اس�تثمار ھ�ذا القط�اع وتش�جيعه عل�ى ا(قتصادية وذلك عن طريق تحريك اAسعار 

  .  تGك وإدارة المشروعات العامةام
ع��دم ق��درة الف��رد عل��ى الحص��ول عل��ى الم��وارد بالمقارن��ة م��ع أف��راد المجتم��ع اaخ��رين أي الع��يش : الفق��ر النس��بي .٦٠

  ".الكفاف"
  .رية للبقاء على قيد الحياةعدم مقدرة الفرد على نيل الموارد الضرو: الفقر المطلق
  .٣٧٣أنتوني غدنز، علم ا(جتماع، ص: وللمزيد أنظر

61. Janice, E, Perlman, The myth of marginality "Urban property and Politics in Riode 
janeiro" London University of California, 1976, P.113.  

الفق�ر البش�ري وفق�ر ال�دخل ف�ي : ٣ -٤وللمزيد أنظر جدول م. ٩صتقرير التنمية ا>نسانية العربية، مصدر سابق،  .٦٢
م��ن نف��س . ٢٨٨الGمس��اواة الجنوس��ية ف��ي النش��اطات ا(قتص��ادية، ص ٢ -٤، وج��دول ٢٦٩البل��دان النامي��ة، ص

 .المصدر
63. Edward. Talles, Structural sources of socioeconomic segregation in Brazilin 

metropolitan areas, American Journal of Sociology, 1995, P. 11. 
م، ١٩٩٦صبحي، ھدى محمد، الفقر والفوارق الداخلية في مصر، مركز دراسات وبحوث الدول النامية، الق�اھرة،  .٦٤

 .١٨٧ص
 .٨٥ -٨٣إدماج النوع ا(جتماعي في التنمية، ص .٦٥
دار الم��Gك للفن��ون واaداب الماض��ي والحاض��ر وخي��ارات المس��تقبل، : ، ا(قتص��اد العراق��ي)د(زين�ي، محم��د عل��ي  .٦٦

آث��ار ا>ص��Gح ا(قتص��ادي عل��ى الھن��د وبولن��دا : ، وللمزي��د أنظ��ر٢٠٢ -٢٠١م، ص٢٠٠٩، بغ��داد، ٣والنش��ر، ط
والصين ومصر والجيك في الجوانب ا(جتماعية (شتغال الم�رأة ف�ي الص�ناعات الص�غيرة، رس�الة ماجس�تير غي�ر 

 .للطالبة إجGل إسماعيل ٩٧ -٩٦صم، ٢٠٠٩منشورة مقدمة إلى جامعة عين شمس لعام 
 .٣٠٧ثورو، ليستر، مستقبل الرأسمالية، مصدر سابق، ص .٦٧
من��اھج نظري��ة وقض��ايا عام��ة، المرك��ز الق��ومي للبح��وث ا(جتماعي��ة والجنائي��ة، : زيت��ون، محي��ا، الم��رأة والتنمي��ة .٦٨

 .٥٤م، ص٢٠٠٠القاھرة، 
رن إل�ى نتيج�ة مھم�ة مفادھ�ا أن العGق�ات الغي�ر توصل التون مايو من خGل التجارب الميدانية على مصانع ھ�اوثو .٦٩

رسمية والجماعات الغير رسمية تؤثر على إنتاجية الفرد واندفاعه أكثر من العوامل الفيزيقية وعامل اAجر وتقلي�ل 
 Uankeeفيما أكد وارنر على المكانة ا(جتماعية وعGقتھ�ا بتغي�ر نم�ط ا>نت�اج والتكنولوجي�ا، وال�ـ. ساعات العمل

sity حذيةAعلم ا(جتماع الصناعي، للدكتور عب�د هللا محم�د : وللمزيد أنظر. وھي مدينة أمريكية تميزت بصناعة ا
 . ١١٩ -١٠٩م، ص١٩٩٩، بيروت، ١عبد الرحمن، دار النھضة العربية، ط
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 .١٣٤إدماج النوع ا(جتماعي في التنمية، مصدر سابق، ص .٧٠
 .١٣٦المصدر نفسه، ص .٧١
دار الي�����ازوردي للنش�����ر عن�����ف ض�����د الم�����رأة العامل�����ة ف�����ي القط�����اع الص�����حي،، ال)د(الع�����واودة، أم�����ل س�����الم  .٧٢

 .٨٢ص٢٠٠٩،عمان،١ط،والتوزيع
 .١٧م، ص١٩٨٩، القاھرة، ٤حجي، طارق، أفكار ماركس في الميزان، نھضة مصر للطباعة والنشر، ط .٧٣

74. Martin N, Marger, Social in acuity "Patterns and processes" Third edition, New York: 
McGraw hill, INC, 2005, P. 30. 

 .١٣١غدنز، أنتوني، علم ا(جتماع، مصدر سابق، ص .٧٥
 .٢٢٠غدنز، أنتوني، علم ا(جتماع، مصدر سابق ، ص .٧٦
تقري��ر ع��ن مس��تقبل الGمس��اواة، ترجم��ة دكت��ورة س��المة ص��الح، منش��ورات : فيش��تريش، كريس��تا، الم��رأة والعولم��ة .٧٧

ريش ص�حافية الماني�ة وخبي�رة ف�ي قض�ايا التنمي�ة الص�حفية، وكريس�تا فيش�ت. ٥م، ص٢٠٠٢، بي�روت، ١الجمل، ط
، ١٩٨٨سياس�ة التنمي�ة عل�ى س�بيل المث�ال : وحائزة على أفضل عمل صحافي في مجال سياس�ة التنمي�ة، ومؤلفاتھ�ا

 .م١٩٩٢النساء وحماية البيئة، : م، ا(ھتمام ا(مومي باAرض١٩٩١" قوة الضعفاء" النساء في الھند 
 .٨المرأة والعولمة، مصدر سابق، ص فيشتريش، كريستا، .٧٨
في إنتاجية المرأة في الع�راق، الم�ؤتمر العلم�ي الخ�امس لل�دفاع ) الجندر(الدباغ، قاسم عبود، أثر النوع ا(جتماعي  .٧٩

 .٤٧م، ص٢٠٠٩، اAشرفعن حقوق الطفل، النجف 
، ١دار النش��ر، ط ، دور الم��رأة ف��ي رأس��مالية تس��تحق الس��قوط، ل��م ي��ذكر مك��ان الطب��ع و()د(عصاص��ة، س��امي  .٨٠

 .١٢٦ -١٢٤م، ص٢٠٠٤
حول فكر سير أمين، في ندوة العولمة والتحو(ت المجتمعية : حتاته، شريف، المرأة والعولمة وتقسيم العمل الدولي .٨١

م، ٢٠٠٥، بي�روت، ٢في الوطن العربي، تحرير الدكتور عبد الباسط عبد المعطي، دار الكت�اب الجدي�د المتح�دة، ط
 .٢٧١ص

 .٢١الجنسين في صميم العمل الGئق، مصدر سابق، صالمساواة بين  .٨٢
 .٢٧١حتاته، شريف، المرأة والعولمة وتقسيم العمل الدولي، مصدر سابق، ص .٨٣
التقرير السنوي للبنك ال�دولي : وللمزيد أنظر. ٢١المساواة بين الجنسين في صميم العمل الGئق، مصدر سابق، ص .٨٤

 .م٢٠٠٨لعام 
 .٢٢المصدر نفسه، ص .٨٥
  : وللمزيد أنظر .٨٦
كلي�ة  –العGقة بين النوع ا(جتماعي واس�تخدام ش�بكة المعلوم�ات الدولي�ة، رس�الة ماجس�تير مقدم�ة إل�ى جامع�ة الق�اھرة . ١

  .م، للطالبة أسماء فتحي٢٠١٠ا>عGم، 
  .م٢٠١٠، بيروت، ١مھا مصطفى عقيل، المرأة السعودية في ا>عGم، الدار العربية للعلوم ناشرون، ط. ٢
 .٤م، ص٢٠٠٠وضاع المرأة في سوق العمل، مجلة فصلية تعني بقضايا المرأة والمجتمع، ع د، رافع، ھGله، أ .٨٧
 .٣، وزارة التخطيط، العراق، ص٢٠١٤ -٢٠١٠خطة التنمية الوطنية للسنوات  .٨٨
 .١٤ -١٣، اللجنة ا(قتصادية وا(جتماعية لغربي آسيا، ص١٥: +التقرير العربي الموحد حول تنفيذ عمل بيجين .٨٩

  :نظرللمزيد أ
  .٢٠٠٨تقرير التنمية البشرية في العراق لعام  -
، وزارة التخط�يط والتع�اون ا>نم�ائي الجھ�از المرك�زي لyحص�اء ٢٠٠٩المرأة والرجل في العراق قض�ايا وإحص�اءات  -

  .وتكنولوجيا المعلومات
ي ئي الجھ��از المرك��ز، وزارة التخط��يط والتع��اون ا>نم��ا٢٠٠٩تق��ويم إحص��اءات الن��وع ا(جتم��اعي ف��ي الع��راق لع��ام  -

  .لyحصاء وتكنولوجيا المعلومات
أحمد ھاشم إبراھيم العطار، حقوق المرأة في الشرائع القديمة، دراسة Aحوال المرأة ومركزھ�ا الق�انوني ف�ي : أنظر .٩٠

 -١٢٨م، ص٢٠١٠، بغداد، ١المجتمع العراقي القديم في ضوء النصوص القانونية، دار الشؤون الثقافية العامة، ط
  .وأيضاً قانون العمل العراقي .١٤٤

  
  

  المصادر
 .م١٩٩٨، بيروت، ٢٢٩اAطرش، محمد، العرب والعولمة، المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، ع  .١
 .م١٩٧٧بدوي، أحمد زكي، معجم مصطلحات العلوم ا(جتماعية، مكتبة لبنان، بيروت،  .٢
 .م٢٠٠٥أة في الوطن العربي، تقرير التنمية ا>نسانية العربية، نحو نھوض المر .٣
 .٢٠٠٧تقرير البنك الدولي، البنك الدولي والمساواة بين الجنسين،  .٤
 .، اللجنة ا(قتصادية وا(جتماعية لغربي آسيا١٥: +التقرير العربي الموحد حول تنفيذ عمل بيجين .٥
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 .سة الوحدة، الكويتالتل، محمود فضيل، الخدمة ا(جتماعية العمالية ومستوياتھا العربية والدولية، مؤس .٦
رؤى ووجھ��ات نظ��ر ف��ي قض��ية التط��ور والتغي��ر : تيم��ونز، روبي��رتس، ايم��ي ھ��اين، م��ن الحداث��ة إل��ى العولم��ة .٧

 .م٢٠٠٤ا(جتماعي، ترجمة سمير الشيشكلي، عالم المعرفة، المجلس الوطني للفنون واaداب، الكويت،
 .م٢٠٠٥لمصرية العامة للكتاب، القاھرة، ثورو، ليستر، مستقبل الرأسمالية، ترجمة السيد عطا، الھيئة ا .٨
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