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متت الرتجمة من االنجليزية اىل العربية من قبل الدكتور محمد شومان ،وهي أعدت أص ًال لـ :مؤسسة نساء
من أجل التنمية  AWIDةwww.awid.org .
املحتوى:
ُ I.Iم َ
دخل
IIIIالعيوب التي شابت مامرسة السياسة خالل العقدين املاضيني يف املنطقة العربية
IIIIIتعميق طروحات املجموعات النسوية واملعنية بحقوق املرأة من الحقوق والسياسات االقتصادية
واالجتامعية يف املنطقة العربية
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السياسة.
V.Vمالحظات ختام َّية
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ُ -Iم َ
دخل:
لطاملا كانت املرأة يف قلب حركات املواطنني وأشكال النشاط املتنوعة التي تراكمت وتطورت لتتحول إىل
ثورات وانتفاضات للشعوب يف املنطقة العربية .واملؤ َّكد أن النساء يف قدراتهنَّ وأدوارهن املتعددة ،بوصفهن
ناشطات وطالبات ومحتجات عىل مستوى القطاعات الصناعية ومع املجموعات العاملة ،وكذلك بوصفهنَّ
مثقفات ومعلامت وأمهات وقائدات يف املجتمع املدين ،فض ًال عن ادوارهن األخرى ،اضطلعن بأدوار مختلفة
يف صنع الثورات يف الواقع.
لقد أطلقت ثورات الشعوب وانتفاضاتها يف املنطقة العربية الكثري من املطامح نحو التغيري عىل مختلف
املستويات ،مبا يف ذلك إعادة انبعاث انخراط املواطنني يف املجال العام .وقد رأى العديد يف التغريات الحادثة
باملنطقة فرص ًة إلعادة تأسيس العقد االجتامعي يف ما بني املواطنني والدولة .وعالوة عىل ذلك ،فقد أثارت
الثورات واالنتفاضات جملة من املسائل التي تتصدى للعالقة يف ما بني الحكم السيايس والسياسات االجتامعية
واالقتصادية وحق الشعب يف التنمية .وقد عزَّزت املظامل االقتصادية والفقر والالمساواة والبطالة وتدهور
األجور –فض ًال عن انتهاكات أخرى للحقوق االجتامعية واالقتصادية -أسس الثورات والحركات التغيريية يف
املنطقة العربية ،فب َّينت الرابط الوثيق يف ما بني مطالب الشعوب السياسية واالقتصادية واالجتامعية .وتال ًيا،
َّ
فإن أساس التحديات التي تواجه تحول املامرسة السياسية واستدامتها يف املنطقة العربية يكمن يف إعادة
النظر بالنامذج الفكرية العائدة للتنمية ،والسعي إىل إحقاق الحق يف التنمية ،وترسيخه يف َّ
مخطط السياسة
االقتصادية واالجتامعية.
وباإلجامل ،فقد ب َّينت الثورات والتحوالت املشهودة بوضوح َّأن استدامة املامرسة الدميقراطية ال ميكن
استمرارها من دون دو ٍر دينامي يضطلع به املواطنون الذين ميارسون بفعالية مواطنتهم بأبعادها االقتصادية
واالجتامعية والسياسية ،فض ًال عن ُبعدها الثقايف .وبالفعل ،فقد تم ترسيخ املواطنة والحقوق كمصدر لرشعية
صنع القرار ،وكآلي ًة للمحافظة عىل املساءلة.
وفيام يهيمن األمل والتفاؤل عىل املنطقة ،رسعان ما الحت مخاطر يف األفق تهدد بالنكوص عن حقوق املرأة
يف أعقاب سقوط األنظمة القدمية يف عدد من البلدان العربية ،مبا فيها تونس ومرص وليبيا .واملؤ َّكد َّأن الرد
السلبي عىل املجموعات النسوية وناشطاتها برز بقوة يف هذه البلدان .عالوة عىل ذلك ،كشفت التطورات
الحاصلة يف سياقات املنطقة ودينامياتها السياسية بدورها سيا ًقا معقدًا مر َّك ًبا حيث ميكن أن تشهد حقوق
نكوصا كب ًريا يف هوامشها وفسحاتها ،مبا قد يؤدي إىل سد الطريق أمام مطالب النساء عىل
املرأة ونضاالتها ً
وجه الرسعة.
ويف الغالب يبدو َّأن القيادات الناشئة التي يغلب عليها الطابع الذكوري تنىس َّأن الدميقراطية اذا ج َّردت
َّ
من املساواة مبظاهرها وأبعادها املختلفة –يف القانون ويف املامرسة-
شكل آخر من االستبداد
ستتكشف عن ٍ
( .)International Civil Society Action Network, 2011فعمليات التحول السيايس يف مرص وتونس
وليبيا –مبا فيها اللجان االنتقالية -افتقرت إىل متثيل النساء العادل .فاألحزاب السياسية التي فازت باألكرثية
يف كل من مرص وليبيا ،فض ًال عن االنتخابات التي ُأجريت يف املغرب خالل عام  ،2011تتَّسم بطابع إسالمي.
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وبقي متثيل املرأة يف الربملانات الوطنية غري عادل .عالوة عىل ذلك ،يتَّسع دور الدين من حيث كونه مح ِّددًا
لدور النساء وأوضاعهن االقتصادية والسياسية .ضمن سياقٍ كهذا ميكن أن تصبح حقوق املرأة جز ًءا من
اللعبة السياسية ،إذ تستخدمه املجموعات بوصفه أداة إلضفاء طابع من الليربالية عىل مواقفها ،أو استجاب ًة
إليديولوجيا معارضيها السياسية ،فيام ال تخطو هذه املجموعات نحو دمج املساواة الجنوسية وال تسعى إىل
اعتبار النضال من أجل حقوق النساء واملساواة والعدالة يف برامج عملها ومن مامرستها الداخلية (Mustafa,
 .)2011وبالتايلَّ ،
فإن َّمثة خط ًرا ماث ًال أمام النساء يف املنطقة العربية ،والس َّيام يف البلدان التي شهدت ثورات
شعبية ،يكمن يف اعادة انبعاث الرصاعات القدمية؛ ولذا َّ
فإن َّمثة حاج ًة للرتكيز عىل توسيع نطاق فسحات
املطالب النسوية بإزاء املعنيني اآلخرين عىل املستويات السياسية واالجتامعية واملدنية.
رصت
لقد نجحت الثورات يف إسقاط األنظمة القمعية .بيد َّأن السؤال الكبري هو ما إذا كانت هذه الثورات َّ
األسس من أجل نظام حكم ومامرسة سياسية يقومان عىل الحقوق واملساواة والعدالة .وبالفعل ،هل ُيحتمل
أن تؤسس الحركات الشعبية إطار عمل ملساءلة البنى الحاكمة االقتصادية واالجتامعية انطالقة من زاوية
الحقوق (مقاربة الحقوق)؟ فبالنظر إىل الحاكمية االقتصادية العاملية التي تتضافر وقائعنا معها عىل نحو
وثيق ،هل سنكون قادرين عىل تحقيق ثورة اقتصادية عىل املستوى الوطني ،بحيث تكون إعادة تنظيم
عالقاتنا االجتامعية واالقتصادية التي تؤثر يف إعادة تنظيم وقائعنا االقتصادية يف مركزها؟ هل سنكون قادرين
ً
عىل معالجة توزيع املوارد االقتصادية وتعزيز استقالل املرأة االقتصادي املرتبط
ارتباطا وثي ًقا بتحقيق املزيد
من املشاركة السياسية؟ وعىل اإلجامل ،هل ستشكل الحركات الشعبية ثورة يف واقع االمر اذا ما أخذنا بعني
االعتبار تأثرياتها يف واقع الحقوق واملساواة والشمول والعدالة الجنوسية؟
تسعى املقالة إىل مناقشة هذه املسائل وكذلك املطالب االقتصادية واالجتامعية التي تكمن يف محور الثورات
التي شهدتها املنطقة العربية؛ فض ًال عن مناقشة التحديات املاثلة يف وجه ترسيخ املواطنة والدميقراطية ضمن
نظام حكم عاملي
منكب عىل خدمة النموذج االقتصادي األرثوذكيس السائد .هذا ،وتحاول املقالة توضيح
ٍّ
الطرق التي يشتبك بها هذا النظام مع نضاالت الشعوب لرسم وقائع اقتصادية جديدة تتج َّذر أكرث فأكرث يف
املقاربات املتمحورة حول الحقوق واملساواة والعدالة والسيادة .فهي تس ِّلط األضواء عىل الحاجة إىل تعميق
منظور املجموعات والحركات النسوية وموقفها من الحقوق والسياسات االقتصادية واالجتامعية يف املنطقة
العربية يف السعي نحو تعزيز املساواة والعدالة الجنوسيتني وجعلهام يف أساس عملية صنع السياسة .ضمن
هذا السياق ،تسعى املقالة إىل مناقشة تغريات اسرتاتيجية يف بعض السياسات االقتصادية املختارة لخدمة
حقوق املرأة ومتكينها االقتصادي.
 -IIالعيوب التي شابت مامرسة السياسة خالل العقدين املاضيني يف املنطقة العربية
ما هو واضح بينِّ من العقود السابقة للحكم واملامرسة السياسيني يف البلدان العربية إهامل املرشوع التنموي
الوطني (الرؤية /االسرتاتيجيا) والفساد الذي نخر يف جسم الدولة .أما مصلحة الحكام الذين قبضوا عىل زمام
السلطة فقد ر َّكزت عىل كسب دعم املجتمع الدويل ،مبا يف ذلك الكتل االقتصادية الكربى واملؤسسات املالية
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الدولية ،وذلك من خالل توطني قبول الوصفات االقتصادية األرثوذكسية أو تبنيها .كان ذلك مدخ ًال أساس ًّيا
عربوه لبناء دعم حكمهم ،بالرغم من طبيعة الحكم السيايس القمعية ،فض ًال عن االنتهاكات الرصيحة لحقوق
اإلنسان التي كانوا ميارسونها .ضمن هذا السياق ،فقد تقاربت السلطات السياسية واالقتصادية ،فيام ازداد
متركز املوارد االقتصادية واحتكارها تحت سيطرة قلة ضئيلة من املتنفذين ،الذين كانوا إ َّما جز ًءا من الجهات
الحاكمة ،أكانت عائالت أم أحزا ًبا أم دوائر مقربة منها وعىل صلة وثيقة بها.
شكل من
وهكذا خالل العقود الثالثة املاضية ،فقد انبنت اقتصادات يف املنطقة العربية بصورة متزايدة حول ٍ
أشكال النمو ،يتجاهل األهداف التنموية وحقوق الناس االقتصادية واالجتامعية .فصنَّاع السياسة وضعوا عىل
رأس أولوياتهم االندماج يف االقتصاد العاملي من خالل تحرير التجارة واالستثامر واالستدانة وتوسيع نطاق
صفقات الخصخصة والرشاكات العامة-الخاصة والتف ُّلت االقتصادي الشامل (مبعنى الالتنظيم) .فالسياسات
ُّ
االقتصادية الكلية (املاكرو َّية) أعيد توجيهها نحو أولوية استهداف
التضخم ،وجذب االستثامر األجنبي املبارش،
وزيادة االنفتاح حيال التجارة وتدفقات الرساميل ( .)UNCTAD, 2011أ َّما دور السياسات الكلية يف دعم
اسرتاتيجية مدى بعيد تتمحور حول التنمية فقد ُأه ِمل .يف الوقت نفسه ،هُ ِّمشت القدرات اإلنتاجية الوطنية
مع مرشوع التنمية الوطني بوجه عام ،الذي يضم التصدي لالمساواة ولتمكني الناس من خالل توليد العاملة
ووضع سياسات أجو ٍر عادلة ،وتأسيس لخطط اجتامعية شاملة (.)UNDP/ League of Arab States, 2009
وبالرغم من النمو االقتصادي املستمر ومكتسبات إنتاجية العمل يف معظم البلدان العربية ،فقد شهدت
حصة األجر من الدخول الوطنية إما ركودًا أو تدهو ًرا (أنظر الرسمني البيان َّيني  1و .)2ولقد ب َّينت “لجنة
األمم املتحدة للتجارة والتنمية” (َّ )UNCTADأن معدل حصة األجر الوسطي ملرص وتونس واملغرب بلغ
تحسن قصري األمد ظهر يف عام  ،2005ليتجه بعد ذلك
 33%من الدخل الوطني منذ أواسط التسعين َّيات ،مع ُّ
نحو الهبوط ( .)UNCTAD policy briefوقد ارتبط انخفاض األجر مبرونة سوق العمل وإعطاء األولوية
لتنافسية القطاعات ذات التوجهات التصديرية .وبالتايل ،فقد رأينا بلدا ًنا تحقق من ًّوا اقتصاد ًّيا ،فيام كان الفقر
والبطالة والالمساواة تتصاعد .واملؤ َّكد َّأن البلدان العربية ح َّققت من ًّوا يف الناتج املحيل القائم ( )GDPتراوح
معدله الوسطي بني  5و ،)2008/2007( 6%فيام تراوح الفقر بني  8و 30%يف أنحاء املنطقة العربية ،لرتاوح
البطالة عند نحو  14%يف عام  ،2009ولتبلغ  40%يف بلدان كالسودان واليمن (Joint Arab Economic
 .)Report, 2009 /2010والجدير بالذكر َّأن البطالة ترتكز يف أوساط النساء والشباب ،حيث أفادت “منظمة
العمل الدولية” َّأن َّمثة معدالً وسط ًّيا للبطالة بلغ  21,5%يف أوساط الشباب بالبلدان العربية يف عام ،2010
ويصل اىل معدل وسطي بلغ  33%يف أوساط النساء الشابات خالل السنة نفسها (ILO 2010, cited by
.)Tzannatos, Haq, and Schmidt 2011
مصمم ًة لتخدم األهداف التنموية وحقوق املواطنني .فنوع النمو
مل تكن السياسات االجتامعية واالقتصادية َّ
املح َّقق مل يعمل لصالح النساء واملساواة ،كام مل يعمل لصالح العديد من فئات املجتمع ورشائحه االجتامعية.
فالالمساواة املنعكسة يف األجور ويف الوصول إىل العاملة والتهميشات االجتامعية الشاملة كانت تزداد بني
املناطق (مركزًا وأطرا ًفا) ،يف أوساط ٍّ
كل من الرجال والنساء والشباب واألكرب سنًّا من السكان.
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 النمو واألجور وإنتاجية العمل يف مرص:1 الرسم البياين

%  منو الناتج املحيل السنوي..........
 يف السنة% ______ منو الحد األدىن لألجر الشهري
 إنتاجية العمل------

:املصادر
• GDP growth annual %: World Bank available at http://data.worldbank.org/indicator/
NY.GDP.MKTP.KD.ZG
• Labor productivity percentage change: Own calculations based on Labor
productivity=GDP/Total Employment formulation. For this calculation GDP data is
retrieved from World Bank GDP (current US$) available at http://data.worldbank.org/
indicator/NY.GDP.MKTP.CD/countries
• Total employment data is retrieved from ILO LabourSta available at http://laborsta.
ilo.org/
• Growth of real minimum monthly wage in % p.a.: as calculated in ILO Global
Wage Report 2010-2011 noted that annual growth rates are generally calculated based on
nominal values and the CPI published by the International Monetary Fund. Available at
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/
publication/wcms_145265.pdf
) – “شبكة املنظامتBihtar Moschini( جمعت البيانات وأعدَّت الرسم البياين بيهتار موسكيني
َّ :ملحوظة
.”العربية غري الحكومية للتنمية
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 النمو واألجور وإنتاجية العمل يف تونس:2 الرسم البياين

%  منو الناتج املحيل السنوي..........
 يف السنة% ______ منو الحد األدىن لألجر الشهري
 إنتاجية العمل------

:املصادر
•
GDP growth annual %: World Bank available at http://data.worldbank.org/
indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG
•
Labor productivity percentage change: Own calculations based on Labor
productivity=GDP/Total Employment formulation. For this calculation GDP data is
retrieved from World Bank GDP (current US$) available at http://data.worldbank.org/
indicator/NY.GDP.MKTP.CD/countries
•
Total employment data is retrieved from ILO LabourSta available at http://
laborsta.ilo.org/
•
Growth of real minimum monthly wage in % p.a.: as calculated in ILO Global
Wage Report 2010-2011 noted that annual growth rates are generally calculated based on
nominal values and the CPI published by the International Monetary Fund. Available at
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/
publication/wcms_145265.pdf
) – “شبكة املنظامتBihtar Moschini( جمعت البيانات وأعدَّت الرسم البياين بيهتار موسكيني
َّ :ملحوظة
.”العربية غري الحكومية للتنمية
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وضع اسرتاتيجية تنموية وإعادة النظر يف دور التنمية والدولة الدميقراطية
يكمن التحدي األسايس بالنسبة إىل شعوب البلدان العربية ورسمييها يف إعادة بناء املرشوع التنموي الوطني
(مبا هو رؤية واسرتاتيجية) .وهذا يستوجب إعادة استنهاض عملية صنع السياسة الوطنية وتنفيذ مبادئ
السيادة واملساواة والعدالة والحق يف التنمية يف صلبها .وكام لوحظ آن ًفا ،غال ًبا ما كان صنع السياسة يف املنطقة
ً
العربية ردة فعل حيال ما كان ُيتو َّقع أو ُيطالَب به ،وكان يف بعض األحيان
مرشوطا من قبل العبني خارجيني.
وبالتايل ،فقد تبنَّت الدولة يف املنطقة العربية اسرتاتيجية سلبية خالفاً لدور “ناشط فاعل” (.)Reinert, 1999
الح ْو َك َمت نَْي العاملية والوطنية وصفت أكادمي ًّيا باعتبارها متظهر تج ُّرف معنى “الدولة
مثل هذه الوقائع يف َ
الدميقراطية” يف سياق تجري معه إعادة تخصيص أو توزيع القوى االقتصادية عىل املؤسسات الدولية ،مبا
يحدُّ من اإلمكانات ضمن البلدان النامية عىل اتخاذ خيارات مستقلة (.)Chimni, 2006
يف الوقت الحايلُ ،يعترب بناء عقد اجتامعي جديد يف أساس إعادة التفكري بدور الدولة .فهذا يشمل التفكري
بأدوار الدولة املختلفة باعتبارها العنرص الرئييس يف بناء أسواق جيدة الوظائفية ،وباعتبارها املستثمر
االجتامعي والعامل الفاعل يف االستثامر طويل األمد يف االقتصاد الفعيل .وقد تتصدَّى هذه األدوار املتنوعة
لعملية البناء ومأسسته وتوزيع الدخل والعدالتني االجتامعية والجنوسية وتعزيز النوع املالئم من النمو
االقتصادي الذي ميكنه أن يكون مساهماً إيجاب ًّيا يف تقوية أدوارها السابقة (.)Reinert, 1999
 -IIIتعميق طروحات املجموعات النسوية واملعنية بحقوق املرأة من الحقوق والسياسات االقتصادية
واالجتامعية يف املنطقة العربية
ترتابط عىل نحو وثيق حقوق النساء املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية ومتكينها.
فالضغوط االقتصادية واالجتامعية والثقافية الواقعة عىل النساء يف املجتمعات العربية والرتاجعات الحاصلة
يف ما يتعلق بحقوقهن االقتصادية تعرقل عملية إنجاز التقدم عىل الجبهتني السياسية واملدنية .فاالستقالل
االقتصادي عبارة عن عامل رضوري وأسايس لتحقيق مزيد من الحرية للنساء من مختلف أشكال االتكال
والتبعية ،وبالتايل لتحقيق مشاركة أعىل يف املجال العام ،وصوت ومتثيل سياسيني أعىلَّ .إن الوصول إىل
التعليم وفرص العمل –املتج ِّذرة يف إطا ِر العمل االئق  -هو نقطة العبور إىل االستقالل االقتصادي .وهذه
سن” حيال
العالقة تعكس الرابط الداخيل يف ما بني مختلف أنواع الحريات –املنعكسة يف مقاربة “أمارتيا ّْ
“التنمية بوصفها حرية” ،التي يعكس مبوجبها كيف ميكن لـ “الالحرية االقتصادية” –بشكل الفقر املدقع -أن
تجعل الشخص موضوعًا النتهاكات أنواع الحرية األخرى -فيام ميكن لـ “الالحرية السياسية”ً ،
أيضا ،أن تعزز
“الالحرية االقتصادية” وتجذرها (.)Sen, 2000, cited in Chimni 2008, p.5
فص َل عن اإلصالح الشامل للنامذج
َّإن التصدِّي ملسألة مشاركة النساء عىل املستوى االقتصادي ال ميكن أن ُي َ
والصيغ االقتصادية والتنموية التي تبنَّتها املنطقة العربية .فإعادة النظر يف السياسات بصورة منهجية إلحقاق
حقوق النساء ومتكينهنَّ االقتصادي يجب أن تتكامل ضمن مراجعة شاملة للسياسات والجهود التنموية
التي تؤول إىل العدالة االقتصادية وبناء القطاعات اإلنتاجية والقضاء عىل الفقر وخلق فرص العاملة وإصالح
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التعليم .عالو ًة عىل ذلك ،ال ميكن أن ُتجرى معالجة حقوق النساء وفق مقاربة تجزيئية تدريجية تر ِّكز عىل
مؤرشات خاصة ومحددة وته ِّمش سياق السياسة األوسع نطا ًقا .فاملقاربة التجزيئية املتد ِّرجة قد تؤدي إىل
جات متفارقة ( )paradoxical outcomesوالتي وصفها “البنك الدويل” من خالل االشارة اىل “املفارقة
ُمخ َر ٍ
يف العدالة الجنوسية” يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا .وهذه األخرية ُتستخ َد ُم لإلشارة إىل فقدان
االرتباط بني التقدم الذي ح َّققته بلدان املنطقة يف ردم الفجوات الجنوسية يف ُمخ َرجات التعليم والصحة؛ وبني
القدرة عىل تحقيق معدالت أعىل من املشاركة اإلناثية يف الحياتني االقتصادية والسياسية (Vishwanath,
.)World Bank, 2012
هذا ،ومل تكن املجموعات النسوية يف املنطقة العربية فاعلة يف معالجة الحقوق االقتصادية كام كانت يف
مجال الحقوق املدنية والسياسية .وبالتايل مل يكنَّ فاعالت –نسب ًّيا -يف معالجة تداعيات السياسات االقتصادية
والتنموية العاملية عىل سياقهنَّ الوطني ،باالضافة اىل التصدي ومعالجة نوعية السياسات التي تم اعتامدها
يتجسد يف بناء حركة عىل الجبهتني االقتصادية واالجتامعية عندما
حيال األزمات العاملية .بالفعل ،مثة تح ٍّد َّ
تواجه مجموعات حقوق املرأة تراج ًعا عىل جبهة حقوقها السياسية والشخصية .بيد أنه من املهم أن نعي
َّأن هذا الرتكيز عىل جانب واحد من مناقشة الحقوق ليس
مقترصا عىل املنطقة العربية أو عىل منظامت
ً
مجتمعها املدين .فبالفعل ،لوحظ أن العمل النسوي الثقايف غال ًبا ما ير ِّكز عىل جانب واحد من انتهاك حقوق
املرأة باستبعاد اآلخرين أو إهاملها ،األمر الذي يفرض تح ِّد ًيا مبعالجة شمولية الحقوق (.)Fagbonbe, 2008
يف الوقت الحايل ،تواجه مجموعات الحقوق اإلناثية والنسوية ،مع منظامت املجتمع املدين األخرى ،تحدي
العمل باتجاه ادماج مبادئ العدالة وحقوق اإلنسان وعدم التمييز واملساواة يف عملية اإلصالحات يف البلدان
العربية .وبالتايل َّ
فإن هؤالء جمي ًعا يواجهون تحدي أن يكون تعزيز حقوق املرأة يف أساس اإلصالحات
وجوهرها ،مبا فيها اإلصالحات الدستورية والقانونية (الترشيعية) األخرى ،فض ًال عن اإلصالحات الشاملة،
أكانت سياسية أم اقتصادية أم اجتامعية أم ثقافية .كام تواجه هذه املجموعات تحدي االنتقال من موقف
دفاعي إىل دور أفعل يف مجال صنع السياسة ،بحيث تضع البدائل وتعززها عىل كل الجبهات.
وبالتايلَّ ،
فإن أهمية تعزيز صوت مجموعات الحقوق األنثوية والنسائية ومواقعها يف تحليل السياسة
االقتصادية واالجتامعية وإصالحها ،تنبع من عاملني رئيسيني :العامل األول يكمن يف َّأن معالجة حقوق املرأة
ترتبط بالتصدي للسياسة االقتصادية الشاملة ومنوذج النمو االقتصادي اللذين ال يعمالن لصالح الحقوق
والعدالة؛ وأما العامل الثاين فهو َّأن الالمساواة والالعدالة يرت َّكزان يف أوساط النساء وتتَّخذان أشكاالً أعمق،
همش فيها النساء
نظ ًرا للضغوط اإلضافية الناجمة من وجود مجتمعات أبوية (بطريركية) ،حيث غال ًبا ما ُت َّ
و ُتقىص عن التعليم والعمل ومختلف مجاالت صنع القرار االقتصادي .هذان هام ال ُبعدان اللذان يحدِّدان
املشكلة ،و ُيفرتض أن تقيم املجموعات الحقوقية النسائية عليهام تحليالتها وآرائها وقدراتها عىل اقرتاح
البدائل والنضال من أجلها .وهي عملية تحتاج اىل عكس شمولية والتجزؤية الحقوق واعتامد بعضها عىل
بعض يف عالقة متبادلة.
وهكذا ،توجد حاجة لتقوية التضامن مساحات التصدي املشرتكة من أجل مواجهة االشكال املختلفة من
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القمع واالضطهاد االقتصادي واالجتامعي .و ُيف ِرت ُض مبثل هذه املساحات املشرتكة أن توفر القوة للحركات
االجتامعية وأن تر ِّكز النضاالت املجتمعية املختلفة الداعية اىل املساواة وعدم التمييز.
 -IVمواجهة تحديات التنمية يف املنطقة العربية؛ اختيار تعزيز املساواة والعدالة الجنوسية يف أساس صنع
السياسة.
عكست ثورات الشعوب يف املنطقة العربية أزمات سياسية واقتصادية واجتامعية ،وبالتايل تواجهه شعوب
البلدان العربية ومسؤولوها ،يف الوقت الراهن ،وتحدي تصميم مناذج تنموية بديلة ،وإعادة بناء املرشوع
التنموي الوطني (الرؤية /االسرتاتيجية) .عىل َّأن العالقة القامئة بني التحديات النابعة من العوملة والحوكمة
االقتصادية العاملية الالدميقراطية ومن انعدام االستقرار واالحتالالت والنزاعات الداخلية يف املنطقة العربية،
فض ًال عن أشكال متعددة من العنف والتمييز ضد املرأة ،تك ِّثف التحديات التي تواجه النقاش يف النامذج
الفكرية التنموية البديلة .عالوة عىل ذلك ،ال ميكن لهذا النقاش –وإن اعتُرب مركز ًّيا بالنسبة إىل الثورات
يؤسس و ُي َّ
خطط من دون التشديد عىل إطار عمل الحقوق
والعمليات املرتبطة بها يف املنطقة العربية -أن َّ
ومبادئ املساواة ُّ
والش ُمول والعدالة الجنوسية يف جوهره.
َّإن إعادة النظر والتفكري يف النامذج التنموية تستدعي بالرضورة إعادة التفكري بتشكيلة من األدوات
االقتصادية والسياسات ،مبا يف ذلك التجارة واالستثامر والتمويل والرضائب وغريها من السياسات .وينبغي أن
يعاد تصميم هذه السياسات بشكل داعم للعمليات التنموية الدينامية بعيدة املدى ،وضمن تتالٍ يرتاصف
مع املستويات املتحققة للتنمية واألهداف التنموية املستهدَفة وطنيا .ويف أساس عمليات كهذه أن ُيعمل
عىل إعادة بناء القطاعات اإلنتاجية وتوليد العاملة وإعادة التوزيع والفرص املتكافئة للجميع للمشاركة يف
هذه العمليات واالستفادة منها .عالوة عىل ذلك ،يستدعي ذلك إعادة التفكري بأطر العمل وباملؤسسات
العامة الداعمة لألهداف التنموية.
ضمن سياقٍ كهذا ،لن يكون الرتكيز عىل مستوى النمو االقتصادي املح َّقق ،بل عىل كيفية توليد النمو
االقتصادي ،وكيفية تآ ُثر سياسات التجارة واالستثامرات والتمويل ديناميك ًّيا مع األهداف التنموية كتوليد
العاملة وخفض الفقر وتسوية الالمساواة عىل نحو شامل.
ٌ
حاجة إىل تفكيك االفرتاض َّ
ضمن السياق نفسهَّ ،مثة
بأن النمو االقتصادي قد ينترش بصورة تلقائية ليشمل
مزيدًا من الفرص لتمكني النساء؛ وكرس حلقة قمع الحقوق السياسية والفردية .كام َّأن َّمثة رضورة للنظر عن
كثب يف ماهية نوع سياسات النمو املفيدة للنساء ولعاملتهن وتقدم حقوقهن االقتصادية واالجتامعية .عالو ًة
عىل ذلكَّ ،
فإن هناك حاجة للبحث يف أنواع سياسات النمو التي تغذي يف الواقع عملية معالجة الالمساواة
التي تعاين منها النساء .وهذا يشمل البحث يف السياسات التي قد تسهم يف متكني حقوق النساء وتعزيزها،
وكذلك البحث يف اإلجراءات والقوانني الجنوسية التي من شأنها تصحيح التمييز القانوين واملام َرس بوضح يف
الواقع الراهن.
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ضمن هذا السياق ،من الرضوري النضال من أجل إطار عمل يضمن الحقوق واملساواة والشمول والعدالة
أساسا إلعادة تصميم هذه السياسات .كام من بالغ األهمية ،فض ًال عن ذلك ،موضعة املدى الذي
الجنوسية ً
ميكن أن تخدم هذه السياسات به التقدم عىل جبهتي املساواة والعدالة ،باعتبارهام مؤرشين رئيسيني لقياس
نجاحها أو فشلها.
سيس ِّلط القسم الضوء عىل بضعة مجاالت ُتعترب جوهرية بالنسبة إىل النقاش الذي يتناول إعادة إنشاء
النامذج التنموية يف املنطقة العربية ،وتحتاج تطوير وتعميق للمقاربة األنثوية والجنوسية .فالقسم ير ِّكز عىل
السياسات اإلنتاجية وعىل السياسات االستثامرية والتجارية وعىل دور املؤسسات املالية الدولية .اىل جانب
الح َظ مركزية مناقشة مجاالت السياسة األخرى التي تتكامل مع إنشاء مناذج تنموية
ذلك ،من املهم أن ُت َ
بديلة ،مبا يف ذلك السياسات االقتصادية الكلية (املاكروية) واملالية والنقدية والرضيبية وسياسات األجور
والتجارة ،من بني مجاالت أخرى.
y

yإعادة التفكري بالسياسات اإلنتاجية

شهدت االقتصادات العربية بشكل عام تراج ًعا يف قطاعاتها اإلنتاجية تبدَّت يف تراجع حصص الزراعة والصناعة
التوسع الرسيع يف قيمة األنشطة الخدمية ذات القيمة ا ُملضافة املتدنية ،األمر
من الناتج االجاميل املحيل ،ويف ُّ
الذي تساوق مع تراجع مساهمة القطاعات اإلنتاجية يف توليد فرص العمل (Arnim, R., Rada, C.,
 .)Abdel Gadir Ali, A. & Abu-Ismail, K., 2011ولن يكون يف اإلمكان فصل التصدِّي لتحديات البطالة
يف املنطقة العربية عن معالجة تحدي إنعاش القدرات اإلنتاجية واالبتعاد عن الرتكيز عىل أنساق اإلنتاجية
املتدنية والتوليد املنخفض للوظائفَّ .
وإن إعادة تأسيس السياسات التنموية يف مجاالت الزراعة والصناعة
تتأسس تحت
والخدمات قد تستلزم بالرضورة تحوالً بنيو ًّيا من خالل تأسيس الطار سياسايت محكم وديناميك َّ
رايته سياسات تجارية واستثامرية ومالية لدعم فسحة السياسة التنموية وتوسيع نطاقها ،وبحيث ال تكون
عبئًا عليها.
َّإن اختيار تعزيز املساواة والعدالة الجنوسيتني من خالل سياسات القطاعات اإلنتاجية ستستدعي بالرضورة
فهماً لألدوار التي تضطلع بها النساء يف هذه القطاعات ،وألشكال التمييز بالقانون وباملامرسة التي تواجهنها؛
وبالتايل تطوير مقاربات السياسة واآلليات التي تعزز عىل نحو إيجايب املساواة والعدالة الجنوسيتني.
وعندما يتصل األمر بالزراعة ،فقد تر َّكزت عاملة النساء يف املنطقة العربية ،إىل ح ٍّد بعيد ،يف هذا القطاع.
فحصة عاملة النساء خارج القطاع الزراعي تبلغ مستوى متد ِّنيا ال يتجاوز الـ ( 20%عن سنة  )2008يف بلدان
منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،مقارنة بـ  40%عىل الصعيد العاملي (United Nations MDGs
 .)Review, 2010والواقع أن املنطقة املذكورة كانت الوحيدة حيث زادت فيها عملة النساء ضمن الزراعة
بدرجة كبرية خالل العقد الفائت ،من  33%من إجاميل العاملة اإلناثية يف عام  1996إىل  39%يف عام 2006
(.)World Bank, 2009
يف أعقاب األزمة االقتصادية واملالية العاملية ( )2008عاىن القطاع الزراعي من هبوط معدالته ،والس َّيام
يف بلدان شامل أفريقيا ،األمر الذي ميكن ربطه بانخفاض الصادرات الزراعية (Tzannatos, Haq and
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 .)Schmidt, 2011وقد ش َّكل ذلك ً
ضغطا متزايدًا عىل فرص العاملة النسوية ومصادر دخل النساء،مبا زاد من
نقصا واسع النطاق يقاسينه من حيث
انتشار الفقر يف أوساطهن .ويعكس تر ُّكز عاملة النساء يف هذا القطاع ً
وصولهنَّ إىل التعليم وخدمات الرعاية الصحية والضامن االجتامعي .باإلضافة إىل ذلك ،فقد أضاف االستثامر
غري املالئم يف البنى التحتية الزراعية ووصول النساء املحدود إىل األرض والقروض مزيدًا من عنارص التع ُّرض َّية
والهشاشة لدى انخراطهنَّ يف القطاع الزراعي ومساهمتهنَّ فيه.
وبالتايل ،تؤثر السياسات املرتبطة بالقطاع الزراعي ،إىل ح ٍّد بعيد ،عىل فرص تعزيز مشاركة النساء يف هذا
القطاع ،مبا يف ذلك عىل انتقال هذه املشاركة من كونها مع ِّرضة َّ
وهشة إىل إطار للعمل االئق واملدفوع األجر.
إن تصحيح الرتاجع يف القطاع الزراعي –بالنظر إىل دوره االجتامعي واالقتصادي -ال ميكن أن يحدث من
دون دور ناشط وفاعل تضطلع به الدولة يف توضيح سياسة بعيدة املدى تستهدف تنمية القطاع .ومثل
هذه االسرتاتيجية ينبغي أن تعالج إطار العمل القانوين الرضوري لدعم دخول االستثامرات املنتجة عىل هذا
القطاع .كام ينبغي أن يكون إطار العمل هذا مح ِرت ًما لحقوق ا ُملن َْج َم َعات الريفية ومم ِّكنًا لصغار املزارعني
الذين يش ِّكلون أغلبية املنجمعات املذكورة املنخرطة يف هذا القطاع يف البلدان العربية ،حيث ترت َّكز ً
أيضا
وإن دو ًرا ً
املشاركة النسائيةَّ .
ناشطا كهذا للدولة ،مبا يف ذلك دور املستثمر املبادر إىل تنظيم القدرات اإلنتاجية
ضمن سياسة تجتذب خزا ًنا واس ًعا من املستثمرين إىل القطاع ،هو أمر ال يدحض دور القطاع الخاص؛ بل إن
العكس هو الصحيح ،إذا أنه يكمله ويؤمن سياسة ترتكز إىل التنمية وإىل تشجيع مشاركة القطاع الخاص.
وعىل نحو مامثل،
يحتاج إىل خطة تنموية شاملة ودينامية تتكامل مع نظرة جنوسية يف مختلف القطاعات
ُ
املنتجة ،مبا يف ذلك الصناعة والخدمات.
yإعادة التفكري بسياسات االستثامر والتجارة

y
َّإن تصميم سياسات االستثامر والتجارة ملنفعة األهداف التنموية لهو أمر بالغ األهمية لرسم خط تنموي
ناجح؛ ذلك َّأن القواعد املنشأة عرب اتفاقيات االستثامر والتجارة لها اثر كبري عىل فسحة صنع سياسة التنمية
الوطنية .باإلضافة إىل ذلك ،ال ميكن أن تكون النقاشات الدائرة حول الروابط القامئة بني سياسات االستثامر
والتجارة متجاهلة للمقاربة الجنوسة،
وخصوصا يف سياق تر ُّكز التحديات التنموية والالمساواة يف أوساط
ً
النساء.
يستدعي ربط سياسات االستثامر والتجارة باسرتاتيجية تنموية تأخذ يف اعتبارها املساواة والعدالة الجنوسيتني
إعادة توجيه إدارة االستثامر والتجارة الخارجيتني ،مبا يف ذلك االستثامر يف القطاعات التي تعترب أساسية لتمكني
النساء االقتصادي .عالوة عىل ذلك ،يستدعي هذا التفكري يف أدوار متنوعة لالستثامرات العامة والخاصة،
مبا مي ِّيز بني االستثامرات “املنتجة” وتلك “غري املنتجة ،وإعادة التفكري بأطر عمل تنظيمية ومبؤسسات تدير
االستثامر دعماً ألهداف تنموية أوسع نطا ًقا.
عند مناقشة سياسة االستثامر واالستثامر األجنبي املبارش ،ير ِّكز صنَّاع السياسة يف املنطقة العربية وكذلك
النصائح التي ترد من مختلف املؤسسات املالية الدولية عىل الحاجة إىل تخليق “بيئة متكينية” لجذب
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االستثامرات وتحسني مناخ األعامل .وغال ًبا ما ر َّكز هؤالء عىل تعزيز املزيد من مناطق االستثامر حيث ينتفع
املستثمرون ببيئة ذات مرونة يف التنظيم ورضائب أقل ،فض ًال عن تقوية اليات حامية املستثمرين (IMF,
 ،)2011وإدخال املرونة عىل أسواق العمل واالنضامم إىل املزيد من اتفاقيات االستثامر وتحرير التجارة
(وهذه األخرية تشمل أبوا ًبا يف قواعد حامية االستثامر واملستثمرين) .وملَّا مل تثبت بالتجريب عالقة بني توقيع
اتفاقيات الالستثامر واتفاقيات التجارة الحرة وبني مستويات جذب االستثامرات األجنبية املبارشة ،فقد ق َّيدت
القواعد التي نصت عليها االتفاقيات املذكورة –يف كثري من االحيان -فسحة السياسة الوطنية وحدَّت من
أدواتها التي تخول شد الرابط بني ٍّ
كل من االستثامر والتنمية.
اهتمت البلدان العربية بإنشاء “مناطق صناعية مصنَّفة” (qualified Industrial Zones,
عىل سبيل املثالَّ ،
 )QIZبوصفها أدوات لجذب االستثامرات األجنبية املبارشة؛ بحيث أنشأت يف مرص واألردن (& Ghoneim
 .)Awad, 2009وقد بينَّ االبحاث حول هذه املناطق أن عاملة النساء كانت كبرية يف أوساط العامل املحليني
املوظفني يف هذه املناطق .ففي األردن َّمثة  60%من األردنيني العاملني يف املناطق الصناعية املصنَّفة هم
من اإلناث ،وهنَّ غال ًبا فتيات شابات ،إذ ترتاوح أعامرهنَّ ما بني  18و 30سنة ،وهنَّ ً
أيضا مبعظمهنَّ ذوات
تعليم ثانوي وخربة عمل ضئيلة أو من دون خربة باملرة ( .)Ghoneim & Awad, 2009, p. 20بيد أنَّ
التجربة ب َّينت ً
أيضا َّأن أثر املناطق الصناعية املصنَّفة عىل اإلنتاجية وعىل عاملة السكان املحليني كان يف
َّ
حده األدىن ( .)Ghoneim & Awad, 2009أ َّما األسوأ فهو أن املناطق املذكورة ارتبطت بانتهاكات خطرية
لحقوق العاملني والعامالت ،مبا يف ذلك متديد ساعات العمل وعدم دفع األجر واإلساءات الجسدية والجنسية
والحرمان من حقوق اإلنسان األساسية ومن حقوق العمل  .وقد يقدِّم بعض املح ِّللني أرقا ًما مرتفعة تتعلق
مبشاركة النساء يف املناطق الصناعية املصنَّفة ،بوصف ذلك جان ًبا إيجاب ًّيا .إال أ َّنه من الرضوري إثارة مسألة
أنواع وظائف النساء التي ُتق َّدم يف هذه املناطق ،وما إذا كانت هذه االتجاهات قد عرفت تزايدًا يف ما يتعلق
تحسنات طرأت عىل املساواة والعدالة ،أو انها تعزُّز التمييز وانتهاكات الحقوق
بعاملة النساء بحيث يعكس ُّ
التي تقايس منها النساء.
من الرضوري أن ُتر َاجع أطر عمل استثامرات السياسة يف البلدان العربية من وجهة نظر نسويج وجنوسية
لفهم كيفية تأثري سياسات االستثامر الوطنية واالستثامرات األجنبية املبارشة عىل دور النساء يف املنزل ويف
سوق العمل ،وكيفية تأثري الجنوسة عىل االستثامرات األجنبية ومساهمتها يف التنمية (.)Braunstein, 2006
y yمراقبة ُّ
تدخل املؤسسات املالية الدولية والتعامل معه يف املنطقة العربية
وسعت املؤسسات املالية الدولية دورها وقروضها يف املنطقة .فقد أرسع
غداة ثورات الشعوب العربية َّ
“صندوق النقد الدويل” و”البنك الدويل” و”البنك األورويب لالستثامر” لتقديم خدماتها وزيادة قروضها فيها.
ً
نح البنك األورويب لإلعامر والتنمية ()EBRD
تفويضا جديدًا لالقراض يف مرص وتونس واألردن واملغرب.
كام ُم َ
إذ أوضحت مجموعتا “الثامين” ( )G8و”العرشين” (َّ )G20أن أيَّ مساعد ٍة ُتسدى للبلدان التي تشهد
تغيرُّ ات ستسلك قناة املؤسسات املالية الدولية وبنوك التنمية متعددة األطراف.
يف مقدمة تقريره الذي حمل عنوان“ :التحوالت االقتصادية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا :الوفاء
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بوعد االزدهار املتبادل” ،وكان ُقدِّم إىل قمة “مجموعة الثامين” (أيار /مايو  ،)2011ر َّكز “صندوق النقد
الدويل” عىل الحاجة إىل “زيادة أساسية كبرية يف وترية النمو االقتصادي”ُ ،مت ِب ًعا إياها بدعوة مبارشة تتعلق
بـ “السياسات التي تدعم بيئة متكينية للقطاع الخاص” ،وبالرتكيز عىل “حاجات االستقرار االقتصادي الكيل
(املاكروي)” ( .)IMF, 2011ويواصل “صندوق النقد الدويل” التشديد عىل الحاجة إىل إعادة النظر يف دور
القطاع العام وتأمني فسحة أمام قطاع خاص حيوي وفعال ،مبا يف ذلك تبني مقاربة تجارية حيال األنشطة
العامة ،مثل توسيع التنافسية وإبرام عقود مع القطاع الخاص يف قطاعات الخدمات العامة (IMF, 2011, p.
 .)11هذا ،وتر ِّكز توصيات التقرير عىل ”تحسني مناخ األعامل“ ،مبا يف ذلك تعزيز املزيد من مناطق االستثامر
حيث يتم ادخال املرونة اىل عملية التنظيم وتقليص الرضيبة ،فض ًال عن تقوية حقوق املستثمرين .فهي تدعو
ويوسع املدخل أمام التحرير وتقليص دور بنوك الدولة (IMF, 2011, p.
إىل تطوير النظم املالية مبا ير ِّكز ِّ
)11؛ فض ًال عن تعزيز التكامل التجاري بالرتكيز عىل مزيد من تحرير التجارة يف الخدمات ،وتحرير تدفقات
الرأسامل واالستثامر ،وحرية اإلنشاء ( .)IMF, 2011, pp. 12-13ويويص التقرير ً
أيضا بإشاعة املرونة يف
تنظيامت سوق العمل .باإلضافة إىل ذلك ،يواصل “صندوق النقد الدويل” تحذيره من اإلنفاق اإلضايف ألغراض
اجتامعية  ،ويويص الحكومات بالرتكيز عىل “آليات حامية اجتامعية اكرث استهدا ًفا” (،)IMF, 2011, p.13
كالتحويالت النقدية واألشكال األخرى من دعم الدخل.
من الواضح أن “صندوق النقد الدويل” يواصل تركيز توصيات سياسته عىل سياسات مالية ونقدية صارمة
و ُمح َكمة ،مبا يف ذلك اتخاذ إجراءات متقشفة والرتكيز عىل استهداف التضخم ،فض ًال عن التحرير التجاري
واملايل وإلغاء التنظيامت ،ويف الوقت نفسه حظر أي أهداف بديلة للسياسات االقتصادية الكلية (املاكروية)
التي تركز عىل األهداف التنموية املرتبطة بالعاملة وبالقدرات اإلنتاجية .ومن املؤ َّكد أ َّنه فيام كان الصندوق
رسي ًعا بإضافته خطا ًبا يتعلق بالسياسات االجتامعية وبالتنمية التي هي لصالح الفقراء اىل تقاريره ،اال ان
ان ما يقدمه اليوم من توصيات اىل الحكومات والشعوب العربية ال يختلف كثريا عن ما كان يقدم اىل
الديكتاتوريون العرب باألمس ( .)Bond, 2011هذا النوع من “إعادة تغليف الخطاب” ليس بالجديد
بالنسبة إىل املؤسسة الدولية .فقد كان األمر مامث ًال يف أعقاب األزمة العاملية ،حني ج َّدد “صندوق النقد
الدويل” تقديم نفسه باعتباره مؤسسة ميكنها ان تعالج األزمة ،فتبنَّى خالل سنوات لغة تحايب الفقراء
والجنوسة والبيئة كغالف لنصائحه السياساتية األرثوذكسية نفسها التي يسعى إىل تعزيزها.
والواضح َّأن أولويات هذه املؤسسات تتمحور حول تنفيذ الخيارات االقتصادية التي ر َّوجتها لدى األنظمة
السابقة ،فيام هي تحول دون مناقشة عدم مالءمة مثل تلك الخيارات املثبتة حيال التحديات التنموية التي
تواجهها البلدان العربية .وبالتايل ،فهي –أي املؤسسات -تسعى إىل تقديم العيوب والنواقص التي َو َص َم ْت
النموذج االقتصادي الذي ر َّوجت له خالل سيطرة األنظمة الالدميقراطية البائدة عىل انها نتيجة تطبيق هذا
النموذج يف سياقات القمع واالضطهاد ،وليس نتيجة فشل السياسات االقتصادية نفسها (World Bank,
 .)2011, p.1وهذا يشكل محاولة إلعادة بناء فسحة لتعزيز النصح االقتصادي األرثوذكيس وما ُيط َّبق من
نيوليربالية ،وهي مقاربة تفرتض وجود روابط قوية بني التحرير االقتصادي والتحوالت الدميقراطية.
َّإن اآلثار االجتامعية والجنوسية املتفاضلة الناجمة عن هذه السياسات االقتصادية الكلية (املكروية) مل ُتدرس
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يف الغالب ومل توضع عليها املالحظات الرضورية ( ،)Braunstein, 2012يف حني َّأن الخطابات والتحليالت
املتعلقة بها ،وكذلك النامذج التقنية ذات الصلة ،ظلت حاملة لعنارص وانعكاسات جنوسية (Elson 1998,
موجهة إىل مديرة “صندوق النقد الدويل” ش َّددت
 .)cited by Braunstein, 2012, p. 33ويف رسالة َّ
منظامت املجتمع املدين عىل َّأن سياسات الصندوق التي تر ِّكز عىل ضمور اإلنفاق الحكومي عىل الحاجات
األساسية قد أدَّت إىل تعميق الفقر يف العامل،
وخصوصا يف أوساط النساء والبنات اللوايت تش ِّكلن أغلبية
ً
الفقراء ،وإىل زيادة أعبائهن الرعائية املنزلية ،فيام انخفض وقتهنَّ حيال العمل مدفوع األجر .ويالحظ الكتاب
أن “تقليل حجم القطاع العام وهو ما يطالب به صندوق النقد الدويل أدَّىً ،
أيضا ،إىل القضاء عىل الوظائف
والتقدميات ،وهو ما يؤثر سل ًبا وبالتحديد عىل النساء الاليت كنَّ أول من تم اقصاءهن وآخر من أعيد
يالت ثانويات من حيث األهميةَّ .
وإن هذا النسق املأساوي
استخدامهم ،وذلك بسبب أ َّنهنَّ ُيعتربن ،زو ًراُ ،م ِع ٍ
يزيد من أعباء النساء وأعاملهنَّ يف املنازل واملزارع والقطاع غري الرسمي ،مبا ال يؤمن لهنَّ أج ًرا مدفوعًاَّ .إن
إخفاق صندوق النقد الدويل يف االعرتاف بهذا العمل غري املدفوع أجره يف الحسابات الوطنية يك ِّرس مزيدًا
من الالمساواة الجنوسية”.
توسع دورها يف املنطقة العربية –مبا فيها “بنك االستثامر األورويب”
وقد ك َّررت مؤسسات مالية دولية أخرى ِّ
و”البنك األورويب لإلعامر والتنمية”ً -
أيضا هذه املقاربة .عىل سبيل املثال ،يف تقاريره التقوميية التقنية
املعدَّة حول كل من مرص وتونس ،يعزو “البنك األورويب لإلعامر والتنمية” العيوب والنواقص التي اعتورت
السياسات املن َّفذة خالل الفرتة السابقة إىل “اشكاليات مرتبطة بتنفيذ اإلصالحات وتركيزها وعدم اكتاملها،
وليس إىل املحدِّدات املوروثة يف نظم اقتصاد السوق”( .)EBRD, 2011وهكذاَّ ،
فإن هذه املقاربة غال ًبا ما
تحد من قدرة تلك املؤسسات عىل تحديد عدم التالؤم القائم بني مجاالت تحرير السياسات املتعددة ،وبني
مستويات التنمية يف هذه البلدان؛ وبالتايل يحد ذلك من قدراتها (أي تلك املؤسسات) عىل اقرتاح وتطوير
ُّ
تدخالت من شأنها أن تكون أكرث مالءمة لألهداف التنموية عىل املستوى الوطني.
َّ
وإن دو ًرا كهذا تضطلع به املؤسسات املالية الدولية يف املنطقة قد مي ِّثل طري ًقا نحو كبح الثورة وتقييدها
ضمن حدود معينة ،وإقناع الحكومات أن الخيار الوحيد عىل الجبهة االقتصادية هو يف إعادة إشاعة استقرار
النامذج االقتصادية السابقة ،بدالً من إعادة التخطيط لخيارات اقتصادية بديلة عىل نح ٍو دميقراطي ورعاية
سياسات تنموية بديلة عىل املستوى الوطني .لقد انطوت القروض املرشوطة سياس ًّيا عىل احتامل تك ُّثف
الالمساواة الجنوسية أو إدامتها أو تقويض قدرة النساء عىل التف ُّلت من إسار الفقر .وبالفعلَّ ،
فإن مثل هذا
السياق يسهم يف تهميش مطالب حقوق املرأة واملسائل الجنوسية ،التي تؤثر بدورها عىل الفسحات املتاحة
نكوصا عن التفكري ببدائل وسياسات اقتصادية
للنساء لتغيري أدوارهن وتبني أدوار مختلفة .فهو قد يعكس ً
لدعم حقوق النساء يف البلدان العربيةَّ .
وإن تأث ًريا كهذا ترتكه القوى االقتصادية واملالية االقتصادية ينبغي أال
تغفله الشعوب وال املجتمع املدين ،مبا يف ذلك مجموعات الحقوق النسوية ومجموعات العامل ،فض ًال عن
األحزاب السياسية.
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 -Vمالحظات ختام َّية

فيام تواجه املنطقة أشكاالً متنوعة من التغريات وعىل مختلف املستوياتَّ ،مثة محاولة متعاظمة يقوم بها
فاعلون متنوعون فض ًال عن جامعات عديدة ،بربط تدخالتهم بخدم ًة أهداف الثورات ومطامح شعوبها .كام
تزداد محاولة صناع السياسة يف الحكومات والحكومات االنتقالية واألحزاب السياسية ومجموعات العامل
ومختلف أنواع منظامت املجتمع املدين اىل توسيع أجنداتهم املتعلقة بأهداف الثورات وبحقوق املواطنني،
أو تلك التي تتعلق بدرجة كبرية بخطاب اجتامعي لصالح الفقراء.
وهذا ينبع من واقع أ َّنه إثر اندالع ثورات الشعوب بات مصدر رشعية عمليات السياسة يتج َّذر أكرث فأكرث
يف حقوق املواطنني ومبادئ الحرية واملساواة والعدالة .إال َّأن هاتني األخريتني ال ميكن تحقيقهام من دون
مساواة وعدالة تشمالن النساء وحقوقهنَّ .
َّإن التحدِّيات عىل هذه الجبهة تنبع من الديناميات والحراكات الوطنية ،فضال عن انبثاقها من الوقائع
العاملية .وقد بات من املؤ َّكد والواضح أ َّنه ضمن الحوكمة االقتصادية العاملية الراهنة ،يوجد خطر بـ
“تقليص مضمون الدميقراطية ومعناها اىل انتخاب ممثلني يسعون بآرائهم اإليديولوجية غري املالمئة إىل فرض
السياسات االجتامعية واالجتامعية نفسها”( .)Chimni, 2006, p.1عالوة عى ذلكَّ ،إن تعزيز القيادات
الوطنية التي تضع يف رأس األولويات املصالح القامئة عىل رؤى واسرتاتيجيات دميقراطية وتنموية تبقى تح ِّد ًيا
يف البلدان العربية .وهذا السياق يجمع التحديات الرئيسية للمطالبة باملواطنة والدميقراطية يف هذه البلدان
مع إمكانات إفساح املجال للشعوب يك ترسم وقائعها االقتصادية واالجتامعية الجديدة.
َّإن السعي إىل االبتعاد من محاوالت إعادة تكريس قمع حقوق الناس ومطالبهم يستدعي بالرضورة مراقبة
عامة مستمرة للمعنيني السياسيني املحليني ،مبن فيهم املسؤولون الحكوميون وامل ِّ
رشعون ،فض ًال عن األحزاب
السياسية الفاعلة ،ومساءلتهم بشأن أجنداتهم االجتامعية واالقتصادية وكيف ميكنها أن تكون يف خدمة
التنمية التي تتمحور يف األساس حول مبادئ املساواة والعدالة وحقوق املواطنني .ونحن نحتاج إىل التفكري
مبسألة العقد االجتامعي الذي التزمت به األحزاب املنتخبة والساسة املنت ََخبون ،وفق رؤى تنموية استق َّرت
يف أساس برامج عملهم ،ومبدى إمكان االبتعاد من املقاربات الرجعية ضد حقوق النساء ،مع إعطاء األولوية
للمساواة والعادلة االجتامعية والجنوسية.
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I.Iمدخل:
تب َّدت آثار األزمة االقتصادية العاملية يف املنطقة يف تراكبها مع آثار أزمات الغذاء والطاقة واملناخ القامئة
يف لحظة مواجهة املنطقة تحديات تنموية رئيسية ،مبا يف ذلك تزايد الفقر والبطالة وارتفاع مستويات
الالمساواة .وترضب جذور التحديات التنموية يف االنقطاع الحاصل بني مناذج النمو االقتصادي التي تب َّنتها
بلدان املنطقة وبني حاجاتها التنموية .بينام ارتفعت أسعار النفط وتعاظمت التحويالت من الخارج ،مماَّ أ َّدى
إىل نشوء ربحية اقتصادية موث َّقة يف عدد من الدول العربية ،عانت مؤرشات التنمية واملساواة من ركود او
تراجع يف املنطقة .وفيام تختلف آثار األزمة عىل أسواق املنطقة ،فقد شعر املواطنون بتأثري األزمة متعددة
األبعاد بصورة حادة ،من خالل ارتفاع أعباء أسعار الغذاء والطاقة عىل سبيل املثال .عالوة عىل ذلك ،فقد
انتهت األزمة إىل ضياع األمل بتوليد فرص للعمل وبالقضاء عىل الفقر ،والتي تأمل الكثريون أن يلمسوها
ٍ
كنيجة
لسنوات من النمو االقتصادي يف املنطقة.1
ويف حني كانت تُنكر الحكومات العربية( 2كام العديد من الحكومات يف البلدان النامية) تداعيات األزمة،
كانت شعوب املنطقة تبدي ردة فعل حيال ظروفها االقتصادية واالجتامعية من خالل االحتجاجات التي
اندلعت يف عام  2008وما تزال يف مختلف البلدان العربية .واتخذت انتفاضات الشعوب واحتجاجاتها
أبعا ًدا جديدة خالل عامي  2010/2011اجتاحت تونس ومرص واليمن والبحرين واألردن وليبيا وغريها.
هذا ،وتعكس االحتجاجات مقاومة ضد تراكم القمع السيايس املرتافق مع انتهاكات حادة وثابتة للحقوق
االقتصادية واالجتامعية ،األمر الذي ينبع من عيوب شابت النموذج التنموي املت َب َّنى والفساد واسع االنتشار
وانعدام املساءلة .عالوة عىل ذلك ،اضافت اآلثار الناجمة من األزمة إىل تدهور الظروف عىل املستويات
الوطنية.
يف أساس التح ِّديات التنموية يف املنطقة العربية يشار إىل العجز عن تحقيق مستويات ف َّعالة ملشاركة النساء
االقتصادية يف مختلف االقتصادات العربية ،املرتبطة بالعقبات التي يواجهنها عىل الجبهات االجتامعية
والسياسية والثقافية .وبالفعل ،فقد دخلت نساء املنطقة يف فرتة األزمة العاملية فيام ه َّن يقاسني ظروفًا
متدهورة واستبعا ًدا أو إقصا ًء مرتف ًعا عىل مختلف هذه الجبهات .ويف الوقت الذي تشهد فيه مجاالت
كالتعليم والصحة بعض التقدم يف ما يتعلق باملؤشرِّ ات التنموية وبردم الفجوات الجنوسية ،إال أ َّن فرصة
عكس ذلك التقدم يف مشاركة اقتصادية ومتثل سيايس مل تحقق أو يُستَ َف ْد منها.
تتناول هذه الورقة التح ِّديات االقتصادية-االجتامعية الشاملة يف املنطقة العربية واآلثار الناجمة من سلسلة
األزمات العاملية التي تع َّمقت يف ما بعد عام  ،2008وما تزال تفعل فعلها يف العامل حتى اآلن .ضمن هذا
السياق ،تناقش الورقة الفجوات الجنوسية وتفاوتات العاملة يف البلدان العربية .كام تتناول ،أيضً ا ،دور النساء
يف أساس ثورات الشعوب وانتفاضاتها التي شهدتها املنطقة العربية منذ أواخر عام .2010
 1مزيد عن مستويات النمو االقتصادي املحقق يف املنطقة وطبيعته جرى التصدِّي له يف القسم التايل.
 2تضم البلدان العربية  22بلدًا تحت مظلة جامعة الدول العربية ،وهي :الجزائر ،البحرين ،جيبويت ،مرص ،العراق ،األردن ،الكويت ،لبنان،
ليبيا ،موريتانيا ،املغربُ ،عامن ،فلسطني ،قطر ،السعودية ،السودان ،سورية ،تونس ،اإلمارات العربية املتحدة ،اليمن ،جزر القمر ،الصومال.
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IIIIالنمو االقتصادي منفصالً عن حاجات التنمية :تحديات اقتصادية-اجتامعية مزمنة يف املنطقة العربية
مث َّة اقتصادات متنوعة يف البلدان العربية ،من بلدان الخليج وهي مبعظمها منتجة ومص ِّدرة للنفط ،إىل
بلدان متوسطة الدخل ذات أسواقٍ مفتوحة نسبيًّا ترتبط باالقتصاد العاملي ،إىل بلدان أقل تط ُّو ًرا .وخالل
العقود القليلة املاضية أولت الحكومات العربية يف البلدان غري املنتجة للنفط اهتام ًما متزاي ًدا بتدفقات
املساعدات الدولية واالستثامرات األجنبية املبارشة وتحرير التجارة والتحويالت املالية ،يف اختطاط خيارات
سياساتها املتنوعة ،فيام واصلت البلدان املنتجة للنفط اعتامدها عىل الريع الناجم من صادراتها النفطية.3
يف هذا السياق ،اضطلعت املؤسسات املالية الدولية بدور رئييس يف التأثري بصياغة السياسات االقتصادية
واالجتامعية يف مختلف البلدان العربية .وقد غابت مقاومة الرشوط املفروضة من الخارج عىل صناعة
السياسات االقتصادية واالجتامعية بصورة متزايدة عن املجاالت العامة يف تلك البلدان؛ مماَّ يُعزى جزئيًّا إىل
القمع السيايس والقيود التي ُوضعت عىل املشاركة يف صياغة السياسات ،فضالً عن انهامك العديد من أحزاب
املعارضة السياسية ومجموعات املجتمع املدين يف النضال من أجل حقوقها.4
هذا ،وشهدت البلدان العربية من ًّوا يف ناتجها املحيل القائم ( )GDPمنذ عام  ،2003إذ س َّجلت يف العام املشار
إليه معدل منو قدره  ،7,3%مقارن ًة بـ ُ 3%س ِّجلت يف عام  .2002وتواصل األمر كذلك خالل األعوام 2004
و 2005و ،2006حيث س َّجلت البلدان العربية معدل منو وسطي قدره  7,3و 8و 6,6%عىل الرتتيب .5ووفق
التقرير االقتصادي العريب املشرتك لعام  2009الذي أصدر “صندوق النقد العريب" ،فإ َّن منو الناتج املحيل
القائم املتحقق يف البلدان العربية خالل عام  2008كان نحو  ،6,6%فيام كان خالل عام  2007نحو  .5,2%غري
أ َّن هذا النمو مل يسهم يف معالجة مستويات الفقر أو البطالة6؛ ومر ُّد هذا إىل أ َّن حقيقة أ َّن النم َّو االقتصادي
مل يُع َّبأ باألنشطة اإلنتاجية ،وإمنا ارتكز بصورة مفرطة عىل عائدات النفط واالستثامرات العقارية وعائدات
القطاع السياحي واملساعدات األجنبية.

3 Peirce and Mohamadieh, Kinda and Peirce, Oliver (June 2009); “Facing Challenges of Poverty,
Unemployment, and Inequalities in the Arab region: Do policy choices of Arab governments still hold
”?after the crisis
4 Abdel Samad, Ziad and Mohamadieh, Kinda (April 2011), “The Revolutions of the Arab Region:
Socio-Economic Questions at the Heart of Successful Ways Forward”, published in Perspectives
Special Issue April 2011, by the Heinrich Boell Foundation.

 5التقرير االقتصادي العريب املشرتك لعام 2010؛ وقد اعتمد عىل أرقام «صندوق النقد الدويل» واملصادر الوطنية .التقرير متوفر عىل
الرابط التايلhttp://www.amf.org.ae/content/joint-arab-economic-report :
 6عندما تُحتسب معدالت الفقر ،استنادًا إىل خطوط الفقر الوطنية ،فإ َّن هذه املعدالت تبلغ نحو  30%يف البلدان العربية األقل تطو ًرا،
كجزر القمر والسودان وجيبويت واليمن وموريتانيا وفلسطني؛ ونحو  20%يف مرص ،و 13%يف األردن ،و 11,4%يف سوريا ،و 9%يف املغرب،
و 8%يف لبنان .املصدر :التقرير االقتصادي العريب املشرتك لعام  2009الصادر عن «صندوق النقد العريب» .من ناحية أخرى ،يبني تقرير
أهداف التنمية األلفية لعام  2010أ َّن مستوى الفقر يف منطقة غرب آسيا وشامل أفريقيا هو األدىن بني املناطق األخرى ،ولكن مع اتجاه
ناقصا عن ُ 5%ر ِصدَت
نحو ارتفاع ُس ِّجل بني عامي  1990و 6%( 2005يف غرب آسيا حيث ازداد من  2%يف عام  1990و 3%يف غرب آسيا ً
يف عام  .)1990ويستند هذا االحتساب إىل «دوالر يف اليوم».
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البطالة يف املنطقة العربية

تتَّسم أسواق العمل العربية بنسبة عاملة متدنية عىل السكان والقطاع غري الرسمي الواسع .و ُتعزى هذه النسبة املتدنية
إىل املعدالت املتدنية ج ًّدا ملشاركة النساء وفئة الشباب من السكان يف أسواق العمل .بلغت نسب العاملة إىل السكان
حدود  46%يف الدول العربية يف عام  ،2007مقارنة بـ  59%يف جنوب آسيا ،و 61%يف أمريكا الالتينية والكاريبي ،و 65%يف
ريا خالل عام .2010
أفريقيا جنوب الصحراء ،و 69%يف جنوب رشق آسيا ،و 71%يف رشق آسيا .ومل تتباين هذه املعدالت كث ً
باإلضافة إىل هذا املستوى املتدين للمشاركة يف أسواق العمل ،تبدو البطالة جد مرتفعة يف البلدان العربية؛ إذ ارتفعت
مستوياتها يف وقت تم تحقيق منو اقتصادي مهم يف هذه الدول ،مبا يعكس مشكلة بنيوية يف سياسات النمو االقتصادي
التي تبنَّتها املنطقة ،وقدرتها عىل مواجهة التحديات التنموية ،كالعاملة والفقر .وباملعدل ،فقد بلغت البطالة  14%يف
عام  ،2009لتصل إىل  40%يف بلدانٍ كالسودان واليمن ،مقارن ًة بـ  5,7%عىل الصعيد العاملي .وهذا يجعل رقم العاطلني
عن العمل يصل إىل  17مليون مواطن ،باإلضافة إىل عاملة غري رسمية واسعة االنتشار .وإذا احتسبنا العرشين مليو ًنا ا ُملخت َِّطني
من الداخلني الجديد إىل سوق العمل بني عامي  2000و ،2020عندئ ٍذ ُيق َّدر أن يتط َّلب األمر توليد  88مليون فرصة عمل
جديدة لهؤالء العاطلني عن العمل يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا.
وقد كان مستوى البطالة يف أوساط الشباب ( 21,5%يف عام  2010وفق تقدرات «منظمة العمل الدولية») ،وهي أعمق يف أوساط اإلناث الشابات
( 33,3%وفق تقديرات ”منظمة العمل الدولية») ،عام ًال رئيس ًّيا يف أوساط املشكالت السياسية واالقتصادية واالجتامعية التي أدَّت إىل تعبئة
جامهريية للناس واندالع الثورات يف العديد من البلدان العربية.

بيد َّأن البطالة يف املنطقة العربية مل تزدد كث ًريا نتيج ًة لألزمة العاملية إىل الدرجة التي شهدتها املناطق Zafiris Tzannatos, Tariq Haq,
Dorothea Schmidt (February 2011), “The Labour Market after the crisis in the Arab States: Trends,
.Policy Responses and Challenges in the Recovery ”, Abstract, p. 4األخرى .والواقع أن بلدان املنطقة شهدت ارتفاعًا
مع َّينًا للبطالة مع عودة العامل من الخارج ،باإلضافة إىل ارتفاعها يف البلدان املتلقية لليد العاملة (مبا فيها بلدان الخليج) .ولقد تل َّقى الشباب يف
املنطقة العربية الرضبة األقىس مع وجود أعىل مستويات البطالة مقارنة بفئات املجتمع األخرى.

إال َّأن حدة املشكلة قبل اندالع األزمة كانت ترتاكب مع تدهور نوعية الوظائف نتيجة لألزمة ،إضافة إىل مستويات مرتفعة لإلحباط والخروج من
وخصوصا يف أوساط النساء والشباب .فاالعتبارات الجنوسية يف سياسات العاملة كانت غائبة عن مناقشات سياسات
سوق العمل،
ً

العمل يف الدول العربية ،أكان عىل املستوى الوطني أم اإلقليمي ،قبل األزمة وبعدها.

إ َّن غياب صناعة السياسة الشاملة عىل أساس الحقوق يف البلدان العربية ساهم يف عملية االنقطاع التي
شهدتها بني النمو االقتصادي وبني تح ِّديات التنمية ،والسيَّام القضاء عىل الفقر وتوليد العاملة .كام افتقرت
سياسة خلق الرثوات إىل تدخُّالت إعادة التوزيع ،مبا أفىض إىل تعاظم الالمساواة بني املناطق الريفية واملناطق
الحرضية ،وبني الرجال والنساء .وتظل الحامية االجتامعية أم ًرا ناد ًرا يف البلدان العربية ،وهي متوفرة بصورة
رئيسية للموظفني الحكوميني .7عالوة عىل ذلك ،يؤث ِّر دور النفط يف اقتصادات املنطقة بدرجة كبرية عىل
سامتها وخصائصها ودورها إزاء حقوق املواطنني .ففي البلدان املنتجة واملصدر للنفط ،جاءت هيمنة هذا
األخري وما يولِّده من أرباح تدعم نظام الرعاية فيها عىل حساب أنظمة اقتصادية واجتامعية وسياسية حيوية
تعكس العمليات التشاركيَّة الدميقراطية واحرتام حقوق املواطنني .ففي اقتصادات كهذه ،حيث يهيمن
.Ibid 7
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الدخل غري املكتسب الناجم من النفط ،وحيث يبقى دور املواطنني اإلنتاجي هامش ًّيا ،تصبح عالقة املواطن
بالدولة وكذلك عملية تأمني حقوقه يف الخدمات العامة والحامية االجتامعية أقرب إىل الصدقة واإلحسان
والخريية من أن تكون مواطَنة صحيحة .فسياسة النفط –مبا يف ذلك املصالح الخارجية يف الحفاظ عىل
مخزونات النفط يف البلدان العربية -أنتجت دعم القوى العاملية الكربى لألنظمة الالدميقراطية .وعىل وجه
اإلجامل ،فقد منعت املشكالت التي كانت تنخر يف أنظمة الحكم ،إىل مركزة السلطة السياسية واالقتصادية،
من ترجمة املكاسب /املنجزات االقتصادية إىل تقدم يف التنمية ،يف كل البلدان العربية ،أكانت منتجة للنفط
أم مستوردة له .أضف إىل ذلك أ َّن التهميش االقتصادي الذي تعاين منه غالبية املواطنني يف البلدان العربية
يتعاظم وينترش عىل نطاق واسع يف أوساط النساء الاليت يواجهن حواجز عدة عىل مستويات عدة ،مبا فيها
االقتصاد واملجتمع والعائلة.
ولقد فاقمت األزمات الدولية بأبعادها االقتصادية والتنموية تح ِّديات التنمية القامئة يف املنطقة العربية.
فبني عامي  2008و 2009شهدت البلدان العربية املختلفة تراج ًعا يف مستويات النمو (باستثناء اليمن
وجيبويت) .ذلك أ َّن نسبة النمو املئوية يف الناتج املحيل القائم يف البلدان العربية إجامالً بلغت يف معدلها
الوسطي نحو  1,8%خالل عام  ،2009بعدما كانت  6,6%يف عام .20088
وعىل اإلجامل ،ميكن املالحظة أنه كانت لألزمة آثار عىل البلدان األكرث اعتامدًا عىل عوامل النمو التي متيل
إىل كرثة التقلُّب ،واليسَّما يف مجال النفط واالستثامرات األجنبية املبارشة واملساعدات والسياحة والتحويالت.
وهذه البلدان تشمل البلدان العربية ذات الدخل املتوسط( كاألردن ولبنان وسورية وتونس واملغرب
والجزائر )9وبلدان الخليج (كاإلمارات العربية املتحدة والبحرين والسعودية وعُ امن وقطر والكويت) ،عىل
عكس البلدان األقل تطو ًرا (كاليمن والسودان وجيبويت) .إال َّأن هذه البلدان عادت إىل سابق معدالت منوها
األعىل يف عام  ،2010ومر ُّد ذلك بالتحديد إىل عزل بعض البلدان يف املنطقة نسب ًّيا عن األسواق العاملية وإىل
توسدها واستنادها إىل فائض سيولة كانت قد راكمتها يف
مستويات رسملة السوق املتدنية ،باإلضافة إىل ُّ
السابق البلدان املنتجة للنفط.
عن ردَّات فعل الحكومات حيال األزمات
تركت سلسلة األزمات آثا ًرا مختلفة ومتفاوتة عىل البلدان العربية ،وتفاوت بالتايل األثر الواقع عىل النساء
فيها .فقد حاولت الحكومات إشاعة االستقرار يف األوضاع بزيادة نفقاتها وتوسيع برامج املعونات .والحظ
العديد من خرباء “منظمة العمل الدولية" أنَّه “مث َّة القليل من اإلجراءات جديدة يف املنطقة العربية التي
 8بحسب التقرير االقتصادي العريب املشرتك ( ،)2010تناقص النمو يف بلدان مجلس التعاون الخليجي من معدله الوسطي
الذي كان عليه من  5,3%يف عام  2006إىل  0,1%يف عام  .2009أما البلدان العربية األخرى ،ذات الدخل املتوسط ،انكامشً ا
كهذا يف منوها ،حيث انخفض يف األردن من  5,6%خالل عام  2008إىل  2,8%يف عام  ،2009ويف تونس من  6,3%إىل  3,1%عىل
الرتتيب ،ويف مرص من  7,2%إىل  4,7%عىل الرتتيب .املصدر :الفصل الثاين من «التقرير االقتصادي العريب املشرتك».)2010( ،
 9تعترب الجزائر بلدًا مصد ًرا للنفط وقد ساهمت عائداته يف دعمها وتوسيدها خالل األزمة.
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ميكن تحديدها بأنها ردات فعل [أو استجابات] حيال األزمة .10"...وأضافت “منظمة العمل الدولية" أنه من
الصعب تحرير إجراءات االستجابة حيال األزمة عن اإلجراءات التي كانت مخططة ،ويصعب كذلك التعميم
عىل البلدان االثنني والعرشين نظ ًرا لغياب البيانات عنها ولتنوعها.
أي أن َّما قيل يبيِّن أن َّكل بلدان الخليج( اإلمارات العربية املتحدة ،البحرين ،السعودية ،عُمان ،قطر،
الكويت )اتخذت إجراءات لرتخية السياسات النقدية وزيادة السيولة ،فيام اتخذت بلدان أخرى مزيدًا من
اإلجراءات النقدية كضامن أصول املصارف وضخ املال إليها 11.ولقد كانت البلدان ذات الدخل املتوسط األقل
تأثُّرًا نسبيًّا من حيث قطاعاتها املايلَّة؛ إال أنها كانت ،من جانب آخر ،األكرث تأثُّرًا من حيث صادراتها
وتحويالتها املالية وعاملتها واستثامراتها األجنبية املبارشة وسياحتها .فقد عانت مرص واألردن من تناقص كبري
يف اإلقراض املرصيف للقطاع الخاص خالل عامي  2008و 200912.أمَّا بعض البلدان األخرى( التي تضم األردن
ولبنان وسورية وتونس ومرص واملغرب وموريتانيا )فقد اتَّخذت إجراءات تتعلق بالجبهتني املالية والنقدية.
عىل أن َّالتقلُّصات الرضيبية مل تكن قد نُفِّذت بعد بطريقة تالئم قطاعات العاملة املكثَّفة 13.فقد وفَّر
14
كل ٌّمن األردن وتونس واملغرب ضخات ٍمن السيولة .ومع مرص ،أنقصت هذه البلدان معدالت فوائدها.
واعتمدت تونس ومرص رزمة من التدخالت شملت زيادة اإلنفاق العام وتحفيز النمو االقتصادي من خالل
االستثامر يف البُىن التحتية ،موفرة ًبذلك الدعم لهيئات القطاع الخاص ،فضال ًعن تصدير الدعم واإلعانات.
كام زاد كل من األردن وسورية واملغرب اإلنفاق العام عىل املرشوعات العامة 15.وكام شهدنا يف املناطق
األخرى ،كانت األبعاد الجنويسَّة لالزمات غري معكوسة يف صنع السياسات املستجيبة الثار االزمات العاملية،16
إذ مل يحدث جديد يف الواقع القائم املفتقر إىل سياسات حساسة حيال الجنوسة وحقوق النساء ،فض ًال عن
االعتبارات األخرى القامئة عىل الحقوق يف عمليات صنع السياسة.

.)Tzannatos, Haq, and Schmidt 2011 (same as reference 7 10
 11التقرير االقتصادي العريب املشرتك ،الفصل « :10تداعيات األزمة املالية العاملية عىل اقتصادات املنطقة العربية» ،الصفحة
 .210متوفر عىل الرابط التايل/http://www.amf.org.ae :
 12املصدر نفسه؛ ص .214
 13كام يف املرجع  ،7ص .10
 14التقرير االقتصادي العريب املشرتك ،الفصل  ،10ص .217
 15املصدر نفسه؛ ص .217
16 “Gender in Times of Crisis; New Development Paradigm Needed”; Social Watch Report 2010, http://
www.socwatch.org .
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IIIIIالفجوات الجنوس َّية وتفاوتات العاملة يف املنطقة العربية :وضع فاقمته األزمات العاملية

تتخذ الفجوات الجنوسيَّة يف املنطقة العربية وجو ًها متن ِّوعة .ففي “تقرير التنمية البرشية العربية" ()2005
الصادر تحت عنوان" :نحو نهوض النساء يف العامل العريب" ُح ِّددت الالمساواة الجنوسيَّة باعتبارها واحدة من
أكرب العقبات يف التنمية البرشية يف املنطقة العربية .فقد الحظ التقرير أ َّن مث َّة أدوا ًرا جنوسية منطيَّة الطابع
تتجذر عميقًا ،فتحد من العاملة النسوية وفرص صنع القرار ،وهي ما تزال األكرث تدنِّيًا يف العامل.17
اإلطار  :1وضع عامالت املنازل يف املنطقة العربية

خادمات يف املنازل .وتواصل مسألة أوضاع
ُيستخدم العديد من العامالت األجنبيات يف بلدان الخليج ودول عربية اخرى
ٍ
العامالت األجنبيات الوافدات إىل البلدان العربية أن تش ِّكل العناوين الرئيسية يف أخبار العامل ،التي تصف الحاالت بإساءة
املعاملة والعبودية واملوت واالنتحار [(http://www.guardian.co.uk/world/video/2011/apr/12/nepali-slaves-united-arab-
 )emirates-videoتاريخ زيارة املوقع 9 :أيار /مايو  .]2011ويف معظم البلدان العربية ُيطلب من عامالت املنازل أن يكون
لديهن ر ٍاع أو كفيل محيل ،ترتبط به إقامتهن قانو ًنا .ولذا ،فإن هذه الرعاية أو الكفالة تخلق بالنسبة إليهنَّ تبعية ،وهو
أمر ُي َّربر يف املجتمعات العربية بحاجتهنَّ إىل «الحامية» –وباعتبارهن نساء -يك ُيسمح بض ِّمهنَّ إىل بيئة عائلية .والواقع َّأن
نظام الكفالة يرتافق مع ذلك مع عنرصية تمُ ا َرس ضد العامالت ومع االفتقار إىل حامية مالمئة من قبل الدولة ،األمر الذي
مرجح الحدوث .يف عام  ،2010لجأت قطر إىل إلغاء
يخلق عنارص التع ُّرض َّية والهشاشة والضعف ،ويجعل االستغالل واق ًعا َّ
نظام الكفالة (أنظر الرابط ,http://topnews.ae/content/24869-no-more-sponsorship-system-qatar :تاريخ الزيارة  9أيار/
مايو  .)2011وبالرغم من تقارير حقوق اإلنسان (أنظر الرابط:
 http://www.hrw.org/en/reports/2010/04/28/slow-reform-0تاريخ الزيارة  9أيار /مايو )2011؛ التي تويص
الحظ تقدُّ م
بإحداث إصالحات يف النظام القانوين املتعلق بعاملة خادمات املنازل الوافدات يف املنطقة العربية ،إال أ َّنه مل ُي َ
ملموس يف هذا الصدد.
كالم املدوِّن الباحث يف حقوق اإلنسان وسام الصليبي/http://ethiopiansuicides.blogspot.com :

وحني ت ُناقش تداعيات األزمة االقتصادية عىل النساء يف املنطقة العربية ،يحتاج املرء إىل األخذ بعني اعتباره أ َّن
هذه املنطقة –ككل املناطق األخرى -ليست متجانسة /فاقتصاداتها تختلف من حيث سياقاتها االجتامعية
والسياسية والثقافية .ومن املؤكَّد أنه ليس مث َّة منوذج وحيد للمرأة يف املنطقة العربية ،وعليه فإ َّن ظروف
النساء السياسية واالقتصادية والثقافية تتباين إىل ح ٍّد بعيد.
يف مجال جمع اإلحصاءات والدراسات التنموية ،تفتقر البلدان العربية إىل االعتبارات الجنوسية ،التي تجعل
األمر أصعب من حيث متابعة التداعيات الخاصة واملحددة عىل النساء الناجمة عن األزمة واالستجابة
حيالها .18عالوة عىل ذلك ،فقد ادت أطر العمل القانونية املحلية والقوانني التمييزية ضد املرأة ،باإلضافة إىل
17 http://arabstates.undp.org/subpage.php?spid=10
 18وبالفعل ،فقد لوحظ يف التقرير املشرتك الذي تناول تنفيذ خطة عمل «بيجينغ» +15؛ الذي نرشته «إسكوا» ()ESCWA
وجامعة الدول العربية (ترشين األول /أكتوبر  )2009ما ييل« :إ َّن غياب اإلحصاءات والتحليالت املرتبطة بتأثري الظاهرة العاملية
األخرية عىل النساء ،كاألزمة املالية الدولية وأزمة الغذاء العاملية وتغري املناخ ،مينع الحكومات من تحديد السياسات اآليلة إىل
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املامرسات األبوية ،اىل حبس النساء يف حالة من الركود؛ إذ أسهم هذا بدوره يف الح ِّد من الفسحات لتحفيز
استجابات سياسية حيال األزمات تأخذ بعني االعتبار التحديات التي تواجه النساء.
سريكز القسم التايل عىل الفجوات الجنوسية عىل مستوى العاملة يف املنطقة العربية ،واآلثار التي خلفتها
األزمات العاملية عىل هذه الجبهة.
عن تفاوتات العاملة
كام أسلفت اإلشارة إليه أعاله ،تبقى مستويات البطالة يف املنطقة العربية من بني أعىل املستويات يف العامل
وأكرثها من حيث املخاطر االقتصادية والتنموية الضاغطة التي تتهدد كل من الرجال والنساء عىل حد سواء.
ففي البلدان العربية هناك أدىن حصة لإلناث يف القوة العاملة يف العامل ،فيام تظل بطالة اإلناث أعىل من
بطالة الذكور ،بحيث تتجلىَّ التفاوتات الجنوسية يف األجور إىل حد بعيد .19عالوة عىل ذلك ،فقد أوضحت
«منظمة العمل الدولية" يف عام  2009أ َّن الفجوة الجنوسية االكرب يف نسبة العاملة الهشَّ ة من حصة العاملة
اإلجاملية موجودة يف بلدان الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،فيمتص القطاع غري الرسمي الهش لنسبة عالية
من عمل النساء حيث يرتكز عملهن بصورة طاغية.
املشاركة يف أسواق العمل والبطالة :مل تزدد حصة مشاركة اإلناث من السكان يف القوة العاملة بدرجة كبرية
بني عامي  2000و .200720ففي عام  2008الحظت “منظمة العمل الدولية" أنه بالرغم من الزيادة التي
طرأت عىل عدد النساء يف القوة العاملة بنسبة مئوية بلغت  ،7,7%إال النساء ما يزلن يشكِّلن  33,3%من
القوة العاملة فقط ،أي أدىن بكثري من املناطق األخرى .21وبالرغم من مستوى املشاركة املتدنيِّ  ،تبقى البطالة
مرتفعة يف أوساط النساء ،والس َّيام الشابات يف املنطقة .فقد س َّجلت «منظمة العمل الدولية" نحو  16%من
البطالة يف أوساط النساء يف عام  ،2010لرتتفع إىل  33,3%يف أوساط الشابات مقارنة باملعدالت اإلجاملية
البالغة  ٪ 10عامة و 25%يف أوساط الشباب .22عىل سبيل املثال ،تبلغ معدالت بطالة الشباب الذكور نحو
 10%فيام تواجه الشابات معدالت بطالة تزيد عىل  .40%23وقد وضعت هذه الظروف النساء يف مأزق
حامية النساء بوجه خاص واملواطنني بوجه عام عىل أساس واسع من التأثريات السلبية الناجمة عن هذه الظاهرة ...ويفتقر
العديد من البلدان العربية إىل اإلحصاءات والبيانات املنفصلة الخاصة باألبعاد الجنوسية ،األمر الذي يعقِّد عملية تحديد
املشكالت التي تواجه النساء وتحليلها وإيجاد حلو ٍل مناسبة لها» .ص .7
;19 Development Challenges For The Arab Region: A Human Development Approach” (2009) Vol. 1
p. 56; by the United Nations Development Programme and Regional Bureau for Arab States (RBAS).
20 Women’s Control Over Economic Resources and Access to Financial Resources”; Arab Women and
Development Series, Number 36; United Nations (2009); prepared for ESCWA by Mona Chemali Khalaf.
21 Ibid. p 12.
22 ILO (2010a); 2010 and 2011 Preliminary Estimate, referenced by Tzannatos, Haq, and Schmidt 2011
(same as reference 7).
23 Ibid. p 11.
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التبعية االقتصادية مبستويات مرتفعة ،مبا أ َّدى إىل حدوث تفاوتات يف الحامية االجتامعية (حيث توجد) .عىل
أ َّن هذه اإلحصاءات ال تعكس عىل األغلب وصول النساء املواطنان إىل الوظائف أو عدمه يف البلدان العربية.
عىل سبيل املثال ،إ َّن ارتفاع العاملة التي شهدتها بلدان الخليج –كقطر واإلمارات العربية املتحدة -يستند إىل
شمول العامالت الوافدات من الخارج ،وال يعكس متكني النساء املواطنات (أنظر اإلطار  1ملزيد من التعرف
إىل ظروف عامالت املنازل األجنبيات).
الفائدة املحدودة من الوصول الجديد إىل التعليم :ترك الركود اإلجاميل الذي ساد األسواق نتيجة األزمات
العاملية وكذلك محدودية القدرة عىل خلق وظائف جديدة ،النساء عاجز ٍ
ات عن االستفادة من الوصول
الجديد إىل التعليم املحقق يف بعض بلدان املنطقة .فيام قد ال يظهر ارتفاع بطالة النساء الشابات إحصائيًّا،
ومرد ذلك إىل حقيقة أ َّن النساء –والسيَّام الشابات منه َّن -رسعان ما يخرجن من سوق العمل أو يُستوعنب
ٌ
يف وظائف غري مدفوعة األجر ضمن األعامل العائلية .24ويجدر بالذكر
تحليل لـ  66بل ًدا ناميًا عىل امتداد
الفرتة الواقعة بني عامي  1985و 2006خلص إىل أنَّه لعرض العمل النسايئ طابع مرتبط بدورات التقلبات
االقتصادية .)counter-cyclical( 25فالعائالت ذات الدخل املتدين تستجيب حيال األزمة االقتصادية بإرسال
نسائها إىل العمل ،وغالبًا ما تنتهي النسوة ذوات املستوى التعليمي املتدين وغري املاهرات إىل القطاع غري
الرسمي أو إىل وظائف هشة وذات تع ُّرضيَّة .عىل أ َّن النسوة املتعلامت ميلن إىل فقدان وظائفهن خالل فرتات
النشاط االقتصادي األكرث تدنِّيًا.

تركُّز العاملة النسوية يف الزراعة :ترتكَّز العاملة النسوية يف املنطقة العربية بدرجة كبرية يف القطاع الزراعي.
أ َّما عىل الصعيد العاملي فقد واصلت حصة النساء يف العاملة مدفوعة األجر خارج القطاع الزراعي تزايدها
البطيء لتبلغ نسبة  41%يف عام  .2008غري أ َّن هذه النسبة ال تتعدى يف بلدان الرشق األوسط وشامل أفريقيا
الـ  ،20%كام ورد يف تقرير األمم املتحدة عن أهداف التنمية األلفية لعام  .2010والحقيقة أ َّن منطقة الرشق
األوسط وشامل أفريقيا كانت الوحيدة التي زادت فيها العاملة النسوية يف الزراعة خالل العقد األخري ،أي
من  33%من إجاميل العاملة النسوية يف عام  1996إىل  39%يف عام  .200626ولقد عاىن القطاع الزراعي
من هبوط خالل األزمة العاملية،
وخصوصا يف بلدان شامل أفريقيا ،األمر الذي ميكن ربطه بتقلُّص الصادرات
ً
الزراعية .27وقد خلف ذلك ضغطًا متزاي ًدا عىل فرص العاملة النسوية ومصادر الدخل ،مماَّ أ َّدى إىل تزايد
انتشار الفقر يف أوساط النساء .وإ َّن تركُّز العاملة النسوية يف هذا القطاع يرتاكم مع النقص الذي يواجهنه

24 Same as reference 7, pages 3 and 6.
25 OECD survey; source: Presentation on the Impact of the Financial Crisis on Women and Families
;)(PREM Gender and Development- World Bank 2009
متوفر عىل الرابط التايلhttp://www.oecd.org/dataoecd/2/44/43330539.pdf :
26 World Bank; “The Status and Progress of Women in the Middle East and North Africa”; World Bank
Middle East and North Africa Social and Economic Development Group.
متوفر عىل الرابط التايل:
http://siteresources.worldbank.org/INTMENA/Resources/MENA_Gender_Compendium-2009-1.pdf
27 Same as reference 7; p. 7.
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من حيث وصوله َّن إىل التعليم وخدمات الرعاية الصحية والضامن االجتامعي .وقد تركت األزمة البلدان أقل
قدرة عىل اإلنفاق عىل التعليم والصحة ،وبالتايل مع ٍ
فرص أقل ملكافحة ذاك النقص عىل نح ٍو ف َّعال .باإلضافة
إىل ذلك ،ما يزال مستم ًّرا كل من االستثامر غري املالئم يف البنى التحتية الريفية والوصول املحدود إىل األرض
والقروض.
ومع وجود موارد اقتصادية ومالية محدودة يف املنطقة ،يُتوقَّع أن تصل املرأة بنسبة أقل إىل التم ُّول من
فضال عن التنوع املحدود يف األنشطة
القطاع الخاص ،مبا يعكس حاال قامئة .28بالنظر إىل هذه الظروف ً
االقتصادية يف املنطقة ،يُتوقَّع أن تشهد النساء مزي ًدا من العرقلة يف الوصول أو التح ُّول إىل املشاركة يف
قطاعات اقتصادية جديدة.
فجوات الدخل وفقر الدخل :تنعكس الفجوات الجنوس َّية يف مستويات الدخل
املحصل ،والوصول إىل
َّ
الوظائف مدفوعة األجر ،أو تلك الوظائف ذات الرواتب العالية ،والوصول إىل الضامن االجتامعي .عالوة عىل
ذلك ،يعكس فقر الدخل بُع ًدا جنوس ًّيا قويًّا يف البلدان العربية .واملؤكَّد أ َّن األرس التي يتحمل مسؤوليتها نساء
يسود فيها الفقر أكرث من تلك التي يتحمل مسؤوليتها رجال .29وقد ساء هذا الوضع نتيجة األزمة ،والس َّيام
أ َّن الصدمة االكرب التي شهدتها املنطقة العربية نتيجة االزمة تركَّزت عىل نوعية الوظائف ومستوى تع ُّرض َّيتها،
وليس عىل عددها الذي كان يف األصل متدنَّ ًيا ج ًّدا.
الفجوات املستمرة عىل الجبهة التعليمية :بعي ًدا من التفاوتات يف العاملة واألجور ومستويات الفقر ،تظهر
أيضً ا الفجوات الجنوسية يف التعليم والصحة والوصول إىل املناصب السياسية ودوائر صنع القرار ،فضالً عن
املشاركة عىل مستوى العائلة والسيطرة عىل القرارات الشخصية .فمؤشرِّ ات التنمية البرشية تبينِّ أ َّن التقدم
مثال ،تبلغ نسبة اإلناث إىل الذكور يف
وخصوصا يف االلتحاق بالتعليم األسايسً .30
ُحقِّق يف معدالت التعليم،
ً
االلتحاق بالتعليم األسايس يف بلدان الرشق األوسط وشامل أفريقيا  .97%بيد أ َّن هذه املنجزات ال تطبَّق،
يف معدالتها الوسطية ،عىل كل البلدان العربية .وعالوة عىل ذلك ،يبقى التقدم املحقق يف االلتحاق جزئيًّا،
فيام تبقى معدالت إمتام املدرسة يف أوساط البنات متدنِّية .وبالفعل ،ما تزال اإلناث مرشَّ حات للترسب
املدريس أكرث من الذكور يف كل بلدان منطقة الرشق االوسط وشامل افريقيا تقريبًا .31عىل سبيل املثال،
 28لقد انعكس انعدام القوة التكافؤ ( )parityيف الدراسات التي بيَّنت مثال لبنان حيث يوجد  64%من املبادرين إىل
األعامل وتنظيمها من الذكور الذين ميولون عملياتهم الخاصة ويتمتعون بالقدرة عىل وصولهم إىل القروض املرصفية ،مقارنة
بـ  48%من النساء املبادرات إىل األعامل وتنظيمها .أما يف مرص فثمة  45,7%من الذكور مقابل  14,6%من اإلناث .املصدر:
World Bank Report: “The Environment for Women’s Entrepreneurship in the Middle East and North
.”Africa Region
29 Same as reference 29, p. 33 (2009).
30 World Bank (October 2010); Report entitled “Bridging the Gap, Improving Capabilities and Expanding
Opportunities for Women in the Middle East and North Africa Region”. Progress is registered as well on
the health fronts, in female life expectancy and maternal mortality rates.
31 Ibid. World Bank (2010).
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كل من املغرب واليمن.32
تستمر الفجوات الجنوسية الكربى قامئة يف االلتحاق بالتعليمني الثانوي والعايل يف ٍّ
فمعدالت الترسب تزداد مع ارتفاع املستوى التعليمي.
ليس التعليم أداة للتمكني االقتصادي :حتى مع الوصول إىل مراحل التعليم العالية ،ليس من الرضوري أن
تُضمن جودة التعليم ،33كام أنه ليس من املضمون أن يكون التعليم العايل أداة للتمكني االقتصادي للنساء
من حيث تأمني وظائف الئقة .وقد تفاقمت هذه املشكلة مع األزمة العاملية املندلعة .فالنساء اللوايت اكتسنب
مؤ َّخ ًرا مزي ًدا من تعليم أفضل نو ًعا ،مع ما ترافق ذلك مع هوامش معيَّنة من حريات وتغيريات مكتسبة
يف فهم دورهن يف بعض البلدان العربية ،يواجهن حواجز أعىل حني دخوله َّن إىل سوق العمل نتيجة لألزمة
العاملية املذكورة .فنساء بعض البلدان العربية الاليت توظَّفن باعتبارهن عامالت أجنبيات يف بلدان الخليج،
غالبًا ما ك َّن يُجربن عىل ترك وظائفهن نظ ًرا لخسارة فرص العمل يف البلدان املتلقية هذه .والعديدات منه َّن
متوسط ،كلبنان ومرص واألردن .ضمن سياقٍ كهذا ،تراجعت فرص االستفادة
ه َّن من بلدان عربية ذات دخلٍ ِّ
من التقدم عىل الجبهة التعليمية والتغريات املعينة املحدودة املتعلقة بالفهم االجتامعي الدوار النساء
االقتصادية .ومن ناحية أخرى ،فإ َّن النساء يف بلدان الخليج املنتجة للنفط غالبًا ما يك َّن أقل نشاطًا نسبيًّا من
الناحية االقتصادية مقارنة بالبلدان العربية األخرى ،بالرغم من التقدم الكبري عىل الجبهة التعليمية .فالدولة
تحافظ يف هذه البلدان عىل النموذج الرعايئ مع بذلها إعانات مرتفعة املستوى ملواطنيها .وبالتايل ،مل يكن
مث َّة أثر مفرط نتيجة األزمة يف ظروف النساء مواطنات هذه املجتمعات.
إ َّن ما يُسهم يف هذه الفجوات الجنوسية مرك ٌَّب من األبوية (البطريركية) ودور املقاربات الدينية املحافظة
يف القانون ويف الحياة املدنية والتنميط الثقايف .فهذه العوامل أنتجت حاج ًزا نفس ًّيا قويًّا يف أوساط الشعوب
العربية يف ما يتعلق باملشاركة النسوية يف املجال العام .34وترتافق هذه العوامل السلبية مع وجود الحواجز
يف سوق العمل ،كانعدام الوظائف الالئقة .كام ان هذا الواقع يفاقم من النتائج املرتتبة عن القوانني التمييزية
املطبقة من ناحية واإلخفاق يف تطبيق الترشيعات الالمتييزية املوجودة ،فضالً عن انعدام الوعي لدى النساء
ومطالبته َّن بحقوقهن .وبالفعل ،فقط لوحظ يف تقرير رسمي عن تنفيذ خطة عمل «بيجينغ" +15أنَّه
“بالرغم من اإلصالحات الترشيعية املنفَّذة يف العديد من البلدان العربية ،فإ َّن مث َّة فجوة طاغية يف ما
بني الترشيعات والواقع نظ ًرا للتقاليد الثقافية السلبية املستمرة؛ والصور النمطية الخاصة باملرأة والرجل؛
والتوزيع غري العادل ملهامهام ضمن العائلة ،يف البيت ويف الخارج؛ والتناقضات بني القوانني ،حيث توجد هذه
القوانني؛ والواقع اليومي؛ وقبول التمييز والعنف ضد النساء اجتامع ًّيا ،األمر الذي يؤ ِّدي إىل تراجع املفاهيم
املكتسبة املرتبطة باملساواة".35
32 Ibid. World Bank (2010).
”33 International Labour Organization (2009): Growth, employment and decent work in the Arab region
p.13; prepared for the Arab Employment Forum Beirut, Lebanon 19–21 October 2009.
34 Sabbagh, Amal; “The Arab States: Enhancing Women’s Political Participation”.
35 Consolidated Report on the Implementation of the Beijing Platform for Action: +15; published by
the ESCWA and the League of Arab States (October 2009); p 6.
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IVIVمالحظات ختامية :النساء يف أساس عملية تعبئة الشعوب طل ًبا للحقوق وللمساواة السياسية
واالقتصادية واالجتامعية
ساهمت األزمة العاملية يف تفاقم السياق املتدهور أص ًال يف املنطقة العربية ،الذي يتَّسم بقمع سيايس
مرتاكب مع انعدام الدميقراطية ومع التهميش االقتصادي واالجتامعي ،ومع مستويات مرتفعة من الالمساواة
َ
وانتهاكات الحقوق .وقد احتضنت هذا
السياق صيغ ومعادالت نيوليربالية ُر ِّوج لها يف املنطقة العربية بهدف
تبنِّيها ،كام هي الحال يف العديد من املناطق والبلدان النامية .غال ًبا ما كان ذلك يرتبط مبستويات مرتفعة من
الفساد ومركزة املوارد االقتصادية .36ضمن هذا السياق ،متوضع التهميش االقتصادي واالجتامعي والسيايس،
تعم املنطقة.
وكذلك الالمساواة ،اللذان تواجهه النساء ،يف أساس اإلشكاليات التي ُّ
قاس ُم املرأة األعباء التي تنتجها التحدِّيات الشاملة يف املنطقةُ ،يثقل كاهلها إضافة إىل ذلك مبعايري
وفيام ُت ِ
اجتامعية وثقافية ودينية مجحفة .فاألزمة العاملية خلقت مزيدًا من الضغط عىل هذه الظروف .وعىل
اإلجامل ،فقد وقعت ضغوط اقتصادية عىل النساء و ُفرضت تراجعات عىل حقوقهن االقتصادية ،األمر الذي
عرقل عملية تحقيق تقدم عىل جبهتي الحقوق السياسية واملدنية .وبالفعلُ ،تعدُّ االستقاللية االقتصادية
عام ًال لتحقيق مزيد من الحرية للنساء يف وجه مختلف معايري التبعية ،وبالتايل من أجل تحقيق مشاركة
أرفع مستوى يف املجال العام ،ومن أجل القدرة عىل تحقيق أصوات سياسية ومتثيل أعىلَّ .إن الوصول إىل
التعليم وفرص العمل –املرتكزة عىل إطار عمل الئق -لهي أمور رضورية للعبور إىل االستقاللية االقتصادية.
ومن الواضح َّأن هذه الحلقة تشهد عرقلة نتيجة لألزمة العاملية املندلعة .إال َّأن استجابات الحكومات حيال
األزمة يف املنطقة العربية مل تؤرش إىل رغبة يف اعتبار الدروس املستفادة ،او اجراء اصالحات يف السياسة العامة
اخذة بعني االعتبار االبعاد الجنوسية ،فض ًال عن األخذ يف الحسبان االعتبارات االجتامعية األخرى القامئة عىل
الحقوق يف عمليات صنع السياسة العامة.

36 Same as reference 4 (2011).
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اإلطار  :2رأي السيدة عفاف مرعي – الجمعية املرصية للمشاركة املجتمعية – القاهرة
منذ بداية عام  ،2011شهد مختلف البلدان العربية تعبئة مليونية للمواطنني يف مسار الدعوات إىل التغيري؛ وكان أن شارك
كل من النساء والرجال يف هذه العملية .فقد دعت الجامهري إىل وقف القمع السيايس وسقوط كل الديكتاتوريات ،فض ًال
عن رضورة إجراء اإلصالحات املنهجية .فقد عاين الرجال والنساء م ًعا من األنظمة االستبدادية ،فيام كانت تتفاقم يف ظلها
املوجه ضدَّهنَّ يف املجالني العام
ظروف النساء بسبب القوانني التمييزية والالمساواة الجنوسية الحادة ،باإلضافة إىل العنف َّ
والخاص .وبالتايل ،فقد شاركت النساء بنشاط يف نزول الناس التعبوي إىل الشارع يف طول البالد وعرضها ،حيث قدَّمن رؤى
جديدة لشعوبهن ،أكان ذلك يف تونس أم يف مرص واليمن وليبيا والبحرين واألردن وسورية ،أو يف البلدان العربية األخرى.
فقد أرادت النساء أن يشاركن يف تطوير عرص جديد تعيشه البلدان العربيةُ ،تحرتم فيه الحرية والدميقراطية والكرامة
اإلنسانية.
وبالرغم من ذلك ،ما زلنا مل نشهد بعد إصالحات فعلية تهتم بحقوق املرأة يف البلدان العربية .بل عىل العكس ،مثة إشارات
تدل عىل إمكانات تراجع عن منجزات مع َّينة تحققت بفضل النضال النسوي يف املنطقة يف ظل األنظمة البائدة .وبالتوازي
مع تهميش املرأة يف عملية اإلصالح الدميقراطي ،بدأ األصوليون الدينيون دعواتهم إللغاء بعض القوانني التي تكفل للنساء
حقوقهن ،كالقوانني املتعلقة بالزواج والطالق ،وقانون الكوتا النسائية الرامي إىل تعزيز مشاركة املرأة السياسية .كام ميكن
للمرء أن يالحظ انه منذ عام  1956حني اكتسبت املرأة حق ُّ
الرتشح لالنتخابات واالقرتاع فيها مبرص ،وحتى انتخابات عام
 ،2005ظلت مشاركة النساء السياسية بني أدىن معدالت املشاركة السياسية يف املنطقة العربية ويف العامل.
واضحا التمييز ضدهن يف
ويف صدد التحديات االقتصادية ،تبقى مشاركة النساء يف القوة العاملة جد متدنية ،فيام يبدو
ً
الوصول إىل الوظائف ،األمر الذي يؤدي إىل بطالة مرتفعة يف أوساطهن .وعالوة عىل ذلك ،مييل القطاع الخاص إىل استخدام
النساء يف وظائف محددة بأجور أكرث تدن ًيا من أجور الرجال .وهذا السياق يشهد تضخماً نظ ًرا النعدام التزام البلدان
العربية مبعايري العمل الدولية يف سياق تبنيها سياسات اجتامعية واقتصادية تؤدي إىل زيادة البطالة وانعدام التنمية
املستدامة القامئة عىل الحقوق.

ادت الفرتة الزمنية الطويلة لعدم تحقيق اإلصالحات الرضورية مع تظافر الضغط الناجم عن األزمات العاملية
اىل الذروة يف املنطقة والتي تجسدت يف اندالع سلسلة من الثورات واالنتفاضات الشعبية التي اندلعت منذ
نهاية عام  .2010كان ذلك كله تراكماً لجهود مختلف الرشائح والفئات االجتامعية ومجموعات املجتمع املدين
ونضاالتها ،مبا فيها املنظامت غري الحكومية واملجموعات النسوية والنقابات واألحزاب السياسية املعارضة
والناشطني من املواطنني الفاعلني يف مختلف أشكال الشبكات االجتامعية والسياسية .فقد قدَّمت هذه القوى
مناذج للتغيري ُبنيت عىل العمل املشرتك والتضامن .ولقد كانت املرأة يف أساس هذه التعبئة الجامهريية.
ويف حاالت متنوعة [أكان ذلك يف تونس أم مرص أم اليمن أم البحرين أم ليبيا أم سورية أم املغرب أم يف
بلدان أخر] مل تضطلع النساء بدور داعم لتلك التعبئة وحسب ،بل خاضت فيها عم ًال تنظيم ًّيا .وقد تنوع
دور النساء من حيث أشكاله ،إذ عمل بعضهن يف التنظيم عىل مستويات القطاعات االنتاجية والنقابات،
فيام شاركت أخريات عائالتهن يف النزول إىل الشارع مع أطفالهن ،فيام كان بعضهن أساس ًّيا يف املجموعات
الشبابية بدفع العمل التعبوي من خالل وسائل التواصل االجتامعي .ويف موازاة مختلف مجموعات املجتمع
املدين ،قدمت املجموعات النسوية الدعم لالحتجاجات الشعبية مبختلف األشكال (أنظر اإلطارين  2و 3و4
ملزيد من املعلومات).
37

اإلطار  :3التحرر ...مع نصف املجتمع اآلخر ...وإال فال أبدً ا
رأي للدكتورة سعود الرتييك من تونس؛ أستاذة جامعية وناشطة يف جمعية النساء التونسيات الدميقراطيات
مرة أخرى ،اضطلعت املرأة بدور رئييس يف الثورات والحراكات التعبوية التي تشهدها املنطقة العربية يف الوقت الراهن.
كذلك هي الحال يف تونس ،وهذا أمر ليس غريبًا عىل تاريخ اإلنسانية وال عىل تاريخ حركات تحرر الشعوب يف املنطقة
العربية .فقد شاركت النساء يف التظاهرات واملسريات باعتباره َّن الضحايا املبارشين والشهيدات يف كثري من االحيان .فقد
ش َّجعن أبناءه َّن وبناته َّن ليكونوا جز ًءا من التغيري والوقوف يف وجه الرصاص ،فدفع َّن أطفاله َّن الذين استُشهدوا خالل
عملية بناء الثورات.
ولك َّن التجارب املاضية تكشف أ َّن يف فرتات ما بعد الثورة –حني ت ُنشأ أنظمة حكم وعالقات سلطة جديدة ،بحيث تُنظَّم
عملية تسلُّم القيادة الجديدة زمام السلطة -غال ًبا ما كان دور النساء ومساهمتهن يُه َّمشان .فتُجرب النساء ،بالتايل ،عىل
مغادرة املجال العام الذي صنعن فيه التغيري جنبًا إىل جنب مع الرجال .فام يهيمن هو تلك التقسيامت األبوية التقليدية،
حيث ت ُدفع النساء إىل املجال الخاص .فه َّن يُه َّمشن عن املشاركة السياسية وصنع القرار .وهكذا ،يُقام جدار فصل يعزل
أغلبية النساء الناشطات الاليت شاركن يف قيادة الثورات عن القيادات الجديدة التي متخَّضت عن الثورات لتهيمن بذكوريتها
عىل نح ٍو كامل عىل املجتمع .وهكذا ،ت ُه َّمش النساء وه َّن بع ُد يف العملية االنتقالية.
ولقد شهدت تونس س َّن أول قانون لألحوال الشخصية يف املنطقة العربية ( ،)1956فصار تعدُّد الزوجات مبوجبه أم ًرا غري
قانوين ،ورفع السن القانونية للزواج ،واعرتف بالزواج املدين وبالطالق ،ومكَّن من إحقاق العديد من الحقوق ،وهذه أمور
اعتُربت يف حينه ويف السياق اإلقليمي مكاسب بالغة التقدم .عىل أ َّن تونس اليوم تستشعر اتجا ًها نحو تهميش النساء
وإبعاده َّن عن صنع القرار .ونتيجة لذلك ،فث َّمة  18%من النساء يف «اللجنة العليا للدفاع عن أهداف الثورة واإلصالح
السيايس والتحول الدميقراطي» .عالوة عىل ذلك ،مل تشارك يف الحكومة املؤقتة سوى امرأتني تولَّتا حقيبتي النساء والصحة.
غري أنه متكنت الحركة النسوية يف تونس وداعموها يف الحركة الدميقراطية من إقرار مبدأ التكافؤ الجنويس بني املرشحني
يف العملية االنتخابية ،باعتبار ذلك مرشو ًعا إصالحيًّا تب َّنته لجنة التخطيط النتخاب الجمعية التأسيسية (التي ُحدِّد تاريخ
إجرائها يف متوز /يوليو .)2011
ال ريب أن هذه الخطوة تعترب خطوة تاريخية يف تونس وغري مسبوقة يف املنطقة العربية .فاملجموعات التقدمية
االجتامعية والدميقراطية تعمل عىل تنفيذها وتضمينها يف ترشيع وطني تثبيتًا لها ومن ًعا للرتاجع عنها .ومع ذلك ،يتواصل
النضال النسوي والسيَّام مع نهوض الجامعات األصولية التي تستغل الخطاب الديني املتشدِّد بوصفه أداة سياسية ،مبا يهدد
عملية التحول الدميقراطي وحامية حقوق النساء.

فيام أضاعت الحكومات العربية فرصة السعي إىل تحقيق إصالحات حقيقية أثناء األزمات العاملية ،فقد
أىت الوقت يك ُتح ِدث تغيريات حقيقية .ولقد ب َّينت ثورتا تونس ومرص الصالت املتداخلة بني ما هو سيايس
واقتصادي واجتامعي .ذلك َّأن هاتني الثورتني ،باإلضافة إىل حركات الشعوب العربية األخرى –كليبيا واليمن
وسورية والبحرين -اندلعتا بفعل عوامل االستبعاد االقتصادي والسيايس ،ورسعان ما تطورت إىل تعبئة
جامهريية عىل خلفية املطالب السياسية .وبالتايلَّ ،
فإن طريق التقدم إىل األمام تتطلب عملية شاملة من
اإلصالحات السياسية فض ًال عن الجبهات االقتصادية واالجتامعية والثقافية ،وإنشاء منوذج اقتصادي واجتامعي
جديد يعكس تغيريات تنموية تضع يف رأس أولوياتها حقوق املواطنني وتتص َّدى لالستبعاد واإلقصاء عىل كل
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الجبهات .وهذا ينطبق بالطبع عىل حقوق املرأة والتقدم يف املنطقة .واملؤ َّكد َّأن معالجة املشاركة النسوية
عىل املستوى االقتصادي ال ميكن أن ُيفصل عن اإلصالح الشامل للنموذجني االقتصادي والتنموي اللذين جرى
تبنِّيهام يف املنطقة .وينبغي أن تتكامل مراجعة سياسات متكني املرأة بصورة منهجية مع املراجعة الشاملة
للسياسات والجهود التنموية اآليلة إىل القضاء عىل الفقر وتوليد فرص العاملة وإصالح التعليم.
اإلطار  :4رأي السيدة فوزية الخواجة ،ناشطة بحرينية يف مجال حقوق اإلنسان
ال ريب َّأن النساء يضطلعن بدور ثابت وناشط يف أي تعبئة اجتامعية أو سياسية يف املجتمع .فمنذ اندالع ثوريت تونس
ومرص يف كانون األول (ديسمرب)  2010وكانون الثاين (يناير)  2011عىل الرتتيب ،سارت التعبئة الشعبية عىل طريقهام يف
ليبيا وبقية املنطقة العربية ،وبتنا نشهد مشاركة النساء الواضحة وامللتزمة يف هذه الحراكات الجامهريية .وقد جاوزت هذه
املشاركة مجرد االشرتاك يف االحتجاجات واالعتصامات لتبلغ حدود التخطيط للتعبئة وتعزيزها من خالل التواصل إلكرتون ًّيا
وعرب أنواعه األخرى كالصحافة والتلفزيون والراديو.
تصعد النزاع ،فيام اعتٌقلت أخريات وعُ ِّذبن؛ إال َّأن
َّإن دور املرأة فاعل ومؤثر .فقد سقط العديد من الشهيدات خالل ُّ
ذلك مل يوقفهن البتة ،بل واصلن بذل جهودهن وك َّثفن مشاركتهن يف التعبئة والحراك ويف رفع مستوى الوعي لدى الناس.
وبالرغم من هذا الزخم وهذه املشاركة املضيئة ،تواجه النساء العديد من التحديات التي ترضب جذورها يف اآلراء الدينية
التقليدية عن دورهن ،كذاك الرأي املتعلق باستخدامهنَّ الحجاب وتآ ُث ُرهُ نَّ مع الرجال يف املجال العام .عىل سبيل املثال،
أثار الرئيس اليمني مسألة التقاليد ومشاركة املرأة الرجل يف االحتجاجات واالعتصامات ،وكأن دورها كان املشكلة الرئيسية
التي تواجه البلد وليس النظام الذي يحكم بغري الدميقراطية ويقمع الناس ويسلبهم حقوقهم من أكرث من ثالثة عقود.
أ َّما يف البحرين ،فقد دعا بعض منظامت املجتمع املدين إىل تشكيل مجموعة نسوية تحت اسم« :نساء من أجل البحرين»
تحاول أن تتحدى االنقسامات السياسية واملذهبية واالجتامعية التي كانت تتعزَّز يف املجتمع البحريني ،وذلك من خالل
الرتكيز عىل التوكيد عىل التامسك االجتامعي ووحدة املجتمع.
وهكذا ،مل تعد النساء معزوالت عن التغريات املجتمعية؛ بل هن جزء متكامل من الثورات واالنتفاضات التي شهدتها
املنطقة العربية ،وهو ما سيسهم عىل التأكيد يف تحرير املرأة والرجل من القمع وتحقيق الحرية.
خالل الفرتة االنتقالية الراهنة ،تواجه املجموعات النسوية ومجموعات املجتمع املدين األخرى تحديات حامية اإلصالحات
املكتسبة حتى اآلن ،ومنع النكوص عن عملية التغيري الدميقراطي .فعىل املجموعات هذه أن تواصل الضغط من أجل
تحقيق إصالحات مستقبلية .عالوة عىل ذلك ،تواجه املجموعات املذكورة تحدي االنتقال من وضع دفاعي إىل االضطالع
بدور أنشط وأفعل يف الحياة العامة ،مبا يسهم يف صوغ بدائل عىل كل الجبهات وتعزيزها يف املسارات السياسية واالقتصادية
واالجتامعية.
يف أغلب األحيان مل يكن صوت املجموعات النسوية مرتف ًعا يف ما يتعلق بالحقوق االقتصادية ،كام يف الحقوق السياسية
واملدنية .فهي مل تكن ناشطة بالشكل الكايف يف التصدي لتداعيات السياسات االقتصادية والتنموية العاملية يف السياق
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الوطني ،كام مل تكن ناشطة ً
أيضا يف معالجة والبحث يف السياسات الوطنية التي تم تبنيها يف مواجهة األزمات العاملية.
ويف الوقت الراهن ،يقع عليها دور كبري يف ضامن تكامل اإلصالحات مع مفاهيم العدالة وحقوق اإلنسان وعدم التمييز
واملساواة .عالوة عىل ذلك ،تواجه هذه املجموعات تحدي ضامن أن تحتل حقوق املرأة مركز الصدارة يف اإلصالحات
الجارية ،مبا يف ذلك اإلصالحات الدستورية والترشيعية األخرى ،فض ًال عن اإلصالحات السياسية واالقتصادية واالجتامعية
والثقافية.
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I.Iمقدمة عامة
تعد قضيتا األحوال الشخصية والعمل من القضايا الكاشفة يف أي مجتمع عام تتعرض له النساء من عنف
ومتييز يف املجالني الخاص والعام .فكلام اتجه املجتمع نحو تبني قيم العدالة واملساواة وإعامل مبدأ تكافؤ
الفرص ،كلام انعكس ذلك عىل القوانني والسياسات ذات الصلة.
إن واقع السياسات والترشيع يف مرص اليزال يشوبه الكثري من العور واملامرسات التي تكرس أشكا ًال من
العنف والتمييز تجاه النساء .فال تزال قوانني األحوال الشخصية التي صدرت (يف عامي  1920و )1925تحكم
العالقات األرسية ،وتستند إىل فلسفة سلطوية وأبوية تكرس تبعية املرأة للرجل .ومل تجر عليها إال تعديالت
جزئية ،كافحت من أجلها املنظامت النسوية ،عىل مدى عقود طويلة ،منها إصدار القانون رقم( )1لسنة
 2000املعروف بقانون الخلع ،ثم القانون رقم ( )10لسنة (  )2004الخاص مبحاكم األرسة ،ثم القانون رقم
( )4لسنة  .2005والتزال املنظامت النسوية تناضل من أجل إصدار ترشيعات تحقق عدالة األرسة ،وتجرم
العنف األرسي .ويأيت ذلك يف إطار جهود تبذلها املنظامت النسوية من أجل مناهضة أشكال العنف تجاه
النساء مبا فيه البدين والجنيس والنفيس.
عىل صعيد العمل ،نجد أن أوضاع النساء املرتدية داخل أماكن العمل ،التنفصل عن واقعها داخل األرسة،
والنظرة الدونية للنساء ،فض ًال عن معاناة الفقر التي تجعلها تقبل رشوط عمل مجحفة ،فتتعرض النساء يف
مجال العمل إىل نوعني من التمييز بسبب النوع والفقر.
فمن أبرز مظاهر تدهور األوضاع االقتصادية واالجتامعية ،تصاعد ظاهرة خاصة بالنساء أطلق عليها “تأنيث
الفقر” .فتصبح النساء بحكم الواقع االجتامعي والثقايف أكرث فئات املجتمع معاناة من الفقر ،وحرماناً من
الخدمات ،ومنها التعليم والصحة وغريهام.
سوف تركز هذه الورقة عىل مجالني من الحقوق االقتصادية واالجتامعية ،هام العمل والتعليم كنموذجني
كاشفني ألثر السياسات ا ٌالقتصادية واالجتامعية التي تبناها النظام السابق ،وتأثري الواقع االجتامعي والثقايف
عىل حرمان النساء من متتعهن بحقوقهن االقتصادية واالجتامعية.
شهدت مرص منذ منتصف السبعينيات تحوالت مهمة يف سياستها االقتصادية ،بانتهاج سياسات “االنفتاح
االقتصادي” ،والتي تضمنت إجراءات جزئية وتدريجية نحو تحرير االقتصاد .ومع مطلع التسعينيات ازدادت
وترية اإلرساع يف تنفيذ هذه السياسات يف مرص ،وعرفت باسم مصطلح “اإلصالح االقتصادي والتكيف الهيكيل”،
للتعبري عن مجمل سياسات التحرير االقتصادي التي طبقتها الحكومة املرصية تنفيذا التفاقاتها مع صندوق
النقد والبنك الدوليني ،وتحديدا منذ مارس  ،1991وهو عام توقيع خطاب النوايا مع صندوق النقد الدويل.1
تغطى حزمة سياسات التكيف الهيكيل والتحرير االقتصادي خمسة موضوعات أساسية ،وهى :سياسات
خفض اإلنفاق العام ،سياسة إدارة الطلب ،سياسة الخصخصة ،سياسة تحرير التجارة ،سياسة تحرير الزراعة.
 1د.هويدا عديل أستاذ العلوم السياسية ،املركز القومي للبحوث االجتامعية والجنائية ،نساء يف سوق العمل (...)2العامالت يف
قطاع االستثامر ،مؤسسة املرأة الجديدة2012 ،
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ترتب عىل هذه السياسات مجموعة من اآلثار التوزيعية مثل إعادة توزيع الدخل القومي لصالح عنرص رأس
املال عىل حساب عنرص العمل.
كام ترتبت عىل الطابع االنكاميش لسياسات التحرير االقتصادي آثار اجتامعية قاسية ،تتمثل يف ترسيح
العاملة الحكومية وزيادة معدالت البطالة وخفض اإلنفاق العام املوجه للخدمات االجتامعية .ومن أكرث
الرشائح االجتامعية ترضراً من هذه السياسات هم العامل وصغار املالك وفقراء الفالحني وبعض رشائح
الطبقة الوسطى.
كام ترتب عىل توسع القطاع الخاص واالستثامري ،انسحاب الدولة من النشاط االقتصادي ،وما نتج من ذلك
من تفاوت يف توزيع الدخل القومي لصالح عنرص رأس املال عىل حساب العمل ،وأيضاً تناقص نصيب األجور
من الناتج املحيل اإلجاميل عىل النحو اآليت :2
السنوات

نصيب األجور من الناتج املحيل اإلجاميل

1981/1982
1997/1998
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009

40.9
28.6
26.2
29.4
28.4
28.4

.6

تؤدي هذه األوضاع إىل تضييق الخيارات املتاحة أمام أولئك الذين الميلكون إال قوة عملهم .والحقيقة أن
الطبقة العاملة هي من أكرث الطبقات ترضراً من سياسات التحرير االقتصادي ،فض ًال عن اتساع معدالت
البطالة .وهناك بطالة من ال يجدون فرصة عمل من األصل .أضف إىل ذلك االنتهاكات الشديدة التي يتعرض
لها العامل بسبب إمالء رشوط عمل مجحفة .وبالطبع يكون عبء البطالة أشد قسوة يف البلدان التي ال
توجد فيها نظم حامية اجتامعية توفر إعانات بطالة ،وتكون فيها النقابات العاملية ضعيفة .وىف مثل هذه
األوضاع ،ال يبقى أمام العامل إال هدف الحفاظ عىل فرصة العمل وليس تحسني رشوط العمل وظروفه.
كل هذه التحوالت حدثت من دون وجود تنظيم نقايب قوي وفعال وممثل ملصالح العامل .وبالتايل كان غطاء
الحامية والدفاع عن حقوق العامل غائباً متاماً بفعل سيطرة الدولة عىل التنظيم النقايب عىل مدار أكرث من
خمسني عاما ،بحيث أصبح أكرث متثي ًال ملصالح النخبة الحاكمة منه ملصالح العامل .وهذا أحد العوامل التي
تفرس تصاعد الحركة االحتجاجية العاملية .واملشكلة األكرب أن هذا التنظيم كان ضعيفاً لدرجة أنه مل يستطع
 2إلهامي املرغني ،مظاهر الفقر يف مرص ،مؤمتر «معاً» تضمني الدساتري العربية الحقوق االقتصادية واالجتامعية ،مركز دعم
التنمية ،القاهرة 27 -26 ،ديسمرب .2011
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إقامة لجان نقابية يف رشكات القطاع الخاص .فقد كان القطاع الخاص ،سواء أكان مرصياً أم أجنبياً ،رافضاً متاماً
لتكوين نقابات عاملية باستثناء حاالت قليلة للغاية.3
مل يقترص تأثري هذه السياسات االقتصادية عىل سوق العمل فحسب ،بل متثلت هذه السياسات يف انسحاب
الدولة من مجال اإلنتاج وبيع مرافقها العامة للقطاع الخاص ،وخفض نفقاتها عىل الخدمات الرضورية
كالتعليم ،والصحة ،واإلسكان ،والبيئة ،وتخليها عن سياسة توظيف الخريجني ،ما أثر سلباً عىل عمليات
التنمية ،وأرض بفئات عديدة يف مقدمتها النساء ،واألطفال ،واملسنني.
عىل الرغم من حديث الحكومة عن مراعاة البعد االجتامعي ،ومحدودي الدخل ،إال أن املخصص يف املوازنة
العامة للدولة  2012/2011لإلنفاق عىل اإلسكان واملرافق املجتمعية يقدر بـ  16, 773مليار جنيه بنسبة
 ،4,3%بينام بلغ  2,7مليارات جنيه يف موازنة  2009/2008بنسبة  1,2%أي بزيادة  1،3%فقط مع األخذ يف
4
االعتبار الزيادة السكانية واستهالكيات املرافق
أما املخصص يف املوازنة العامة  2012/2011للتعليم فقد بلغ  51, 771مليار بنسبة  ،10،6%وكانت النسبة
12،7%عام  2008/2007أي انخفضت يف  2012/2011مبا يعادل  2،1%مع األخذ يف االعتبار زيادة أعداد
الطالب.5
وأما املخصص يف املوازنة العامة  2012/2011للصحة فبلغ  783,23مليار جنية بنسبة  8,4%بينام كانت
6
النسبة  9,4%خالل عامي  2008/2007و 2011/2010
تعكس لنا هذه االرقام واإلحصائيات أن اإلنفاق الحكومي عىل الخدمات أدى إىل مزيد من اإلفقار وزيادة
األعباء عىل كاهل األرس املرصية عىل النحو اآليت:
وفقاً ملؤرشات الفقر طبقا لبيانات بحث الدخل واإلنفاق واالستهالك ( )2011/2010الصادر عن الجهاز
املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،نجد ارتفاع نسبة الفقراء (السكان تحت خط الفقر) عىل مستوى إجاميل
الجمهورية يف الفرتة من  2000/1999حتى  2011/2010عىل النحو اآليت:7
1999/2000
2004/2005
2008/2009
2010/2011
3
4
5
6
7
46

السنة

16.7
19.6
21.6
25.2

) (%النسبة

هويدا عديل ،مصدر سبق ذكره.
املوقع الرسمي لوزارة املالية املرصية http://www.mof.gov.eg/Arabic/Pages/Home.aspx
املصدر نفسه.
املصدر نفسه.
املوقع الرسمي للجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء . http://www.capmas.gov.eg/default.aspx

وفقا ملؤرشات الفقر طبقاً لبيانات بحث الدخل واإلنفاق واالستهالك ( )2011/2010الصادر عن الجهاز
املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،نجد التوزيع النسبي لإلنفاق السنوي لألرسة عىل التعليم طبقاً لبنود
اإلنفاق عىل التعليم عىل النحو اآليت:8
• 42%نسبة اإلنفاق عىل الدروس الخصوصية ومجموعات التقوية من إجاميل اإلنفاق الكيل لألرسة
املرصية عىل التعليم.

• 38.8%نسبة املرصوفات والرسوم الدراسية ،وتأيت بعد ذلك نسبة اإلنفاق عىل الكتب املدرسية واألدوات
املكتبية  ،6.9%وكذلك فقد حظي اإلنفاق عىل مصاريف االنتقال بالنسبة نفسها.
	•التوزيع النسبي لإلنفاق السنوي لألرسة عىل التعليم طبقاً لنوعه (حكومي /خاص) ،متثل نسبة اإلنفاق
عىل التعليم الحكومي  2,54%مقابل  2,42%عىل التعليم الخاص ،تليها  % 6,3عىل التعليم األزهري.
	•أهم مؤرشات بحث الدخل واإلنفاق واالستهالك ( )2011/2010بشأن متوسط ونسبة اإلنفاق عىل
الخدمات و الرعاية الصحية:

• 1813.5جنية متوسط اإلنفاق السنوي لألرسة املرصية عىل الخدمات والرعاية الصحية بنسبة  8.1%من
إجاميل إنفاقها الكيل السنوي.
• 54.3%نسبة اإلنفاق عىل املنتجات واألجهزة واملعدات الطبية 30.3% ،عىل خدمات مرىض العيادات
الخارجية 15.4% ،عىل خدمات اإلقامة باملستشفيات.

IIIIالترشيعات والحقوق االقتصادية واالجتامعية :منوذج الحق بالعمل
بناء عىل هذه السياسات االقتصادية اتسعت الفجوة بني ما يجري يف الواقع من حرمان قطاعات واسعة
من حقوقهم االقتصادية واالجتامعية ،وبني ما نصت عليه الترشيعات ويف مقدمتها الدستور املرصي لسنة
 71والذي عطل العمل به عقب إجراء االستفتاء عىل الدستور يف  19مارس  ،2011وتم إصدار « اإلعالن
الدستوري» الذي يجري العمل به حالياً.
تضمن دستور  71ما يقرب من ستني مادة تناولت الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية .وأقرت
املحكمة الدستورية العليا مببدأ اإلعامل التدريجي للحقوق االقتصادية واالجتامعية ،وأيضاً مبدأ تكامل
وترابط منظومة حقوق اإلنسان .كام استقر القضاء الدستوري عىل انه عندما يتدخل املرشع العادي لتنظيم
بعض الحقوق فإنه ال يجوز أن يكون تدخله منافياً أو مفرغاً ملضمون الحق نفسه.
نظم الدستور املرصي الحق يف العمل يف خمس مواد منه ،حيث اعترب املرشع الدستوري العمل حقاً وواجباً
ورشفاً .وألزم الدولة بتمكني املواطنني من مامرسة هذا الحق ( املادة  .)13كام نص عىل رضورة كفالة الخطة
االقتصادية للدولة لهذا الحق ،من خالل توفري فرص العمل (املادة  .)23كام اعترب الوظائف العامة حقاً
 8املصدر نفسه.
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للمواطنني املرصيني (املادة .)14وحظر املرشع الدستوري اإلجبار عىل القيام بالعمل إال بثالثة رشوط وهي
أن يكون مبقتىض قانون وأن يكون ألداء خدمة عامة وأن يكون مبقابل عادل (.)13
أعطى الدستور ميزة وأولوية لقدامى املحاربني واملصابني يف الحروب ،ولزوجات الشهداء وأبنائهم يف فرص
العمل (املادة  ،)15كذلك حرص املرشع الدستوري عىل النص عىل كفالة حق املرأة يف العمل ومساواتها
بالرجل ونص رصاحة عىل أن الدولة مسؤولة عن كفالة” التوفيق بني واجبات املرأة نحو األرسة وعملها يف
املجتمع” ،لكنه وضع رشط عدم اإلخالل بالرشيعة اإلسالمية كقيد عىل متتع املرأة بهذا الحق (املادة )11
سوف يتبني لنا من العرض القادم الذي سوف يركز عىل الحق يف التعليم والعمل للنساء عن اتساع الفجوة
بني الترشيع وما يجري يف الواقع ،وكيف أن النظام الحاكم مل يلتزم مبا أقره من ترشيعات ،واتبع سياسات
اقتصادية واجتامعية انحاز من خاللها ألصحاب املال وتسليع البرش والخدمات ،وأصبحت القدرة املالية هي
املتحكم األسايس يف حصول املواطنني واملواطنات عىل الخدمات بجوده عالية ومنها التعليم.
وسوف نركز يف السطور التالية عىل واقع النساء الاليت تعرضن لصعوبات مضاعفة بحكم واقعهن الثقايف
واالجتامعي الذي يفرض عليهن مزيداً من القيود واملعوقات.
فمن ابرز مظاهر تدهور األوضاع االقتصادية واالجتامعية تصاعد ظاهرة خاصة بالنساء والتي أطلق عليها
“تأنيث الفقر”.
أي أن النساء أكرث فئات املجتمع معاناة من الفقر ،أكرث فئات املجتمع حرماناً من الخدمات .ويرتبط ذلك
ارتباطاً وثيقاً بالواقع االجتامعي والثقايف للنساء داخل املجتمع .فال تزال تسيطر ثقافة ذكورية معادية للنساء
تحرصهن يف أدوار منطية وتقليدية داخل املنزل .وتكرس ألشكال عنف ومتييز تشكل عائقاً حقيقياً أمام متتع
النساء بكثري من الحقوق .وميثل الفقر بيئة خصبة لنمو هذه الثقافة ،فض ًال عن صعود الحركات األصولية
السياسية التي تبنت خطاباً معادياً للنساء ،واستخدمت ووظفت قضية تواجد النساء يف املجال العام من أجل
جر املجتمع لحالة من التمزق واالستقطاب .واستخدمت العديد من املؤسسات ( الربملان – وسائل اإلعالم -
املساجد) ويف كثري من األحيان أجهزة رسمية مثل “وسائل اإلعالم”.

أصبحت النساء بني حجري رحى؛ من جهة خطاب معا ٍد لتواجدها يف املجال العام ويشن عليهن هجوماً
ويعتربهن “إمثا” و”سبباً للفتنة واإلغواء” ،ومن جهة اخرى ظروف اقتصادية ضاغطة تدفع بهن للخروج
إىل سوق العمل ،حيث تزايدت أعداد األرس التي تتكل يف معيشتها عىل النساء ،والتي عرفت أيضا بظاهرة
“النساء املعيالت” .وتشكل هذه الفئة رشيحة كبرية من أفقر الفقراء يف املجتمع ،حيث تقع املسؤولية
عىل املرأة يف إعالة أفراد األرسة من الصغار والكبار .ولقد شمل مفهوم “املرأة املعيلة” العديد من النساء (
األرامل ،املطلقات ،الزوجات املهجورات ،الزوجة الثانية ،زوجة العامل األرزقى ،زوجة العاطل ،زوجة املدمن،
زوجة املريض أو العاجز باإلضافة إىل الزوجة التي تسهم بدرجة أكرب يف دخل األرسة -غري املتزوجات).
وتتباين التقديرات عن حجم الظاهرة يف مرص تبايناً كبرياً .وتشري بعض الدراسات إىل أنها متثل  23%من أرس
املجتمع املرصي .وتشري أخرى إىل أنها ترتاوح بني  ،% 22-16وقد ترتفع يف الرشائح األكرث فقراً إىل  .25%كام
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متثل النساء األميات نسبة عالية بني هؤالء النساء.
وقدرت الدراسات واألبحاث امليدانية التي قام بها عدد من الجمعيات األهلية نسبة األرس التي تعيلها النساء
يف مرص من  .40%-30وترتفع هذه النسب إىل ماال يقل عن  75%يف األحياء العشوائية.9
تعاين النساء املعيالت يف مرص العديد من املشكالت االقتصادية واالجتامعية والصحية والقانونية .فمن
الناحية االقتصادية فهن أكرث عرضة للفقر وصعوبة الوصول إىل الدعم املايل والخدمات .ومن الناحية
االجتامعية يتعرضن لنظرة املجتمع السلبية لهن وألدوارهن املزدوجة الاليت يقمن بها .وكثرياً ما يتجاهل
املجتمع أدوارهن كمعيالت .كام تتعرض بعض النساء املعيالت إىل وصمة اجتامعية كام يف حالة املطلقات
أو النساء الاليئ هجرهن أزواجهن .كام تجهل النساء حقوقهن القانونية ،ويتعرضن إىل بعض مظاهر العنف
البدين والجنيس واملعنوي ،عالوة عىل مظاهر العنف السابقة اإلشارة إليها يف النواحي االقتصادية واالجتامعية.
IIIIIالعمل ومساهمة النساء
تطور مساهمة اإلناث ىف قوة العمل خالل الفرتة .2010 – 2005
السنة

حجم قوة العمل

عدد اإلناث

نسبة اإلناث

2005
22,74
5028
22104
22,08
5125
23206
2006
23,66
5739
24250
2007
2008
22,44
5532
24652
2009
23,44
5943
25353
26180
2010
23,07
6040
األعداد باأللف وفقاً لتقرير الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء – البحث بالعينة للقوى العاملة 2010
يتبني من الجدول السابق أن نسبة مشاركة النساء يف قوة العمل خالل الفرتة من  2010 - 2005شهدت
صعوداً وهبوطاً .ففي عام  2005بلغت  ،22,74%وانخفضت إىل  22,08%عام  .2006وعادت إىل االرتفاع
عام  ،2007فوصلت إىل  ،23,66%ثم انخفضت إىل  22,44%يف العام  ،2008ثم عادت إىل االرتفاع يف العام
 ،2009لتصل إىل  ،23,44%ثم انخفضت مجدداً يف عام  2010إىل  ،23,07%أي انخفضت عن األعوام الثالثة
السابقة من  2007إىل  .2009كام أن نسبة النساء خالل األعوام الستة من  2005إىل  2010مل ترتفع سوى
نحو .33%
 9الفئات األوىل بالرعاية يف مرص ..األوضاع وسبل املواجهة ،سامية قدري ،ورشة عمل «املواطنة الفاعلة واملستحقات
االجتامعية 30/ 29 ،مايو  ،2006ملتقي تنمية املرأة».
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تقدير أعداد النساء املشتغالت خالل الفرتة .2010 – 2005
السنة
2005
2006
2007
2008
2009
2010

عدد اإلناث
3772
3898
4682
4466
4578
4676

عدد املشتغالت
19654
20771
22115
22508
22975
23829

نسبة اإلناث
19,19
18.7
21.17
19.84
19.9
19.15

األعداد باأللف وفقاً لتقرير الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء – البحث بالعينة للقوى العاملة .2010
كام يكشف الجدول السابق عن ارتفاع وانخفاض نسبة متثيل النساء املشتغالت عىل مدى السنوات الست
خالل الفرتة من  2005إىل  ،2010وأن أعىل نسبة كانت يف العام  2007وتقدر بـ  ،% 21,17بينام انخفضت
نسبة متثيل النساء املشتغالت يف  2010والتي بلغت  19,15%عن السنوات الخمس املاضية حتى .2005
تقدير معدالت البطالة خالل الفرتة من  2005إىل .2010
السنة

معدل البطالة للذكور

معدل البطالة لإلناث

2005
2006
2007
2008
2009

99,6
68,6
82,5
64,5
22,5

24.98
23.94
18.41
19.27
22.97

2010

9,4

22.57

األعداد باأللف وفقاً لتقرير الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء – البحث بالعينة للقوى العاملة 2010
انخفضت نسبة البطالة للنساء خالل العام  2010حيث بلغت  22,57%مقارنة بالعام  2005والتي بلغت فيه
 .% 24,98بينام تظهر املقارنة بني العامني  2010 2007ارتفاع نسبة البطالة للنساء ،حيث وصلت يف العام
 2007إىل  % 18,41وارتفعت يف  2010إىل ما يعادل نحو .4,16%
أما باملقارنة عىل أساس النوع ،فيظهر الجدول السابق الفجوة النوعية والتفاوت الكبري يف النسبة بني الرجال
والنساء ،حيث بلغت معدالت بطالة النساء يف السنوات الست قرابة ثالثة أضعاف معدالت بطالة الرجال.
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يكشف جدول أشكال املشاركة االقتصادية للنساء عن اتساع الفجوة النوعية يف الكثري من املهن ،فمن بينها
عىل سبيل املثال التعدين واستغالل املحاجر حيث يبلغ عدد الرجال  450بينام النساء  .20أما الصناعات
التحويلية فعدد الرجال  26556بينام النساء  .2260أما التشييد والبناء فعدد الرجال  26779بينام النساء
 ،161تليها العقارات والتأجري ،فعدد الرجال  157بينام النساء  2فقط.
كام ترتفع أعداد النساء يف مجاالت العمل وفقا لألدوار النمطية والتقليدية التي يضعها لها املجتمع من بينها
التعليم .ويبلغ عدد النساء  9757يف مقابل  11166للرجال .أما مجال الصحة وأنشطة العمل االجتامعي
فيبلغ عدد النساء  ،3456أما الرجال فـ.2661
عىل الرغم من االستقرار النسبي للنساء داخل هذه القطاعات االقتصادية ،إال أنه يف السنوات األخرية بدأ
يشهد العديد من مواقع العمل تصاعداً لالحتجاجات العاملية بسبب سوء اإلدارة وانتشار الفساد املايل
واإلداري ،ما انعكس بوضوح عىل عالقات وبيئة العمل ،فض ًال عن اتجاه الحكومة إىل العالقات التعاقدية
املؤقتة ،ما ترتب عليه حرمان أصحاب هذه العقود من حقوق أساسية ،منها االستدامة يف العمل والحصول
عىل التأمني االجتامعي والصحي بخالف املنح والعالوات.

أشكال املشاركة االقتصادية للنساء
النشاط االقتصادي
الزراعة واستغالل وقطع األشجار وصيد األسامك

ذكور

إجاميل

إناث

20026 47250

67276

20

470

2260 26556

28816

إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وإمدادات تكييف الهواء

2434

228

2662

اإلمداد املايئ وشبكات الرصف الصحي وإدارة ومعالجة النفايات

1403

100

1503

التشييد والبناء

26779

161

26940

تجارة الجملة والتجزئة و إصالح املركبات ذات املحركات والدراجات النارية

3264 23676

26940

14399

305

14704

خدمات الغذاء واإلقامة

5075

213

5288

املعلومات واالتصاالت

1706

406

2112

الوساطة املالية والتأمني

1434

493

1927

157

2

159

3324

642

3980

التعدين واستغالل املحاجر
الصناعات التحويلية

النقل والتخزين

العقارات والتأجري
األنشطة العلمية والتقنية املتخصصة

450

51

133

1694

األنشطة اإلدارية وخدمات الدعم
اإلدارة العامة والدفاع والضامن االجتامعي اإلجباري

4412 14157

18569

التعليم

9757 11166

20923

3456 2661

6117

865

175

1040

5154

235

5389

983

421

1404

16

10

26

327

42

369

الصحة وأنشطة العمل االجتامعي
أنشطة الفنون واإلبداع والتسلية
أنشطة الخدمات األخرى
خدمات أفراد الخدمة املنزلية
املنظامت والهيئات الدولية واإلقليمية والسفارات والقنصليات
أنشطة غري كاملة التوصيف
إجاميل النشاط االقتصادي

1561

238294 46761 191533

تقدير املشتغلني (15سنة فأكرث) طبقاً للنوع ،والعدد باملئات وفقاً لتقرير الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء
– البحث بالعينة للقوى العاملة 2010

تصدرت النساء العديد من االحتجاجات يف مواقع عمل مختلفة كانت تتواجد فيها النساء بكثافة ،من بينها
قطاع التمريض .فشهدت األعوام األربعة املاضية ( )2012-2008العديد من االحتجاجات للممرضات ،والتي
تعترب فئات عاملية نسائية بامتياز ،يعتمد عليها قطاع الخدمات الصحية بشكل أسايس ،كأحد أهم عنارص
قوة العمل ،والتي استطاعت الحكومة املرصية ،من خالله ،منذ منتصف الثامنينيات وحتى اآلن ،تحقيق
املعادلة الصعبة بني التوسع يف نطاق الخدمات الصحية وتقليص اإلنفاق الحقيقي عىل قطاع الصحة ،بتحميل
أعباء تلك املعادلة إىل أوضاع األجور الثابتة واملتغرية ورشوط وظروف عمل تلك الفئات.
وتركزت أهم مطالب االحتجاجات العاملية يف هذا القطاع حول:10

•زيادة بدل «العدوى والنوبتجيات» التي تصل قيمتها يف بعض املستشفيات إىل  125قرشاً مقابل عمل
املمرضة ملدة  12ساعة إضافية عىل ساعات العمل.
•رصف الحوافز واملنح والعالوات.
•توفري التدريب املستمر وفق أحدث التقنيات.
•سد العجز الشديد يف التمريض لتخفيف العبء عن املمرضات وضامن خدمة صحية أفضل للمريض.

« 10املمرضات..بني السخرة والنظرة الدونية» صادر عن املركز املرصي للحقوق االقتصادية و االجتامعية – جمعية أوالد األرض
لحقوق اإلنسان – مؤسسة املرأة الجديدة – جمعية التنمية البيئية والصحية.2010 ،
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الفجوة النوعية يف أجور القطاع الرسمي:
تعاين الغالبية العظمى من العاملة النسائية يف مرص من التمييز يف متوسطات األجور مع أقرانهن من الرجال،
وبخاصة يف القطاعات االقتصادية التابعة للقطاع الخاص ،وذلك يف أغلب املهن والتخصصات املختلفة.
نعرض اإلحصاءات الرسمية املتاحة ملتوسطات األجور النقدية لكافة القطاعات (الخاص –العام-األعامل
العام) والتي بلغت  20.3%لصالح الرجال ،وذلك وفقاً ملتوسط األجور النقدية األسبوعية بالجنيه للقطاع
الخاص وجميع مرشوعات القطاع العام واألعامل العامة طبقاً للنوع والنشاط االقتصادي يف األسبوع األول
من شهر أكتوبر  ،2006الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،نرشة التوظيف واألجور وساعات العمل.
القطاع العام وقطاع
النشاط االقتصادي
األعامل العام
رجال نساء الفجوة رجال نساء الفجوة رجال
%النوعية
%النوعية

القطاع الخاص

الزراعة والصيد واستغالل الغابات 298 204
وقطع أشجار األخشاب
127 131
صيد األسامك
332 337
التعدين واستغالل املحاجر
351 299
الصناعات التحويلية
الكهرباء والغاز وإمدادات املياه 391 341
)اإلنشاءات ( التشييد والبناء
290 254
تجارة الجملة والتجزئة وإصالح 224 259
املركبات ذات املحركات
128 131
الفنادق واملطاعم
399 287
النقل والتخزين واالتصاالت
324 328
الوساطة املالية
147 191
أنشطة العقارات
0

جملة
نساء الفجوة
%النوعية

-46.1

133 127

3.1
1.5
-17.4
-14.7
-14.2
13.5

134
650
162
287
211
232

137
647
105
373
251
169

.-2.2
0.5
35.2
-30.0
-19.0
27.2

2.3
-39.0
1.2
23.0

149
249
452
228

169
293
514
261

-13.4
-17.7
-13.7
-14.5

148
279
356
225

0

94 104

9.6

104

94

95 139
101 130

3.7
22.3

170
136

96
118

43.5
13.2

128 182

29.7

236

188

20.3

التعليم

0

الصحة والعمل اإلجتامعى
خدمات املجتمع والخدمات
االجتامعية والشخصية األخرى
الجملة

100 417
185 151

76.0
-22.5

331 300

-10.3

-4.7

142

167

-17.6

132
534
210
334
242
248

128
592
159
387
274
204

3.0
-10.9
24.3
-15.9
-13.2
17.7

168
367
368
242

-13.5
-31.5
-3.4
-7.6
9.6
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الوضع القانوين:
تشتمل ثالثة قوانني عىل مواد تخص حقوق النساء يف العمل ،هي قانون رقم  47لسنة  1978الخاص بالعاملني
املدنيني بالدولة 11،والباب الخامس من قانون الطفل رقم  12لسنة  199612وقانون العمل  12لسنة .200313
 11مادة  -70تستحق العاملة إجازة من دون أجر لرعاية طفلها بحد أقىص عامني يف املرة الواحدة ولثالث مرات طوال حياتها
الوظيفية.
مادة -71يستحق العامل إجازة خاصة بأجر كامل وال تحسب ضمن اإلجازات املقررة يف املواد السابقة وذلك يف عدد من الحاالت من بينها:
( )2للعاملة الحق يف إجازة للوضع ملدة ثالثة أشهر بعد الوضع وذلك لثالث مرات طوال مدة حياتها الوظيفية.
 12مادة  :70للعاملة يف الدولة والقطاع العام وقطاع األعامل العام والقطاع الخاص ،سواء كانت تعمل بصفة دامئة أو بطريق
التعاقد املؤقت ،الحق يف إجازة وضع مدتها ثالثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل ،وىف جميع األحوال ال تستحق العاملة هذه
األجازة ألكرث من ثالث مرات طوال مدة خدمتها.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة عىل األقل اعتبارا ً من الشهر السادس للحمل ،وال يجوز تشغيلها
ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوالدة.
مادة  :71يكون للعاملة التي ترضع طفلها خالل السنتني التاليتني لتاريخ الوضع فضال عن مدة الراحة املقررة  -الحق يف فرتتني
أخريني لهذا الغرض التقل كل منهام نصف ساعة،وللعاملة الحق يف ضم هاتني الفرتتني ،وتحسب هاتان الفرتتان من ساعات
العمل وال يرتتب عىل ذلك أي تخفيض يف األجر.
مادة  :72للعاملة يف الدولة وقطاع األعامل العام الحصول عىل إجازة من دون أجر ملدة سنتني لرعاية طفلها ،وتستحق ثالث
مرات طوال مدة خدمتها.
مادة  :73عىل صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكرث يف مكان واحد أن ينشئ دارا ً للحضانة أو يعهد إىل دار للحضانة
برعاية أطفال العامالت بالرشوط واألوضاع التي تحددها الالئحة التنفيذية.
مادة  :74يعاقب كل من يخالف أحكام الباب الخامس من هذا القانون بغرامة التقل عن مائة جنيه وال تزيد عىل خمسامئة جنيه.
وتتعدد الغرامة بتعدد العامل الذين وقعت بحقهم املخالفة ،وىف حالة التكرار تزداد العقوبة مبقدار املثل  ،وال يجوز وقف
تنفيذها.
 13تناولت أحكام قانون العمل وضع املرأة العاملة يف ثالث مجاالت أساسية هي:
1.1األحكام املتعلقة بحامية املرأة من التمييز ضدها يف األجور ومساواتها مع الرجل يف األحكام املنظمة للتشغيل عىل
النحو التايل:
2.2األحكام املتعلقة بحامية املرأة العاملة من العمل ليالً أو األعامل الخطرة أو الضارة صحياً أو أخالقياً عىل النحو اآليت:
3.3األحكام املتعلقة بحامية األمومة وتشمل:
أ.أإجازة الوضع :تنص املادة ( )91عىل منح املرأة العاملة حق الحصول عىل إجازة وضع مدتها  90يوماً بتعويض
مسا ٍو لألجر يشمل املدة التي تسبق الوضع والتي تليه وال يجوز تشغيلها خالل الـ  45يوماً التالية للوضع وال
تستحق اإلجازة ألكرث من مرتني خالل مدة خدمة العاملة.
	•واشرتطت املادة ميض عرشة أشهر لخدمة العاملة النتفاعها من هذه اإلجازة.
	•كام نصت املادة ( )92عىل حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
ب.براحة رضاعة الطفل:
نصت املادة ( )93عىل حق املرأة العاملة التي ترضع طفلها خالل الـ  24ساعة التالية لتاريخ الوضع يف فرتيت راحة ال تقل كل
منهام عن نصف ساعة أو ضم هاتني الفرتتني وتحسب يف ساعات العمل وال يرتتب عليهام تخفيض يف األجر.
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ويعكس الواقع الترشيعي كام أرشنا سابقاً اتساع الفجوة بني النصوص القانونية والتطبيق ،ويكشف عن عدم
تبني النظام لسياسات واضحة متكن النساء من العمل ،وتراعي الدور اإلنجايب للنساء ،يتم التعامل مع الدور
اإلنجايب للنساء باعتباره شأناً خاص بهن ،ليس باعتباره وظيفة اجتامعية ،وبالتايل مثة مسؤولية مجتمعية
يشارك فيها اآلباء واملؤسسات الحكومية املعنية من أجل حامية ومتكني النساء من القيام بهذا الدور.
فغضت الحكومة الطرف عن جميع مخالفات القانون الخاصة بحقوق النساء يف القطاع الخاص ،كام مل
تلتزم الحكومة بإعامل القانون يف بعض املواد .وقد تبني من هذه القوانني الثالثة أن مثة اختالفاً يف تحديد
عدد مرات اإلنجاب التي يحق للمرأة الحصول عىل إجازة وضع .ففي الوقت الذي ينص فيه قانون العاملني
بالدولة وقانون الطفل عىل ثالث مرات ،نجد أن قانون العمل املوحد يتحدث عن مرتني فقط.
كام نصت القوانني الثالثة عىل تحديد رشط وجود مائة عاملة يف املنشأة ليك يلتزم صاحب العمل بإنشاء دار
حضانة ،أو يعهد لصاحب حضانة لتوفري الرعاية ألبناء العامالت ،نجد أن نص القانون عىل مائة عاملة فتح
الباب أمام تحايل أصحاب األعامل يف تشغيل أعداد أقل من املائة ،فض ًال عن عدم االلتزام بتنفيذ هذه املادة
عىل اإلطالق يف الكثري من املنشآت الحكومية والخاصة ،دون أي محاسبة من قبل الجهات الرقابية املعنية.
كام نالحظ يف املادتني ( )89و( )90من قانون العمل املوحد املتعلقتني بسلطات الوزير املختص يف تحديد
األحوال واألعامل واملناسبات التي ال يجوز فيها تشغيل النساء ،منح السلطة شبه املطلقة للوزير املختص
يف تقدير حاالت الرتخيص أو الحظر ،ومصادرة إرادة وحرية العاملة يف االختيار طواعية قرارها بهذا الشأن
والذي يختلف من امرأة ألخرى حسب اختالف ظروفها واحتياجها.
كام استبعد قانون العمل املوحد مبوجب (املادة  4-ب ) املرأة العاملة يف الزراعة البحتة وخادمات املنازل
من الحامية القانونية ،ما ترتب عليه حرمانهن من جميع الحقوق القانونية والنقابية (سوف نتحدث عن
ذلك تفصي ًال يف السطور املقبلة).
باإلضافة إىل ما سبق تعاين العامالت من انتهاكات أخرى يف العمل ،كشف عنها العديد من الدراسات والتي
ترتبط ارتباطاً وثيقاً بضعف آليات الرقابة عىل املنشآت الصناعية وأيضاً الواقع الثقايف واالجتامعي للنساء
عىل النحو اآليت:14
•عدد ساعات العمل :تصل فعلياً ساعات عمل النساء يف رشكات االستثامر إىل  12ساعة يومياً من (الساعة
املادة ( )94نصت عىل أن يكون للعاملة يف املنشأة التي تستخدم خمسني عامالً فأكرث الحق يف إجازة بدون أجر ملدة ال تتجاوز
طفلني لرعاية طفلها .وال تستحق ألكرث من مرتني خالل مدة خدمتها.
نص املادة ( )96طالب صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة أو أكرث أن ينشئ حضانة أو يعهد لدار حضانة لرعاية أطفال
العامالت ،وىف حالة املنشات التي تستخدم اقل من مائة عاملة وتوجد يف منطقة واحدة تشرتك يف تنفيذ االلتزام السابق.
 14ملزيد من التفاصيل:
1.1انتصار بدر – منى عزت ،تقرير مرصد ومامرسات التمييز ضد النساء باملجتمع املرصي ،ملتقى تنمية املرأة2008 ،
2.2انتصار بدر ،نساء يف سوق العمل،مؤسسة املرأة الجديدة2008 ،
3.3منى عزت ،استغالل أجساد النساء بني الهيمنة الذكورية وسلطة العمل ،مؤسسة املرأة الجديدة2009 ،
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 8صباحاً إىل الساعة  8مساء) ب األجر نفسه ومن دون احتساب األجر اإلضايف ،يف مخالفة رصيحة
للقانون الذي حدد ساعات العمل بـ  8ساعات يف اليوم ومنع تشغيل النساء من بعد السابعة مساء.
•عدم تعليق الئحة تشغيل النساء يف مكان واضح للعامالت.
•مامرسة أصحاب الرشكات العديد من أشكال التحايل عىل القانون :ويأىت يف مقدمتها عدم االلتزام مبنح
العاملة صورة من عقد العمل أو االطالع عليه ،ومن ثم عدم معرفة العاملة ببنود العقد ،األمر الذي
مينعها من معرفة حقوقها ،كام يسهل عملية استغاللها.
•تشغيل العامالت يف اإلجازات واألعياد الرسمية :وقد ابتكرت املناطق الصناعية مبختلف املحافظات
نظاماً إلجبار العامالت عىل العمل املتواصل ،ويعرف باسم (بدل انتظام) حيث يخصم من العاملة 100
جنية بدل انتظام يف حال غيابها من العمل حتى ليوم واحد تحت أي ظرف .وال تعرتف رشكات االستثامر
باإلجازات املحددة يف قانون العمل (االعتيادي – العريض – املريض – رعاية الطفل ـ وتشغيل الفتيات
الصغريات غري املتزوجات).
•تشغيل أعداد كبرية من العامالت داخل املصانع بال عقود عمل أو تأمينات اجتامعية.
•انتفاء أشكال الحامية للعامالت بسبب عدم وجود أية لجان نقابية يف رشكات املناطق الصناعية أو يف
رشكات االستثامر األخرى .وميتد هذا الحرمان إىل العامالت بعقود مؤقتة يف رشكات قطاع األعامل (من
أهم مكتسبات الثورة هي إيجاد فرص جديدة وتعاظم قدرة العامل والعامالت عىل تنظيم أنفسهن
داخل نقابات مستقلة نابعة من حركة العامل ذاتها وتشكل داخل املواقع العاملية).
•تتعرض العامالت للعديد من أشكال العنف اللفظي والجسدي داخل املصانع مثل التحرش الجنيس
وسوء املعاملة من قبل املرشفني ورؤساء األقسام وأصحاب العمل أنفسهم ،مستغلني صمت النساء خوفاً
من نظرة املجتمع الذي يدين خروج املرأة للعمل ،وخوفها من فقد فرصة عملها يف حال تقدميها شكوى
لتعرضها للتحرش من قبل رؤسائها ،خاصة وأنها تعمل يف إطار رشوط عمل مجحفة تسهل فصلها.
•تتعرض العامالت للعنف املجتمعي :خاصة العامالت القادمات من محافظات أخرى اللوايت يضطررن
للسكن يف املناطق الصناعية بدالً من تكبدهن مشقة السفر اليومي ،فتالحقهن نظرات الشك الدائم يف
سلوكهن ،ويفرض عليهن املجتمع املحيط بهن العزلة.
•تعجز العاملة يف كثري من األحيان عن رعاية أرستها سواء عىل املستوى املادي أو املعنوي ،ما يهدد
أرستها ،وخاصة املطلقات واألرامل ،باالنهيار.
مشاركة النساء يف القطاع غري الرسمي:
بالنظر إىل الجداول التالية نجد أن العاملة النسائية غري الرسمية يف الريف احتلت النسبة األعظم مقارنة
بالعاملة النسائية للحرض حيث بلغت  71.6%للريف مقابل  13%للحرض ،ومن املالحظ أيضاً أن ارتفاع
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نسبة النساء الاليئ يعملن بدون آجر تصل إىل  ،69.7%ويساهمن بطرق شتى يف األنشطة العائلية واإلنتاجية
واألرسية.
كام تشري البيانات إىل أن النساء يف الريف تزيد فرص انخراطهن يف العمل األرسى غري مدفوع األجر حيث
بلغت نسبة النساء  71.1%من النساء املشتغالت بالقطاع غري الرسمي يف الريف ويعملن لدى األرسة بدون
أجر مقابل  58.6%فقط من نساء الحرض .بينام ترتفع نسبة النساء العامالت بأجر نقدي بدرجة أكرب يف
الحرض  8.7%مقابل  3.2%يف الريف.
توزيع املشتغلني ( )64-15طب ًقا للقطاع (رسمي/غري رسمي) والنوع ومحل اإلقامة يف عامي ()2008 ،1995
(العدد باأللف)
النوع

حرض
رجال
نساء
اجاميل
ريف
رجال
نساء
اجاميل
جملة
رجال
نساء
اجاميل

توزيع املشتغلني ( 64 15-سنة)
2008
قطاع رسمي

قطاع غري رسمي

العدد
5271
1573
6844

النسبة
69.8
87.0
73.2

العدد
2277
235
2512

النسبة
30.2
13.0
26.8

4079
755
4834

38.9
28.4
36.8

6415
1903
8318

61.1
71.6
63.2

9350
2328
11678

51.8
52.1
51.9

8692
2138
10830

48.2
47.9
48.1
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)التوزيع النسبي للمشتغلني (64-15
حرض

الحالة العملية

رجال

جملة

ريف
نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

يعمل بأجر نقدى 47.0

8.7

38.0

3.2

40.4

3.8

صاحب عمل ويستخدم آخرين 12.9

5.3

30.5

6.8

25.9

6.6

يعمل لحسابه وال يستخدم أحداً 33.8

27.4

11.6

19.0

17.4

19.9

يعمل لدى األرسة من دون أجر 6.2
الجملة 100

58.6
100

19.9
100

71.1
100

16.3
100

69.7
100

املصدر :الجهاز املركزي للتعبئة العامة وإلحصاء بحث القوى العاملة لعامي 2008 1995-
ترتكز معظم عاملة النساء يف القطاع غري الرسمي بالريف يف األنشطة اآلتية:
	•العمل دون أجر يف الحقول التي متلكها العائلة.
	•تصنيع املواد الغذائية (الجنب ـ األلبان ـ مشتقات الحليب) ويف تربية ورعاية الحيوان.
	•العاملة الزراعية باليومية.
يف املدينة:
	• يف الورش الحرفية الصغرية (أقل من  5عامل) واملتوسطة (من  5ـ  10عامل) وبنسبة أقل يف الورش
الكبرية.
	•يف األعامل التي تقوم بها النساء يف املنزل وبخاصة أعامل التطريز ــ تحضري الخضار والصناعات اليدوية
البسيطة.
	•البيع يف األسواق.
	•أعامل الخدمة يف املنازل
فمن خالل عدد من الدراسات وأنشطة ميدانية ملؤسسات أهلية مع عامالت املنازل يف مواقع مختلفة ،تبني
حجم العنف الذي تتعرض له عامالت املنازل ،سواء يف العمل أو يف األرسة أو يف البيئة املحيطة بها ،نلخص
أهمها باآليت:15
 15ملزيد من التفاصيل :نادية حليم وآخرون ،عامالت املنازل يف مرص ..الخصائص واملشكالت و آليات الحامية ،مؤسسة
الشهاب للتطوير والتنمية الشاملة – الجمعية املرصية للحقوق االقتصادية واالجتامعية2010 ،
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	•عالقات ورشوط وظروف العمل شديدة العشوائية من حيث :كم وكيف مهام العمل – األجور –
ساعات العمل..الخ.
	•التعرض النتهاكات لفظية ومعنوية وصوالً إىل العنف البدين والجنيس.
	•التعرض ألرضار صحية مختلفة ناجمة عن أسلوب وكم العمل (كأمراض العمود الفقري ،الكسور،
الحروق..إلخ).
	•التعرض للعنف واالستهجان املجتمعي بشكل عام من خالل نظرة الشك والريبة يف سلوكهن ملجرد
كونهن نساء خرجن من منازلهن ويعملن يف منازل أخرى.
ومام ال شك فيه أن العاملة غري الرسمية تتعرض لصنوف متباينة من االنتهاكات بسبب خصائص وسامت
العمل يف ذلك القطاع التي نوردها يف ما يأيت:
	•ضعف مستوى التحصيل العلمي.
	•االفتقار إىل أي شكل من أشكال التأهيل املهني.
	•تقايض العامالت أجوراً قليلة جداً مقابل أيام عمل طويلة.
	•ال حقوق لهن يف اإلجازات املدفوعة األجر.
	•فرصة العمل مهددة بالضياع أمام العرض الكبري لأليدي العاملة نتيجة لتفاقم ظاهرة البطالة.
	•غياب املظلة التأمينية االجتامعية والصحية والعالقات التعاقدية.
IVIVالتعليم
مع اتجاه الدولة خالل السنوات األخرية إىل اقتصاديات السوق الحر ،مبا يف ذلك الخدمات ومنها التعليم،
أصبحت ظاهرة التفاوت االجتامعي يف التعليم أكرث تعقيدا ،من ذي قبل .وباتت تشمل جميع قنوات النظام
التعليمي ومفرداته .وشهد التعليم املرصي خالل السنوات السابقة عجزاً فاضحاً عن تحقيق تكافؤ الفرص
لجميع املواطنني .فأصبح العامل الحاسم يف اختيار هذه املؤسسة التعليمية أو تلك هو القدرة املالية للفئات
االجتامعية املختلفة .وأصبحت أيضاً جودة الخدمة التعليمية املقدمة داخل املدرسة مرتبطة مبارشة بالقيمة
املالية .وبناء عليه كلام أصبحت هذه الفئة االجتامعية ذات إمكانيات اقتصادية عالية كلام حصلت عىل
جودة عالية يف التعليم ،ومثة صورتان واضحتان للتفاوت االجتامعي يف مجال التعليم تربزان عىل السطح يف
هذا املقام.
موقع مؤسسة املرأة الجديدة www.nwrcegypt.org
ياسمني أحمد – راي جورديني ،دراسة استكشافية حول البنات العامالت يف خدمة املنازل يف مرص ،مركز دراسات الهجرة
والالجئني ،الجامعة األمريكية ،القاهرة ،يونيو2010
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الصورة األوىل :التفاوت داخل مؤسسات التعليم الحكومية.
الصورة الثانية :التباين وانعدام العدالة االجتامعية يف فرص التعليم بني هذه املؤسسات الحكومية ومؤسسات
تعليم القطاع الخاص واألجنبي واالستثامري.
تتمثل الصورة األوىل يف مجال التعليم الرسمي الحكومي :عىل الرغم من محاوالت توسيع التعليم ليشمل
الريف والجهات النائية إىل جانب املدينة ،مازال توزيع املؤسسات التعليمية متميزاً لصالح املدينة عىل
حساب الريف ،ولصالح األغنياء عىل حساب الفئات األشد فقراً واألكرث احتياجاً ،ولصالح الذكور عىل حساب
اإلناث .فحظيت الفئات ذات املستويات االجتامعية واالقتصادية املتقدمة ،واملحافظات الحرضية ،مبستويات
تعليمية أفضل مام نجده لدى الطالب والطالبات يف الريف ،والفئات ذات املستويات االجتامعية الدنيا.
أما الصورة الثانية للتفاوت االجتامعي يف مجال التعليم ،فتتمثل يف التطورات التي حدثت يف النظام التعليمي
املرصي خالل العقدين األخريين ،وتأثري هذه التطورات عىل قضية العدالة االجتامعية للتعليم يف املستوى
القومي العام .وارتبط ذلك بالتحوالت االقتصادية يف مثانينيات وتسعينيات القرن العرشين ،واالتجاه نحو
اقتصاديات السوق وتحرير التجارة والخصخصة التي امتدت إىل الخدمات .وبناء عىل ذلك تبنت الدولة
سياسات جديدة تستهدف ربط عجلة اإلنتاج بعجلة االقتصاد الحر .وقامت الدولة بإعادة رسم سياستها
التعليمية بناء عىل هذا التوجه ،ما كان من شانه تحويل جانب من عبء التكاليف التعليمية إىل الطالب
وأرسهم ،والسامح للتعليم الخاص لالتساع والتنوع (مدارس لغات أجنبية ولغات استثامرية وخاصة وتعاونية
وتجريبية -شهادات دولية).16
تبلغ حصة اإلنفاق العام عىل التعليم يف مرشوع املوازنة العامة للدولة للعام املايل  ،2011 /2010نحو 46,8
مليار جنيه ،مبا يوازى نحو  3,4%من الناتج املحيل اإلجاميل املتوقع للعام املايل املذكور ،مقارنة بإنفاق قدره
 41,7مليار جنية يف العام املايل  2010 /2009مبا يعادل نحو  3,5%من الناتج املحيل اإلجاميل يف العام نفسه،
مقارنة بنحو  39,9مليار جنية يف العام املايل  2009/2008مبا يعادل نحو  3,8%من الناتج املحيل اإلجاميل يف
ذلك العام .وبهذه النسب من اإلنفاق العام يف مجال التعليم ،تعد مرص من أدىن دول العامل يف اإلنفاق العام
يف هذا املجال .كام يشري بوضوح إىل انسحاب دور الدولة من دعم هذه الخدمة ،يف الوقت الذي تعطي
فيه املجال للتعليم الخاص ذي الجودة والتكلفة العالية،ما أحدث تفاوتاً صارخاً يف توزيع خدمات التعليم،
وتهميش قطاعات واسعة من الفقراء علمياً وتعلي ًام ،سواء يف صورة انعدام العدالة الرتبوية داخل النظام
التعليمي الحكومي ،أو يف صورة تقسيم نظام التعليم الراهن للمواطنني إىل فئات تتعلم يف أمناط من املدارس
والجامعات املتباينة يف األهداف واملستوى الثقايف واإلمكانات والتجهيزات.17
 16دكتور كامل نجيب ،كلية الرتبية – جامعة اإلسكندرية – حق املواطن املرصي يف التعليم يف عرص الليربالية الجديدة ،ورشة
عمل « املواطنة الفاعلة واملستحقات االجتامعية 30/ 29 ،مايو  ،2006ملتقي تنمية املرأة.
 17أحمد سيد النجار ،التكلفة االقتصادية و االجتامعية للتمييز ضد املرأة يف التعليم وسوق العمل ،مركز الدراسات السياسية
واإلسرتاتيجية.2011 ،
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يفيد مسح النشء والشباب يف مرص 182009بأن  11%ممن هم يف الفئة العمرية ( 29-18سنة) مل يلتحقوا
باملدارس إطالقا 81%،منهم فتيات .هذا يعني أن  16%من اإلناث الاليت بني الثامنة عرشة والتاسعة والعرشين
مل يلتحقن باملدارس إطالقاً .وتتفق هذه البيانات مع بيانات التعداد السكاين ،التي تشري إىل أن  10%ممن
ترتاوح أعامرهم بني السادسة والثامنة عرشة مل يذهبوا إىل املدارس إطالقاً .والواقع هو أن أغلب من مل
يلتحقوا باملدارس أساساً الفتيات يف املناطق الريفية .ويفيد مسح النشء والشباب يف مرص  ،2009بأن فتيات
الريف يشكلن  80,4%ممن مل يلتحقوا باملدارس عىل اإلطالق .هذا إىل جانب أن بنات األرس األشد فقراً مل
يذهنب أيضاً إىل املدارس مطلقاً.
أما عدد الفتيات الاليت مل يتم إلحاقهن بالتعليم يف الفئة العمرية من  18 – 6عاماً بلغ  591ألفاً بنسبة 7%
تقريبا من عدد الفتيات يف تلك املرحلة العمرية (الترسب من التعليم وفقاً للنوع مبحافظات الجمهورية»
من 6إىل أقل من  18عاماً ،وفقاً للنتائج النهائية لتعداد السكان واإلسكان واملنشأ عام )2006
يالحظ ان ارتفاع املعدالت يتزايد يف محافظات الصعيد ما عدا أسوان واألقرص ،ويف محافظات مطروح
وسيناء الحدوديتني ومحافظتى البحرية والرشقية يف الوجة البحري
بناء عليه ليس مستغرباً أن اصبحت مرص يف املرتبة الخامسة عرشة بني الدول العربية يف ما يتعلق مبعدل
تعليم الفتيات بني من تبلغ أعامرهن  15عاماً فأكرث ،وفقاً ملؤرشات البنك الدويل.19
يعترب الوضع االقتصادي – االجتامعي ،والحالة األرسية العنرصين الرئيسيني للتنبؤ باإلنجاز التعليمي يف مرص.
فاألطفال الذين ينتمون إىل األرس التي تقع يف الفئات الوسطى أو العليا من الرثوة ،من األرجح أن يكون
أداؤهم أفضل يف امتحانات الشهادات العامة ،ويلتحقون مبنظومة التعليم العايل .أما الذين يأتون من أرس
فقرية ،فإنهم يشكلون  5,3%من املتفوقني يف مرحلة التعليم االبتدايئ 3% ،يف املرحلة اإلعدادية ،و 5%فقط
يف مرحلة التعليم الثانوي العام ،مبا يعني أن حضور التالميذ الذين ينتمون إىل األرس الفقرية يكون يف أعىل
معدالته يف املرحلة االبتدائية .إن وضع األرس التي ترزح تحت ضغط الفقر وتعاين من ضعف التسهيالت
التعليمية ،يؤدى إىل أن يدفع الطالب رضيبة ذلك رغم تقدمهم يف النظام التعليمي ،ويؤدى إىل انخفاض
مستويات إنجازاتهم.20
كام أن اإلقامة يف الريف  /الحرض تعترب عنرصاً آخر للتنبؤ بالتفوق املدريس .فاملتفوقون يف الدراسة يأتون يف
الغالب من املناطق الحرضية ،ويزيد أثر اإلقامة يف املناطق الريفية مع تقدم الطالب يف املراحل التعليمية،
ذلك أن وجود الطالب الريفيني ضعيف بني الطالب املتفوقني يف امتحان شهادة الثانوية العامة ،وأن أعىل
تواجد لهم يف مرحلة التعليم اإلبتداىئ .ونجد يف الواقع ،أن املناطق الريفية فيها نسبة مرتفعة تبلغ 80%
من أولئك الذين مل يلتحقوا أص ًال باملدارس ،أما الوضع بالنسبة للترسب من املدارس فيختلف اختالفاً طفيفاً.
ونجد أن معظم الترسب من املدارس يكون يف املناطق الريفية ( ،)65%وشأنه شأن عدم االلتحاق باملدارس
 18تقرير التنمية البرشية ،2010 ،معهد التخطيط القومي ،مرص.
 19أحمد سيد النجار ،مصدر سبق ذكره.
 20تقرير التنمية البرشية ،مصدر سبق ذكره.
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أص ًال .ومع ذلك ،فإن البعد النوعي أقل وضوحاً بني املترسبني من املدارس ،من بني أولئك الذين مل يلتحقوا
أص ًال باملدارس ،حيث تشكل اإلناث نسبة  52%فقط من املترسبني .ويرجع ارتفاع نسبة اإلناث عن الذكور
إىل الواقع الثقايف الذي تعاين منه النساء .فوفقاً ملا رصدته الكثري من التقارير تبني أن األرس يف الريف واملناطق
النائية تفضل تعليم الذكور عىل اإلناث ،حيث ترى أن اإلناث مصريهن الزواج.21
ومن حيث الحالة االقتصادية – االجتامعية نجد أن الترسب من املدارس ،موزع توزيعاً يكاد يكون متساوياً،
عىل خالف عدم االلتحاق باملدارس أص ًال .وعىل ذلك ،نجد أن حاالت الترسب يف أدىن رشيحتني للرثوة متثل
 55%من الحاالت.22
ومن حيث نوع املدارس ،تتزايد احتامالت التفوق زيادة طردية عندما يكون الطالب يف مدرسة خاصة أو
حكومية تجريبية .23ونجد أن أكرث من  50%من طالب املدارس الحكومية التجريبية من املتفوقني مقارنة
بـ  9%من املدارس الحكومية العادية .ومن بني طالب املدارس الخاصة ،نجد أن  35%منهم من املتفوقني،
وتجدر مالحظة أن نوع املدرسة دليل عىل الوضع االقتصادي -االجتامعي ،حيث إن املدارس الخاصة واملدارس
التجريبية الحكومية تفرض رسوماً عالية مقارنة باملدارس الحكومية العادية.
ويتضاءل وجود التالميذ من األرس الفقرية كلام ارتقينا يف مراحل التعليم ،ألن النجاح يف إحدى املراحل
مؤرش قوى ينبئ بالنجاح يف املراحل الالحقةز ونجد أن  4،3%فقط من طالب التعليم العايل يأتون من
الفئات منخفضة الدخل .كام أن معظم طالب الجامعة يأتون من فئتي الرشيحة الرابعة )27،1%(،والخامسة
( )46.5%األكرث ثراء .أما الفقراء فهم أكرث متثي ًال يف املعاهد التعليمية (نظام السنتني) ،حيث ميثلون نسبة
 11%من مجتمع الطالب.،مع ارتفاع نسبة متثيل الطالب الريفيني ،ومن بني الذين استكملوا تعليمهم
الجامعي ،نجد أن  52%يأتون من الفئة األكرث ثراء ،ومعظمهم من املناطق الحرضية ،ما يوضح االرتباط
القوي بني التفوق املدريس والخلفية االقتصادية – االجتامعية للطالب.
ومن حيث التوزيع بني الريف والحرض ،نجد أن طالب املناطق الحرضية يشكلون أكرث من  63%من بني
أولئك الذين استكملوا تعليمهم الجامعي من الشباب ،و 50%من بني أولئك الذين استكملوا تعليمهم يف
املعاهد التعليمية (نظام السنتني).

 21ملزيد من التفاصيل :انتصار بدر – منى عزت ،تقرير مرصد ومامرسات التمييز ضد النساء باملجتمع املرصي ،مصدر سبق
ذكره.
 22تقرير التنمية البرشية ،مصدر سبق ذكره.
 23املدارس التجريبية هي مدارس تتبع وزارة الرتبية والتعليم ،لكن مبرصوفات مرتفعة عن التعليم املجاين بكثري ،والدراسة
فيها باللغة اإلنجليزية وكثافة الفصول قليلة.
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خريجو الجامعات واملعاهد العليا (الحكومية – الخاصة)
مجموعة العلوم الهندسية
العلوم الطبية
العلوم الزراعية
العلوم األساسية
العلوم اإلنسانية

الذكور
73.3%
41.8%
65.4%
46.7%
46.8%

اإلناث
26.6%
58.2%
34.6%
53.3%
53.2%

يكشف لنا الجدول السابق 24عن اتساع الفجوة النوعية بني الخريجني والخريجات .فنالحظ ارتفاع نسبة
الخريجني يف العلوم الهندسية والطبية والزراعية ،مع االخذ يف االعتبار أن العلوم الطبية تشتمل عىل كليات
التمريض التي تتواجد فيها النساء بكثافة ،وتبلغ نسبتهن  .%90,8بينام ترتفع نسبة الخريجات يف العلوم
األساسية واإلنسانية التي تشتمل عىل كليات الرتبية واآلداب واأللسنية والخدمة االجتامعية واالقتصاد املنزيل،
وهي نفس مجاالت العمل التي تتواجد بها النساء بكثافة وفقا ملا أرشنا إليه أعاله (تقدير املشتغلني (15سنة
فأكرث) طبقاً للنوع والعدد باملئات وفقاً لتقرير الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء – البحث بالعينة للقوى
العاملة .)2010وهي انعكاس لألدوار التقليدية والنمطية التي يضعها املجتمع للنساء.
تبني مام سبق ان السياسات االقتصادية والواقع الثقايف واالجتامعي للنساء أثر سلباً عىل فرص النساء يف التعليم
وتبني من البيانات ،واإلحصائيات املشار إليها أعاله ،أن النساء الفقريات يف املناطق الريفية أكرث من غريهن
حرمن من فرص التعليم .وترتب عىل ذلك حرمان النساء من حقوق أخرى منها الحق يف العمل العادل والالئق.
فثمة ارتباط وثيق بني مستوى التعليم ومدى إتاحة فرص ونوعية مجاالت العمل.
يؤدي عدم تعليم املرأة إىل ارتفاع كبري يف معدل البطالة بني النساء باملقارنة مع الرجال ،نظراً ألن سوق العمل
يف قطاع الصناعة وقطاع الخدمات (باستثناء الخدمات املنزلية والنظافة) يتجه تدريجياً نحو العاملة املتعلمة
يف ظل حداثة التقنيات التى يتم التعامل معها يف سوق العمل ،ويف ظل التقدم العلمي والتقني العاملى الذي
ينتقل جانب منه إىل مرص وباقي البلدان العربية .وإذا كانت البيانات الحكومية املرصية تشري إىل أن عدد
النساء العاطالت عن العمل قد بلغ نحو  1,066مليون بنسبة  % 49,7من إجاميل عدد العاطلني عن العمل،
مقابل نحو  1,079مليون عاطل عن العمل من الرجال بنسبة  % 50,3من إجاميل عدد العاطلني عن العمل عام
 .2008وإذا كانت نسبة النساء يف قوة العمل اإلجاملية (تضم العاملني والعاطلني عن العمل معاً) قد بلغت
نحو  22%من قوة العمل يف العام نفسه ،فإن املساواة النوعية والتعليمية كانت تفرتض أن تكون حصة النساء
من العاطلني عن العمل متوازنة مع حصتهم من قوة العمل ،أي  225من العاطلني عن العمل أي نحو 472
ألف عاطلة عن العمل فقط .مبا أن عدد العاطالت عن العمل قد بلغ نحو  1,066مليون ،فان الفجوة النوعية
 24النرشة السنوية لخريجي الجامعات و ملعاهد العالية (الحكومة – الخاصة) عام  ،2009الجهاز املركزي للتعبئة العامة
واإلحصاء ،مرص ،سبتمرب .2010
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والتعليمية عند النساء مسؤولة عن بطالة إضافية لنحو  594ألف عاطلة عن العمل .ويرض هذا العدد من
العاطالت يف األجر السنوي املتوسط يف االقتصاد املرصي والبالغ  12540جنيهاً سنوياً ،فإن تكلفة هذه البطالة
اإلضافية تبلغ نحو  7449مليون جنية سنوياً هي عبارة عن انتقاص من الدخل املمكن للنساء.25
V.Vدور املجتمع املدين يف الدفاع عن الحقوق االقتصادية واالجتامعية
جاءت ثورة  25يناير مبا تحمله من مطالب «حرية ،كرامة ،عدالة اجتامعية» ،لتؤكد وتكشف عمق األزمة،
وحالة االحتقان التي كان يعاين منها الشعب املرصي ،وتحديداً فقراؤه والرشائح الدنيا من الطبقة الوسطي ،عىل
مدى الثالثني عاماً املاضية .وعرب عنها بوضوح صعود االحتجاجات االجتامعية مع نهاية عام  ،2006يف قطاعات
عدة من محافظات مختلفة وكانت قضايا األجور وعدم مالءمتها لألسعار هي املحرك الرئييس لالحتجاجات
العاملية ،كام شكل العمل املؤقت أحد مسببات الحركة االحتجاجية ،بعد أن أصبح لدينا نصف مليون مواطن
يعملون بعقود مؤقتة يف الحكومة وأكرث من  50ألف يف قطاع األعامل ،إضافة إىل وجود عامل بال عقود عمل يف
رشكات القطاع الخاص ،مبا يعكس خل ًال واضحاً يف عالقات العمل ،مع تحيز مؤسسات الدولة الواضح ألصحاب
األعامل عىل حساب حقوق العامل .استمرت هذه االحتجاجات بعد  25يناير  ،2011وكانت مبثابة الوقود
الذي ميد الثورة املرصية ،ويدفعها لالستمرار من أجل تحقيق مطلب العدالة االجتامعية .رفعت الحركات
االحتجاجية مطالب زيادة األجور وتطهري املؤسسات من رموز الفساد وتغيري سياسات تقديم الخدمات التي
كان يتبعها النظام السابق ومنها الخدمات الصحية والتعليمية ،وهذا كان واضحاً عىل سبيل املثال يف إرضاب
األطباء واملعلمني.
تتميز الحركة بوجود قيادات شابة يف العديد من املواقع ،وكذلك زيادة مشاركة املرأة يف االحتجاجات.
كام حدث يف املحلة وكفر الدوار و«مرص أسبانيا» و«الحناوي» وقطاع التمريض .وتنوع دور العامالت يف
االحتجاجات ما بني املشاركة يف الهتافات ،ورفع الشعارات مرورا بالقيام بأدوار تنظيمية ،وصوالً إىل األدوار
القيادية خاصة يف املواقع ذات العاملة النسائية الكثيفة.
فتحت الثورة الطريق أمام اتساع الحركة الجامهريية يف املجال العام ،والقدرة عىل التنظيم ،ومنه التنظيم
النقايب.
ارتبط العديد من املنظامت الحقوقية والنسوية مبطالب العامل والعامالت .واعتمدت هذه املنظامت الحقوقية
والنسوية عىل عدد من االسرتاتيجيات يف املساندة والتضامن مع هذه االحتجاجات ،ومنها متكني وبناء القدرات
التنظيمية ومهارات التفاوض ورفع الوعي القانوين للعامل والعامالت ،وتقديم الدعم القضايئ واسرتاتيجيات
الحشد وكسب تأييد قطاعات من املجتمع حول مطالب العامل والعامالت .واستخدمت املنظامت الحقوقية
والنسوية اآلليات الدولية من أجل الضغط عىل الحكومة إلجراء إصالحات سياسية واقتصادية واجتامعية
مثل تقارير الظل املقدمة للجنة السيداو والتقرير املقدم ملجلس حقوق اإلنسان يف إطار املراجعة الدورية
الشاملة.26
 25أحمد السيد النجار ،مصدر سبق ذكره.
 26يف العام  2010تقدمت مؤسسة املرأة الجديدة بتقرير عن أوضاع العامالت أرفق بتقارير املنظامت غري الحكومية التي
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كام قامت هذه املنظامت بتقديم رؤية نقدية للسياسات االقتصادية واالجتامعية والقوانني غري املنصفة التي
27
تبناها النظام السابق .وعملت عىل تقديم مقرتحات من أجل تحسني السياسات ومرشوعات قوانني.
تسعى املنظامت النسوية املهتمة بقضايا النساء يف العمل وعددهن قليل ،إىل طرح قضايا العامالت عىل
الحركة العاملية والنقابية ودوائر صنع القرار ودمجها ضمن املطالب العامة التي يتبناها العامل .ولعل أبرز
هذه املطالب:28
	•اتخاذ التدابري الالزمة التي تضمن تكافؤ الفرص بني النساء والرجال يف مجاالت العمل املختلفة يف األجر
والرتقي والتدريب.
	•تفعيل املواد الخاصة بالحقوق اإلنجابية للنساء يف قوانني العمل مبا يضمن حصول النساء عىل إجازة
الوضع ورعاية الطفل وتوفري دور الحضانة.
	•تعديل قانون العمل مبا يسمح مبد الحامية القانونية للنساء العامالت يف القطاع غري الرسمي (عامالت
منازل – عامالت زراعيات وغريهن).
	•تبني الدولة لسياسات متكن النساء من تويل املناصب العامة (املحافظني -الوزراء – السفراء).
	•إصدار ترشيع يحظر حرمان النساء من شغل وظائف يف جميع مجاالت العمل يطبق عىل جميع مؤسسات
العمل ،مبا يف ذلك املؤسسات القضائية واملنشآت الخاصة .ويلزم جميع أماكن العمل بتهيئة بيئة العمل
مبا يناسب الرجال والنساء.
	•اتخاذ التدابري واإلجراءات الالزمة للقضاء عىل التحرش الجنيس يف أماكن العمل.
	•إبراز املساهمة االقتصادية للنساء يف الناتج القومي.
عىل الرغم من أن ثورة  25يناير رفعت شعارات العدالة االجتامعية والكرامة والحرية ،إال أن هذه املطالب
ال ميكن أن تتحقق من دون إدراج قضايا النساء والنضال من أجل املساواة بني الجنسني .وراكمت املنظامت
النسوية عىل مدى السنوات املاضية يف مجاالت الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية والسياسية واملدنية
بعض املكاسب الجزئية.29
كام كثفت املنظامت النسوية من جهودها والتنسيق يف ما بينها عقب قيام ثورة  25يناير ،من اجل طرح قضايا
أعدتها املنظامت األعضاء يف ملتقى حقوق اإلنسان باإلضافة إىل تقرير مجمع ( ملتقى يضم  16منظمة غري حكومية حقوقية).
 27فعىل سبيل املثال استطاع املركز املرصي للحقوق االقتصادية واالجتامعية الحصول عىل أحكام قضائية مهمة تتعلق بالحد
األدىن لألجور وإبطال عقود بيع العديد من الرشكات واملصانع التي متت خصخصتها.
 28تنظم مؤسسة املرأة الجديدة حملة واسعة لجمع التوقيعات من شخصيات عامة وقيادات عاملية ومنظامت مجتمع مدين
لدعم هذه املطالب والتقدم بها إىل الجهات املعنية للعمل عىل إقرارها.
 29استطاعت املنظامت النسوية من تحقيق بعض املكاسب ،منها إصدار القانون رقم ( )1لسنة  2000املعروف بقانون الخلع،
ثم القانون رقم ( )10لسنة (  )2004الخاص مبحاكم األرسة ،والحصول عىل حق األم املرصية يف إعطاء جنسيتها ألبنائها من
الزوج األجنبي.
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النساء بقوة يف املرحلة االنتقالية ،ولعل أهمها مبادرة تشكيل تحالف املنظامت النسوية يف مارس  ،2011ويضم
 16منظمة حقوقية نسوية .ومد التحالف جسور التواصل مع الحركة السياسية ،وأصبح هناك نقلة نوعية يف
اهتامم األحزاب والحركات السياسية واالجتامعية (الليربالية – اليسارية) مبطالب النساء .فتبنت أحزاب يسارية
وليربالية مطالب تخصيص نسبة من أجل متثيل النساء يف الجمعية التأسيسية للدستور وإدماج مطالب النساء
يف الدستور ،واملشاركة يف مسرية  8مارس عامي  2011و 2012لالحتفال بيوم املرأة العاملي.
كانت الحركة النقابية العاملية حارضة بقوة يف الثورة .ففي  30يناير  2011صدر بيان عن عدد من النقابات
املستقلة يعلن عن تشكيل «اتحاد النقابات املستقلة» .وعىل الرغم مام تتعرض له هذه النقابات من رضبات
موجعة ،سواء من خالل عدم إصدار قانون الحريات النقابية إىل اآلن ،أو االضطهاد والتعسف الذي يتعرض له
العامل الذين ينضمون للنقابات العاملية ،وصوالً إىل الفصل ،وصدور قانون تجريم اإلرضابات واالعتصامات،
إال أن هذه الحركة النقابية العاملية تتسع ،وتتجه نحو املأسسة .يف يناير  2012عقد االتحاد املرصي للنقابات
املستقلة مؤمتره العام األول ،أجريت أول انتخابات الختيار مجلس اإلدارة .30وعىل الرغم من وجود متثيل
ملحوظ للنساء يف العديد من النقابات التي تضم نساء بكثافة ( املعلامت – التمريض – الرضائب العقارية)،
وتوجد فيها لجان للمرأة ،إال أن االتحاد يفتقد إىل اسرتاتيجية محددة للتعامل مع قضايا النساء يف أماكن العمل،
وتفعيل دور النقابيات داخل االتحاد.31
كام يوجد مبادرة أخرى تحمل اسم (مؤمتر عامل مرص الدميقراطي) يضم  246نقابة عاملية مستقلة ،و24
نقابة تحت التأسيس يف مواقع عاملية وقطاعات مختلفة ،يدعم هذه املبادرة عدد من منظامت الحقوقية،32
من بينها منظمة نسوية تسعى إىل متكني النقابيات من شغل املناصب القيادية وكسب تأييد العامل والعامالت
ملطالب النساء يف العمل.
يشكل موقف النظام االقتصادي – االجتامعي – السيايس من القضايا االقتصادية واالجتامعية ومنها التعليم
والعمل وغريهام ،عام ًال حاس ًام يف تحديد مالمح الواقع املتعلق برسم ووضع االسرتاتيجيات والخطط التنفيذية.
وكان واضحاً أن الحكومات املتعاقبة منذ يناير  2011تتبع السياسات القدمية نفسها ،ومل تطرح حتى اآلن
أي مرشوعات اقتصادية بديلة ،وقابلت بعنف شديد وتجاهل يف كثري من األحيان املطالب الخاصة بالعدالة
االجتامعية.
ومتثل تحدياً جديداً أيضاً ،مواقف األحزاب ذات املرجعية الدينية (حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية
لإلخوان املسلمني) وحزيب النور واألصالة (السلفيني) ،هذه األحزاب التي أخذت مواقف سلبية من املظاهرات
واالعتصامات االجتامعية التي اندلعت بعد ثورة  25يناير ،وأيضاً مل تساند مطالب العامل يف إصدار قانون
 30بلغ عدد الجمعيات العمومية  264عضوا ً/ة ،قام بالتصويت  189وعدد األصوات الباطلة  19صوتاً ،عدد املرشحني /ات
ملجلس اإلدارة  94مرشحاً ،منهم  18سيدة،عدد املرشحني للجنة املراقبة املالية  13مرشحاً منهم سيدة واحدة .وأسفرت نتائج
االنتخابات عن فوز ثالث نساء يف مجلس اإلدارة.
 31النساء يف أول انتخابات لالتحاد املرصي للنقابات املستقلة ،تقرير صادر عن مؤسسة املرأة الجديدة ،مايو .2011.
 32املنظامت الثالث هي :دار الخدمات النقابية والعاملية و لجمعية املرصية للمشاركة املجتمعية ومؤسسة املرأة الجديدة .
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الحريات النقابية .والتزمت الصمت عندما أصدر املجلس العسكري قانون تجريم اإلرضابات ،فض ًال عن أن
برامجهم مل تقدم رؤية متكاملة حول القضايا االقتصادية واالجتامعية ،واكتفت بعبارات عامة وفضفاضة ،تستند
جميعها إىل السياسات «النيو ليربالية» ،التي كان ينتهجها الحزب الوطني ،باإلضافة إىل النظرة الدونية للنساء،
التي تحرصهن يف أدوار منطية وتقليدية داخل املنزل ،عربت عنها يف مجاالت عده منها ترصيحات وخطابات
معادية للنساء .وتجلت هذه النظرة الدونية يف تعامل هذه األحزاب مع النساء يف العملية االنتخابية للربملان،
وكيف استخدموا أصوات النساء ،وتحديداً سكان العشوائيات واألحياء الفقرية ،والقرى ،والتي ترتفع فيها نسبة
األمية من أجل التصويت لهذه األحزاب .فكيف ننتظر منهم إصالح وتغيري السياسات االقتصادية واالجتامعية،
وتحقيق تكافؤ الفرص و املساواة بني الرجال والنساء من أجل الحصول عىل فرص عادلة يف التعليم والعمل؟
يف املقابل تتسع مجاالت وقدرة الفئات املختلفة عىل تنظيم أنفسها ،وأيضا تتسع املساحة املتاحة للنساء
للمشاركة يف املجال العام .ونجد األحزاب الليربالية واليسارية الجديدة تويل اهتامماً ملحوظاً بقضايا النساء
يف برامجها ،ويف متثيلها داخل البناء التنظيمي لهذه األحزاب .كام انضم العديد من الناشطات ،والعضوات
باملنظامت النسوية إىل األحزاب الليربالية واليسارية.
وأمام املجتمع املدين والقوى السياسية واالجتامعية والنقابية تح ٍّد كبري يتعلق بإمتام املرحلة االنتقالية عىل
النحو الذي ميكن الشعب املرصي من استكامل مطالب الثورة ،وتحقيق التحول الدميقراطي .فمام ال شك فيه
أن نجاح الثورة يف تحقيق أهدافها سوف يسهم يف متكني الحركة النسائية من استكامل مهامتها سواء عىل
مستوى الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية وأيضاً السياسية واملدنية.
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I.Iتقديم عام

إن الرأسامل العاملي ،وبتطوره عرب التاريخ ،أصبح متمركزاً بيد فئة قليلة تسي االقتصاد العاملي عرب
توظيف املؤسسات الدولية كصندوق النقد الدويل والبنك الدويل ومنظمة التجارة العاملية .كام تتحكم
هذه الفئة بالشأن السيايس واالجتامعي للدول النامية .وهو ما جعل العوملة الرأساملية تهدد بشكل
فعيل ترشيعات العمل والحقوق املكتسبة والحريات العامة كحق التنظم وحرية التعبري وتأسيس
النقابات وحق اإلرضاب .وقد كان لألزمة االقتصادية العاملية األخرية لسنة  2008تبعات مدمرة عىل
أسواق العمل .فقد ازداد عدد العاطلني عن العمل ليصل إىل  210ماليني وهو أعىل مستوى سجل
عىل اإلطالق.1
كام أفرزت الحركة املتصاعدة لعوملة رأس املال ،نشأة اقتصاديات هشة غري قادرة عىل خلق أسواق عمل
صلبة ،ومعالجة أزمة البطالة وخاصة يف صفوف النساء ،إذ يعتربن أوىل الضحايا الاليت مل يستوعبهن
سوق العمل الذي اعتمد تقسي ًام جنسياً ،باعتبار الرواسب الثقافية وهيمنة الفكر الذكوري وتداخل
النظام األبوي بالنظام الرأساميل وترابطهام الشديد .اذ يحمل عدم املساواة عىل الصعيد العاملي مدلوالً
عند النظر يف عدالة التوزيع .كام تعترب تقديرات معدالت عدم التساوي يف الدخل يف العامل متباينة
ومثرية للكثري من الجدل .2كام أن التقدم املحرز يف عدد النساء العامالت بأجر ،تباطأ بسبب األزمة
املالية االقتصادية بني  2008و ،2009وخصوصاً يف املجاالت الصناعية.3
وقد ازدادت أوضاع النساء يف ظل هذه املتغريات العاملية والوطنية هشاشة ،وخصوصاً مع غياب
الحامية القانونية الضامنة للمساواة التامة والفعلية بني املواطنني واملواطنات ،وتحقيق تساوي الفرص
يف التعليم والتشغيل وبقية الحقوق .إذ ليس من االعتباطي أن نتحدث عن «تأنيث الفقر» منذ
ما يزيد عن أكرث من عرش سنوات .هذا الواقع التمييزي يف توزيع الرثوة ،يجعل النساء مضطرات
لقبول العمل برشوط هشة ،تفتقر إىل الضامنات القانونية والتأمني االجتامعي .فظاهرة تأنيث الفقر
تزداد بتعميق الفوارق بني مختلف فئات الشعب واحتداد التمييز القانوين بني الجنسني يف الحقوق
وإقصائهن من الحياة االقتصادية واالجتامعية والسياسية ،وخصوصاً من مراكز صنع القرار ،ومن
املشاركة يف املسار التنموي ،حتى أصبحنا نتحدث عن مواطنة منقوصة للنساء.
إن تطور الحقوق اإلنسانية للنساء كجزء ال يتجزأ من منظومة حقوق اإلنسان عامة ،تأثر بالتطور
الحاصل يف هذه الحقوق .وقد مثلت مسألة االعرتاف بالحقوق االقتصادية واالجتامعية ثم تفعيلها
 1التقرير العاملي لألجور لسنة  2010/2011ملنظمة العمل الدولية.
 2برنامج األمم املتحدة للتنمية ،تقرير التنمية البرشية لسنة .2010
 3تقرير األهداف اإلمنائية لأللفية  2011لألمم املتحدة.
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وحاميتها ،هاجساً للمواطنني واملواطنات عىل غرار االهتامم بالحقوق السياسية واملدنية يف تونس.
وهو ما يعد تحوالً نوعياً يف مسار تناول هذه الحقوق ،حيث إنها مل تأخذ يف املايض ما تستحقه من
االهتامم والدراسة كام هي الحال بالنسبة للحقوق السياسية واملدنية .كذلك أصبح ينظر إىل هذه
املطالب من زاوية الحقوق ،وهو ما يؤكد مبدأ كونية ووحدة وترابط حقوق اإلنسان وعدم تجزئتها
عىل أي أساس ،ليس بوصفها مجرد احتياجات «  »rights not needsكام تدرجها الدول ضمن
املسائل الثانوية وتصنفها باعتبارها جي ًال ثانياً للحقوق.
سنتعرض إذاً يف هذه الدراسة إىل تأثري السياسات االقتصادية واالجتامعية عىل أوضاع النساء بعد
عرض السياق العام لهذه السياسات ،والتطور التاريخي واملنعرجات الهامة التي شهدها االقتصاد
التونيس منذ السبعينات ،واألزمات االجتامعية التي مرت بها البالد التونسية .كام سنقدم مختلف
أشكال التحالفات النسائية عرب الحركة الحقوقية والنقابية والسياسية التي ميزت السنوات األخرية،
ومدى مراكمة النضاالت التي خاضتها هذه القوى النقابية والحقوقية والسياسية لتتويجها بثورة
الحرية والكرامة لـ 14جانفي .2011
لهذا الغرض ،سيتم التطرق يف هذا البحث ،إىل التطورات الحاصلة يف املجال االقتصادي واالجتامعي،
ومدى تأثريها يف حقوق النساء ،من مرحلة املكاسب إىل مرحلة التهديدات ،وصوالً إىل بلورة اآلفاق
والتغيري وقوة االقرتاح يف ظل املسار االنتقايل .وسرنكز عىل الحق يف العمل كحق إنساين أسايس،
باعتباره أولوية للنساء لتحقيق الذات واالستقاللية ،وأداة للمشاركة الفعلية يف مسار بناء التنمية
العادلة .وكذلك ملا مثلته مسألة التشغيل من أهمية يف األزمة االقتصادية واالجتامعية يف تونس،
والعتبارها أيضا شعاراً أساسياً من شعارات الحركة االجتامعية االحتجاجية.
IIIIالقوانني املدعمة لحقوق النساء منذ سنة 1956

أكد الدستور التونيس لسنة  1959عىل املساواة بني جميع املواطنني أمام القانون .مدع ًام ما تم
ترشيعه منذ  ،1956مع إصدار مجلة األحوال الشخصية ،وما ورد يف سنة  1957يف ما يتعلق باالعرتاف
بالحقوق السياسية ،كحق االنتخاب والرتشح ،وممهداً لالعرتاف التدريجي ببقية الحقوق األساسية
للنساء يف املجاالت كافة ،ومن أهمها الحق يف العمل والتعليم املجاين والحامية االجتامعية.
ويف السياق نفسه ،اهتمت السلطة السياسية بالسياسة السكانية ،حيث كان لجملة اإلجراءات املتخذة
التأثري اإليجايب عىل حقوق النساء.
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•السياسة السكانية والتحوالت الدميغرافية وانعكاساتها عىل الحقوق االجتامعية للنساء
اعتربت مسألة الرفاه ألفراد الشعب ،من املسائل الجوهرية املطروحة عىل منوال التنمية الشاملة يف
هذه الفرتة .وقد أعطيت أهمية كبرية للعامل البرشي ،بحيث انشغلت السلطات العمومية مبسألة
السيطرة التدريجية عىل النمو الدميغرايف ،ما استوجب تبني سياسة سكانية تتميز بتدخل الدولة يف
مجاالت اجتامعية عديدة كالصحة والتعليم والتنظيم العائيل وعمل النساء.
وقد مرت هذه السياسة بثالث مراحل هامة:
	•املرحلة األوىل من  1956إىل 1966
تزامنت هذه الفرتة مع بداية تطبيق الترشيعات املد ّعمة لحقوق النساء .ويعترب إصدار مجلة األحوال
الشخصية يف سنة  1956حدثاً هاماً وخطوة أساسية يف مجابهة العقليات السائدة ،حيث لعبت دوراً
هاماً يف تنظيم الزواج والطالق وإلغاء تعدد الزوجات 4وإقرار الزواج املدين وموافقة الزوجني ،وحرية
اختيار الرشيك ،وتحديد سن الزواج 5والطالق القضايئ وإدارة الزوجة ألموالها.
أما اإلجهاض ،فقد أدرج كحق يف الترشيعات التونسية بداية من سنة  1965للنساء األمهات لخمسة
أطفال عىل قيد الحياة ،عىل أن ال يتجاوز الحمل ثالثة أشهر .ويف السياق نفسه ،توخت السلطة
السياسية تقنني بيع مواد منع اإلنجاب ( )1961وإرساء برنامج التنظيم العائيل (.)1966-1964
ويف مجال التعليم ،م ّثل الحق يف التعليم حقاً أساسياً من حيث أهميته يف الولوج إىل عامل املعرفة،
وبالتايل يف إمكانيات الفعل يف الواقع االجتامعي والسيايس .حيث مثل قانون  1958املتعلق بالتعليم
خطوة تاريخية هامة من حيث تعميم التعليم عىل كل رشائح املجتمع إناثاً وذكوراً ،يف األرياف ويف
القرى ويف املدن.
	•املرحلة الثانية ومتتد من سنة  1966إىل 1976
ميز هذه الفرتة ،إنشاء الديوان القومي لألرسة والعمران البرشي ومواصلة تطبيق برنامج التنظيم
العائيل وتنظيم اإلجهاض يف املجلة الجنائية ،حيث يحق للنساء تحديد عدد األطفال برشوط معينة.6
وواصلت السلطة السياسية تعميم التعليم وضامن مجانيته ،وتطبيق منظومة العالج يف الصحة
األساسية.
	•املرحلة الثالثة منذ بداية الثامنينات إىل أوائل التسعينات
 4املادة  18من مجلة األحوال الشخصية الذي حرض رصاحة ويعاقب جزائيا تعدد الزوجات
 5تم الرفع يف سن الزواج ( )1964اىل  17سنة لإلناث و 20سنة للذكور وتوحيده يف  2008حيث أصبح  18سنة كحد أدىن
بالنسبة للزوجني. .
 6املجلة الجنائية الفصل214.
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تم االهتامم يف هذه الفرتة بالتنمية الجهوية والبيئة وبرنامج اإلدماج الجهوي .وكان من أهداف
السياسة السكانية ،تحسني مستوى عيش السكان مع الرتكيز عىل الفئات املهمشة من الريفيني .وقد
ساهمت هذه السياسات ،عىل الرغم من أنها مل تنحرص يف برامج التنمية ،يف تخفيض نسبة الوالدات
من  %4.5يف  1966إىل  % 2.4يف ، 1993وكذلك نسبة الوفايات التي تحولت من  % 1.5إىل 0.6 %
يف الفرتة نفسها .ما يعني أن معدل النمو انتقل من  3 %يف بداية الستينات إىل  %1.8بالنسبة لسنة
.7.1990
تحيلنا كل هذه املؤرشات الدميغرافية إىل مستوى التقدم الحاصل يف بعض املجاالت .وكذلك إىل
تأثريها عىل التنمية .ذلك أن النخفاض نسبة الوالدات ،دوراً هاماً يف املتغريات االجتامعية واالقتصادية،
ويف تغيري العقليات وخاصة يف انخراط النساء يف العمل.
•املتغريات يف هيكلة العائلة
ساهمت سياسة السكن من جهة أخرى يف التأثري يف السلوك الدميغرايف للسكان ،إذ يعترب اقتناء منزل
نتيجة لعملية ادخار أو تداين يقوم بها الزوجان ،كام فرض التطور االجتامعي منحى نحو االستقاللية
لدى األزواج بامتالك أو اكرتاء مسكن مستقل عن العائلة املوسعة يف اتجاه العائلة النووية ،والقطع
مع الرتكيبة التقليدية للعائلة .وقد طرح هذا النمط الجديد يف تركيبة العائلة وهاجس االستقاللية
بالنسبة لألزواج ،تحديات جديدة يف العالقة باالدخار وتنظيم املصاريف ،باعتبار أن تربية األطفال مل
تعد عىل عاتق العائلة املوسعة .وساهم هذا التحدي يف تحديد النسل ،كام م ّثل امتالك مسكن عام ًال
يف انخفاض الوالدات .8
IIIIIاإلطار السيايس واالقتصادي واالجتامعي العام لحقوق النساء يف ظل سياسة االنفتاح االقتصادي
منذ أواخر السبعينات
إن السياسة االقتصادية واالجتامعية للبالد التونسية عامة ،ال ميكن أن يكون لها أي معنى إذا ما
تناولناها خارج السياق العام للتنمية ،وباألحرى ،بشكل متوا ٍز مع مناذج التنمية املتبعة يف كل مرحلة
تاريخية للبالد .فمنذ أواخر الستينات وبداية السبعينات ،ومع االنفتاح عىل االقتصاد العاملي ،سجلنا
منعرجاً أول يف التحوالت االقتصادية واالجتامعية .اذ شهد االقتصاد التونيس عدداً من التحوالت
الهامة يف بنيته األساسية ،تناغ ًام مع التحوالت العميقة يف بنية االقتصاد العاملي ،وبروز ما سمي
 7املعهد الوطني لإلحصاء /tn.nat.ins.www//:http
 8منجية هاديف .السكان والسكن الحرضي يف تونس الكربى .رسالة لنيل شهادة الدراسات املعمقة يف الدميغرافيا .كلية العلوم
اإلنسانية واالجتامعية .تونس.2004
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بالنظام العاملي الجديد ،وما كتب عن حتميته واعتباره نهاية لتاريخ االضطهاد اإلنساين ،واستقرار
نظام االقتصاد الحر يف الدميقراطيات الغربية عىل حد تعبري فرانسيس فوكوياما 9 .وقد مثلت جملة
التغريات الحاصلة يف االقتصاد العاملي ،وتسارع وترية تنقل رؤوس األموال وهجرتها إىل البلدان النامية،
عام ًال هاماً يف التغريات االقتصادية يف املستوى الوطني ،وذلك بفضل االمتيازات التفاضلية الهامة من
يد عاملة زهيدة إىل التشجيعات والحوافز القانونية لالستثامر الخارجي املبارش ،وخصوصاً املستثمرة
منها يف الصناعات املعملية التي تضمن مواطن شغل أوفر ،كالقطاع العام ،باعتباره الضامن لعملية
اإلنتاج يف املجال الصناعي و الفالحي والخدمايت.
•برنامج التعديل الهيكيل خطوة نحو تدهور الحقوق االقتصادية واالجتامعية
لقد متيز االقتصاد العاملي يف أواخر الثامنينات بركود اقتصادي تحول إىل أزمة مالية واقتصادية أدت
إىل ضعف معدالت النمو وتدهور يف موازين التجارة واملدفوعات .كام ارتفعت املديونية الخارجية
وخدمة ديونها .كام رافق ذلك عجز يف موازنات بعض الدول ،فلجأت الحكومات إىل متويل العجز عن
طريق االقرتاض .لقد كان إذا لألزمة العاملية تأثري كبري يف االقتصاد التونيس ،حيث مرت البالد بأزمة
اقتصادية واجتامعية خانقة ،كانت أوىل نتائجها انتفاضة الخبز يف سنة  .1984وكحل لألزمة ارتأت
الحكومة التونسية يف سنة  1986اللجوء إىل خيار التداين بالحصول عىل قروض طويلة املدى .وكان
من رشوط البنك العاملي وصندوق النقد الدويل إجراء إصالحات اقتصادية هامة للتمتع بالقروض،
والتي مثلت ذريعة لتمرير برنامج التعديل الهيكيل املمىل من قبل صندوق النقد الدويل .ويهدف هذا
التعديل إىل تحرير االقتصاد الوطني وإحداث إصالحات يف القطاع الجبايئ والسوق املالية وخوصصة
املؤسسات العمومية يف املجال الصناعي بصفة تدريجية وتحرير االستثامر .10فخالل الفرتة بني سنة
 1987وسنة  1994شمل التفويت القطاع السياحي والتجارة والصيد البحري والصناعات الغذائية .ويف
أقل من عرش سنوات متت تهيئة االقتصاد التونيس لالنفتاح أكرث عىل االقتصاد الحر العاملي واالنخراط
يف االتفاقية
العامة حول التجارة والرسوم الجمركية .ثم تم يف عام 1995التوقيع عىل االتفاقية متعددة األطراف
مع منظمة التجارة العاملية ،وإنشاء منطقة للتبادل الحر األورومتوسطي .ووفق التعديالت الحاصلة
التي فرضتها االختيارات االقتصادية الجديدة وما حتمته من تحرير لالقتصاد ،تحول دور الدولة من
متدخل إىل حارس ،وتقلص بذلك دورها االجتامعي.
 9نهاية التاريخ واإلنسان األخري صدر يف  1992لفرنسيس فوكوياما وهو فيلسوف أمرييك معارص وأحد منظري املحافظني
الجدد.
 10قانون التشجيع عىل اإلستثامر عدد  120-1993الصادر يف  27ديسمرب .1993
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•أوضاع النساء بني سياسة الخوصصة وتحرير السوق
رغم تطور الحق يف التعليم ليصبح إجبارياً منذ سنة  ،1991فإن نسبة األمية مل تسجل انخفاضاً كبرياً،
حيث تحولت من  78,2%يف سنة  1966إىل  36,1%يف سنة  1999إىل  30%يف سنة  2004وهو ما
يبينه الجدول رقم .1
ولعب ارتفاع نسبة األمية يف صفوف النساء دوراً للحد من الوعي واإلدراك للحقوق يف ظل مجتمع
تسيطر عليه العقليات الذكورية والرتبية املبنية عىل عدم املساواة وهيمنة املنظومة الثقافية التقليدية
يف تقسيم األدوار عىل أساس الجنس .ويعود ارتفاع نسبة األمية يف الجهات الداخلية للبالد إىل بعد
املدارس عن القرى السكنية ،وخصوصاً يف األرياف ذات الطبيعة القاسية ،وكذلك إىل حاجة العائالت
الفقرية إىل املساعدة يف األعامل الفالحية واملنزلية حيث غالباً ما تكون البنات من يسحنب من مواصلة
التعليم.
IVIVالنساء يف سوق الشغل :تطور الحق يف العمل
يعترب سوق العمل مبثابة البوصلة التي تشري إما إىل نجاح أو إىل فشل السياسة االقتصادية ألي بلد،
وكذلك إىل الوجهة التي تتجه نحوها السياسة االقتصادية واالجتامعية .ذلك أن ميزة النصف الثاين من
القرن العرشين متثلت يف بروز أمناط جديدة للعمل ،تتميز بعدم االستقرار والهشاشة.
ومنذ سنوات تعترب الهشاشة سمة قارة لسوق العمل التونسية حيث تتمظهر يف أشكال اإلقصاء
االجتامعي من بطالة إىل انعدام الرشوط اإلنسانية يف مواقع العمل .فالعمل الهش يفتقد صفة
التواصل ،ألن مدته محدودة وغري معلومة غالباً .ويتمثل هاجس العامل والعامالت أساساً يف توفري
العمل القار والشغل املدفوع األجر بصفة منتظمة ،وكذلك توفر الرشوط اإلنسانية للعمل الالئق
والكريم ،كاألجر والحامية االجتامعية والعطل مدفوعة األجر والتأمني عىل املرض والتقاعد ....لكن مع
بروز األمناط الجديدة للعمل ،مثل العمل لوقت جزيئ والعمل املؤقت والعمل عن بعد ،برزت أطر
قانونية تحدد هذه األشكال واملتمثلة يف العقود محددة املدة.
ويتميز العمل يف رشكات املناولة مث ًال ،بغياب عقود العمل غالباً وخصوصاً بالنسبة لعامل وعامالت
التنظيف .إذ يتهدد الطرد العديد منهم حيث متثل أوضاعهم االجتامعية املتدنية من خصاصة وفقر
وافتقادهم لفرصة العمل الالئق ،سبباً هاماً يف عملهم بهذا القطاع أي ،يفتقدون ألبسط الحقوق
االجتامعية مثل الحق يف التنظم العاميل ومامرسة الحق النقايب يف تشكيل النقابات والحق يف الحامية
النقابية.
كام اتسمت العرشيتان األخريتان بهشاشة العمل كسمة بارزة يف خصائص االقتصاد .وعىل أثر خوصصة
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املنشآت العمومية والتفويت فيها ،شهد سوق العمل تحوالت عميقة يف صلب الطبقة العاملة .وتغري
نظام العمل بتدهور رشوط العمل وخصوصاً بالنسبة للفئات ضعيفة الدخل ،حيث إن السياسة
االقتصادية اعتمدت مرونة اليد العاملة والضغط عىل األجور« .وهو ما عكسته املفاوضات االجتامعية
األخرية يف سنة  2008عىل نحو جيل .إذ تم التوصل إىل اتفاق يقيض بزيادة األجور يف القطاع العام
بـ  % 4,7سنوياً خالل السنوات الثالث التالية .والحال أن هذه الزيادة كانت أقل من معدل التضخم
عىل مدى السنوات الجارية ،والذي يتجاوز % 5منذراً بتدهور يف القدرة الرشائية للرشائح ضعيفة
الدخل».11
وعىل الرغم من أن املستوى التعليمي يعترب عالياً بالنسبة لإلناث ،فإن سوق العمل يتعامل بتفاضلية
بخصوص العمل املؤجر ،إذ إن نسبة النساء العامالت تطورت من  6,1%سنة  1966إىل  25,3%سنة
 . 2002وتعد  55,3%من الرشيحة النسائية عامالت باملنازل ،بينام نجد  23,9%أجريات و17,3%
مستقالت و 8,4%يرأسن رشكات .12كام سجلنا تطوراً يف طلبات الشغل بالنسبة للنساء والتي تتجاوز
مثيلتها بالنسبة للرجال .وحسب إحصائيات  2008نجد مقابل  130موطن عمل للذكور  100موطن
عمل لإلناث ،كام أن فرتة االنتظار تعد بالنسبة لإلناث أطول من مثيلتها بالنسبة للذكور .ويفيد املسح
الوطني حول التشغيل لسنة  2010أن طلبات الشغل اإلضافية لإلناث بلغت  00157عىل مجموع يبلغ
 75400أي ما يقارب  21%من مجموع طلبات الشغل اإلضافية .كام أنه يف سنة  2009وحسب املسح
نفسه ،سجلنا  59.455بالنسبة لإلناث من مجموع 105.377مقابل  45.922بالنسبة للذكور .كام أن
تقدير عدد النساء النشيطات خالل الثالثية الثانية لسنة  2011يبلغ  0010267من مجموع النشيطني
يف سوق الشغل الذي قدر بـ  384460013وهو مرتبط بتطور نسبة نشاط الفئة النسائية الذي ظل
محافظاً نسبياً عىل النسب نفسها خالل السنوات الخمس األخرية حسب ما يبينه الجدول التايل:
تطور نسبة النشاط ( )%حسب الجنس من *( 2011 – 2006خالل شهر ماي من كل سنة)
األعوام

2006

2007

2008

2009

2010

*2011

ذكور
اناث
املجموع

67.3
24.4
45.6

67.7
24.5
45.8

68.0
24.7
46.2

68.7
24.8
46.5

69.5
24.8
46.9

70.1
24.9
47.2

املصدر :إحصائيات املعهد الوطني لإلحصاء واملسح الوطني للتشغيل 2011

 11الشبكة األورومتوسطية لحقوق اإلنسان ،تونس بعد  14جانفي ،االقتصاد السيايس واالجتامعي ،بياتريس هيبو 2011
ص.34.
 12املعهد الوطني لإلحصاء تونس /http://www.ins.nat.tn .1999
 13املعهد الوطني لإلحصاء ،املسح الوطني للتشغيل لسنة  2010و 2011
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وحسب ترصيح املدير العام للمرصد الوطني للشباب يف جريدة الصحافة بتاريخ  6فيفري 2011
فإن نسبة البطالة يف صفوف الشباب بني  18سنة و 29سنة تصل إىل  30%يف  2009وإىل  45%يف
صفوف خريجي التعليم العايل ،يف حني أن الرقم الذي قدم حينذاك بلغ  % 22,5ملجموع خريجي
الجامعات .14وتواصل ارتفاع نسبة البطالة يف خالل  2011إذ وصلت إىل  % 43.8بالنسبة لالناث
و .%23.7ومع رجوع العامل التونسيني من ليبيا باندالع الثورة وصلت إىل نحو  700 000عاطل عن
العمل 15منهم  281100من اإلناث أي بنسبة  27.4%مقــابــل  % 15بالنـسبـة للـذكور و18.3%
بالنسبة ملعدل البطالة عموماً خالل سنة  .16 2011وبإضافة الوافدين من العاطلني عىل العمل إىل
سوق الشغل بعد الثورة من املرسحني نتيجة غلق املؤسسات وحرق البعض منها أو تخريب معداتها،
فإن نسبة فقدان مواطن الشغل شمل اإلناث أكرث من الذكور حيث سجلنا فقدان  73900موطن شغل
بالنسبة لإلناث مقابل  63700بالنسبة للذكور.17
إن معركة الحق يف العمل بالنسبة للنساء تعترب يف قلب املعركة االقتصادية واالجتامعية والسياسية
للبالد يف اللحظة الراهنة .وارتفع بعض األصوات الرجعية املنادية بحل األزمة االقتصادية الحالية الذي
غالباً ما سيكون عىل حساب النساء وحقهن يف العمل والتعليم .وهنا نأيت لدور الترشيعات وأهميتها
يف حامية هذه الحقوق الضامنة لكرامة النساء.
•محدودية الترشيعات يف إعامل مبدأ املساواة وحامية الحق يف العمل
ميثل القطاع العام الضامن ملواطن الشغل لكل العامل ،لكن نجد أن بعض القطاعات تشغل نسبة
كبرية من النساء وخصوصاً قطاع الرتبية والصحة وبعض القطاعات األخرى .ففي سنة  2010مثلت
النساء  42%من نسبة العاملني يف قطاع الرتبية وقرابة  50%من نسبة العاملني يف قطاع الصحة .18وقد
التصقت هذه االختصاصات أكرث بالعنرص النسايئ حتى تحولت إىل قطاعات مؤنثة .وهذه الظاهرة
متيز سوق الشغل الذي تغلب عليه االختصاصات املنمطة كام هو الشأن يف التعليم والتدريب املهني
الذي ال يزال فيه العديد من االختصاصات حكراً عىل البنات ،كمساعدة إدارة والتمريض والكتابة
والطبخ.
 14الشبكة األورومتوسطية لحقوق االنسان ،تونس بعد  14جانفي  ،االقتصاد السيايس واالجتامعي بياتريس هيبو 2011
ص .32
 15تقديرات املعهد الوطني لإلحصاء خالل سنة 2011
 16نفس املصدر السابق.
 17املعهد الوطني لإلحصاء تونس . 2011
/http://www.ins.nat.tn .
 18املعهد الوطني لإلحصاء .املسح الوطني للتشغيل لسنة .2010
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ومن الناحية القانونية نالحظ أن الترشيعات االجتامعية أقرت مبدأ عدم التمييز بني الجنسني ،حيث
ينص الفصل  11من القانون األسايس للوظيفة العمومية ،عىل أنه ال مجال ألي متييز بني الجنسني يف
تطبيق هذا القانون .وينص الفصل  5مكرر من مجلة الشغل أنه ال مجال للتمييز بني الرجل واملرأة يف
تطبيق مقتضيات مجلة الشغل ونصوصها التطبيقية .ويف اإلطار نفسه صادقت الدولة التونسية عىل
العديد من االتفاقيات العاملية املتعلقة بالحقوق املهنية نذكر منها:
•االتفاقية عدد  100حول املساواة يف األجور مقابل العمل نفسه بني اليد العاملة الرجالية واليد
العاملة النسائية.
•االتفاقية عدد  111حول التمييز يف مجال العمل والتشغيل (.)1985
•االتفاقية عدد  118حول املساواة يف مجال الضامن االجتامعي (سنة .)1962
هذه بعض االتفاقيات التي تعترب املصادقة عليها خطوة هامة لكنها تبقى منقوصة .فهل يعني هذا
أن حقوق النساء محمية؟.
مام ال شك فيه أن هذه القوانني أقرت بعض التدابري لحامية النساء العامالت .فقد نظم القانون
التونيس إجازة الحمل واألمومة بحيث تتمتع العامالت بعطلة أمومة ملدة شهرين يف قطاع الوظيفة
العمومية ،و 30يوماً قابلة للتمديد مرتني مع اإلدالء بشهادة طبية بالنسبة للقطاع الخاص .19وتدعمت
هاته اإلجراءات بعد مصادقة الدولة التونسية عىل االتفاقيات الدولية ملنظمة العمل الدولية التي
تحجر عمل النساء تحت األرض ،ويف مواقع استخراج املعادن ،وتنظم العمل اللييل.
•املرأة العاملة والعمل النقايب
يعترب الحق النقايب مضموناً حسب الفصل  8من دستور  ،1959وميارس حسب اإلجراءات املنصوص
عليها مبجلة الشغل بالنسبة للقطاع الخاص والعام .ومنذ أواخر السبعينات تطور التواجد النسايئ يف
الحركة النقابية وخصوصاً يف مستوى االنخراط الذي تعزز بتأسيس اللجنة الوطنية للمرأة العاملة يف
مارس  1982مبناسبة االحتفال باليوم العاملي للمرأة ،والتي من بني مهامها معالجة القضايا الخصوصية
للمرأة العاملة ودعم تواجدها مبختلف الهياكل النقابية .ويف سبتمرب  2005سجلت املنظمة النقابية
نحو  517000عضو منهم  35%من النساء و 38%أعامرهم دون  35سنة .وتطورت نسبة النساء
املنخرطات إىل حدود  % 47من مجموع املنخرطني يف سنة .2011
وعىل الرغم من ارتفاع نسبة املنتسبات للمنظمة النقابية ،فإن مسألة متثيل النساء يف مراكز القرار
 19الفصل  48بالنسبة للقانون األسايس للوظيفة العمومية والفصل  64من مجلة الشغل للقطاع الخاص.
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مل تشهد أي تطور .ففي املؤمتر الواحد والعرشين سنة  2006مل يحدث أي تطور عىل مستوى تواجد
النساء يف املكتب التنفيذي ،عىل الرغم من التوصيات العديدة املنبثقة عن ندوات اللجنة الوطنية
للمرأة العاملة ،أو تلك التي صدرت إثر الجامعة النسائية العاملية األوىل العام  ،2006واملؤكدة عىل
العمل مببدأ الكوتا يف املؤمتر العام ،لكن من دون جدوى .ويف املؤمتر الثاين والعرشين املنعقد يف شهر
ديسمرب  2011مثلت النائبات املؤمترات  13نائبة من مجموع  517نائباً .وهي نسبة ضعيفة ال تعكس
االنخراط الواسع للنساء ،وخصوصاً يف قطاعات الصحة والتعليم والنسيج .بل تخضع إىل توازنات
سياسية وقطاعية وجهوية ،مستثنية النساء الاليت ال يشكلن قوة انتخابية يف غياب كتلة نيابية نسائية.
وترشحت  5نساء تتوفر فيهن الرشوط الكاملة من مجموع  64مرشحاً النتخابات املكتب التنفيذي،
ولكن مل تفز أي واحدة منهن.
مرة أخرى تتجاوز التجاذبات السياسية مسألة التمثيل النسايئ .ونسجل غياب النساء يف مواقع القرار
يف تونس بعد ثورة الحرية والكرامة التي تقدم النقابيون والنقابيات صفوفها األمامية ،واعتربوا أطرافاً
هامة يف التعبئة الجامهريية .كام دافعوا بشدة إىل جانب القوى الدميوقراطية األخرى من منظامت
حقوقية نسوية وأحزاب عن العمل بقاعدة التناصف يف القوائم االنتخابية.
طغى إذاً عىل هذا املؤمتر املنطق الذكوري يف غياب التضامن النسايئ ،إذ إن النساء غالباً ال يعطني
أصواتهن للنساء ،لتصورهن أن الرجال أفضل يف الدفاع عن أوضاع العامل .كام تعود أسباب ضعف
التواجد النسايئ يف مواقع اتخاذ القرار إىل مستويات متعددة ،منها الذايت واملتعلق بالوضع االجتامعي
واملسؤوليات داخل األرسة.
V.Vانعكاسات انتهاء العمل باالتفاقية متعددة األلياف 20عىل عمل النساء :قطاع النسيج منوذجاً

يعترب قطاع النسيج من القطاعات الهامة والحيوية التي انبنى عليها االقتصاد التونيس .ويشغل هذا
القطاع نسبة كبرية من اليد العاملة النسائية .ومع التطور الحاصل يف صناعة النسيج يف العامل بظهور
االزمة ،أقفلت العديد من املؤسسات الصناعية وخصوصاً منها تلك ذات رأس املال األجنبي ،مخلفة
عديد االعتصامات واإلرضابات ،حيث كان للنساء دور كبري فيها .وكذلك شكلت حراكاً اجتامعياً هاماً
خالل السنوات العرش األخرية .إذ يشغل القطاع قرابة  50%من نسبة النشيطني يف قطاع الصناعات
 20نظام املحاصصة إىل سنة  1974عندما قررت الدول الغنية فتح أسواقها تدريجياً ملنتوجات النسيج للبلدان الفقرية حتى
تحافظ عىل صناعاتها املهددة بانخفاض األجور يف البلدان النامية .وهو اتفاق أبرمته الدول الصناعية تم مبقتضاه تحديد
حصص ثنائية غري خاضعة للتعرفات الجمركية عىل الواردات القادمة من الدول يف طور النمو ،وذلك يف ما يتعلق مبنتجات
القطن والصوف واملنسوجات واملالبس الجاهزة.
79

املعملية ،أي  10%من مجموع النشيطني عىل املستوى الوطني .ومتثل اليد العاملة النسائية جزءاً
هاماً من اليد العاملة يف هذا القطاع ،أي نحو ثالثة أرباع من إحداثات التشغيل يف القطاع ،وربع اليد
العاملة النسائية عامة .21ومن هنا تتأىت أهمية تناول هذا القطاع الهام.
•مميزات قطاع النسيج بتونس

لقد شهد قطاع النسيج واملالبس ازدهاراً كبرياً ومتنامياً يف فرتة السبعينات يف البلدان النامية .وىف
املقابل اتبعت البلدان الصناعية إجراءات حامئية يف إطار االتفاقية الدولية متعددة األلياف منذ
جانفي  ،1974حيث حددت كمية استرياد منتجات النسيج لبعض البلدان النامية وخاصة منها املنتجة
للصوف والقطن واأللياف الصناعية .وىف البلدان النامية غري املنضوية ضمن هذه االتفاقية كتونس
واملغرب و بنغالديش وكمبوديا ...التي استفادت من اإلعفاءات الجمركية يف أسواق البلدان املصنعة،
نتج من انتقال رؤوس األموال املستثمرة يف النسيج بشكل خاص ،حركية يف خلق مواطن شغل عديدة
وىف تطوير االستثامر املحىل .وظل هذا القطاع يف تونس متميزاً بضعف القيمة املضافة لتدين املهارات
العاملة فيه واملرتكزة أساساً عىل يد عاملة نسائية ضعيفة الخربات واملهارات تعتمد عىل معدات
وآالت مستوردة (يف الخياطة مثال)..
وتم متديد العمل باالتفاقية إىل حدود سنة  1995حيث تم تعويضها وإبرام اتفاقية جديدة حول
النسيج والخياطة .وقد تزامن هذا الحدث مع إنشاء املنظمة العاملية للتجارة القامئة عىل مبدأ عدم
التمييز ،من خالل التفكيك التدريجي لنظام الحصص ،عىل مدى  10سنوات انتهت يف .2004
اعتربت معضلة الرتابط بني العمل والتشغيل والحامية االجتامعية من أبرز مظاهر األزمة االقتصادية.
وتعترب مشكلة الترسيح الجامعي للعامل من أبرز مظاهر األزمة ومن أهم تجلياتها وخصوصاً يف قطاع
النسيج.
ففي تونس لعبت التحوالت االقتصادية العاملية دوراً هاماً يف قطاع النسيج الذي يعد من أهم
القطاعات الحيوية للصناعات املعملية .إذ تقدر «املؤسسات املشغلة ألكرث من 10عامل  2135منها
1690مصدرة كلياً ،وهناك  997مؤسسة ذات مساهمة أجنبية منها  632ذات رأسامل أجنبي كلياً
وتشغل  80%من اليد العاملة أي  170000عامل من جملة  .205000هذا ىف سنة  ،2005حيث كانت
نسبة العامل ىف هذه املؤسسات  .250000فمنذ سنة  2001تم غلق  600مؤسسة أي فقدان 35000
موطن شغل» 22وقد تواصل هذا الغلق للمؤسسات رغم احتالل تونس املرتبة الرابعة منذ1997
بالنسبة ملزودي االتحاد األوروىب بعد الصني وتركيا وهونغ كونغ.
 21االتحاد العام التونيس للشغل .قطاع النسيج واملالبس يف تونس وتحدي إعادة ادماج العامل.تونس.2005.
 22نفس املرجع السابق.
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إذاً يبقى قطاع النسيج واملالبس من أكرث القطاعات هشاشة ،بحكم ارتباطه الوثيق باالستثامر األجنبي
متعدد الجنسيات وخصوصاً أوروبا ،حيث هاجرت مؤسسات عديدة يف اتجاه البحث عن امتيازات
تنافسية أكرب بعد أن انخفضت حصة املؤسسات التونسية يف األسواق الخارجية .وباإللغاء التام
لالتفاقيات املتعددة األلياف ونهاية نظام املحاصصة ،ستكون نتائجه من أكرب العوامل املؤدية لألزمة
االقتصادية واالجتامعية يف تونس.
•خاصيات اليد العاملة النسائية يف قطاع النسيج
تعترب اليد العاملة بقطاع النسيج واملالبس ذات خاصية حرضية ( % 80من أوساط حرضية) ومتثل
23
النساء  76%من مجموع العاملني ىف قطاع النسيج مقابل  % 6.24من العدد اإلجاميل للعامل.
ومتثل عامالت النسيج  29%من مجموع اليد العاملة يف جميع األنشطة االقتصادية( ،كام تعد 7.64%
من اليد العاملة النسائية بقطاع النسيج من الرشيحة العمرية بني  15و 24سنة ،يف حني أن الذكور
من العامل ميثلون  % 6.46من املجموع الرجايل الكيل) .إن تأنيث هذا القطاع واعتامده عىل رشائح
نسائية تتميز يف أغلب الحاالت بضعف املهارات والكفاءات ،ضف إىل ذلك أنه منذ سنة  1970متيزت
هذه الفئة العاملية بأقل التكاليف ،وبقبول أدىن األجور ،ما يجعلها األكرث عرضة للطرد والترسيح،
وذلك ملرونة عقود العمل ومرونة عالقات الشغل وضعف النقابات يف هذا القطاع .وهو ما يعد ضامناً
ألصحاب املؤسسات لغياب النزاعات االجتامعية يف حالة الطرد .تعترب النساء الحلقة األضعف لهشاشة
أوضاعهن االجتامعية ولضعف مستوياتهن التعليمية.غالبية العامالت ذوات مستوى تعليمي متدن،
حيث ال تتجاوز  70%منهن التعليم االبتدايئ .24
كام تشري اإلحصائيات إىل أن األعباء العائلية تدفع بالعديد من العامالت لتشغل وظائف ال تحتاج
إىل مهارات تعليمية عالية .وهذا يتوفر بشكل خاص يف قطاع النسيج ،حيث إن  % 43.2مل يتجاوزن
التعليم االبتدايئ ،و % 10.5من العامالت أميات ،وهو ما يبينه الجدول اآليت:

 23نفس املرجع السابق
 24نفس املصدر السابق.
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توزيع العامل حسب الجنس واملستوى التعليمي ()%
املستوى
أمي
ابتدايئ
ثانوي
عايل
غري محدد
املجموع

الجنس نساء

رجال

املجموع

10.5
43.2
8.7
0.5
0.1
76.5

1.4
12.3
22.1
1.1
00
23.5

11.9
55.5
30.8
1.6
0.1
100

املصدر :املعهد الوطني لإلحصاء 2002

وقد أدى إلغاء العمل باالتفاقيات املتعددة األلياف منذ سنة  2000إىل تعميق األزمة االقتصادية
يف قطاع النسيج .حيث شهد هذا القطاع عمليات ترسيح جامعي للعامل نتج منه ارتفاع يف عدد
اإلرضابات واالعتصامات يف العديد من املصانع ويف جهات مختلفة من البالد .كام تصاعدت الحركات
االحتجاجية املساندة واملتبنية لجملة التحركات واالعتصامات للعامل املرسحني .هذا ما دعا العديد من
النقابات واملنظامت الحقوقية إىل التحرك من أجل التضامن وتقديم املساعدة للعامالت املعتصامت
مبقرات املصانع ولفرتات طويلة مثال عامالت وعامل رشكة فنطازيا للنسيج .كام ارتبطت اإلرضابات
أساساً بانعدام رشوط العمل الالئق ،وخصوصاً يف مصانع النسيج حيث قدرت نسبة البطالة يف سنة
 2002بالنسبة للنساء يف هذا القطاع بنحو  77%أي ما يقارب  23%من نسبة البطالة عامة عىل
املستوى الوطني.
إذاً ،وعىل الرغم من القوانني العاملة عىل تأطري وإعادة إدماج العامل املرسحني ،25فإن العامالت
املرسحات يواجهن مشاكل وعراقيل عديدة لالندماج يف سوق الشغل ،حيث إن السوق ذاتها ال
تستوعب كبار السن ( 45سنة وما فوق) .ففي غياب التغطية الصحية وغياب صندوق تعويض
املرسحني تعيش هذه الرشائح النسائية معاناة بفعل هشاشة أوضاعهن االقتصادية واالجتامعية.
فغالبية العامالت يكفلن أطفاالً ويشاركن يف اإلنفاق العائيل .ويف أحيان عديدة يكن العائل الوحيد
لألرسة .ويف غياب كفاءات ومهارات إضافية لعامالت النسيج املرسحات التي متكنهن من مواصلة
مسارهن املهني واالندماج من جديد يف سوق العمل ،يكون الفقر هو البديل الوحيد.
يبقى إذاً قطاع النسيج األبرز من بني كل القطاعات ،ملا يلعبه من دور كبري يف التصدير ويف التشغيل،
 25حسب األمر عدد 10303-2002املؤرخ يف  3جوان  2002املتمم لألمر عدد  615-2000املؤرخ يف 13مارس  2000واملتعلق
بتنظيم وزارة التكوين املهني والتشغيل وادارة مكلفة بإعداد وتنفيذ سياسة إلعادة اإلدماج املهني للعامل املرسحني.
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والحتالله صدارة القطاعات املعملية .وقد أكد أصحاب املؤسسات الصناعية يف قطاع النسيج رضورة
دعم الدولة للقطاع ،ورضورة املشاركة يف تحسني البنى التحتية ،واملساعدة عىل استقطاب أسواق
جديدة خصوصاً ملا شهدته املؤسسات االقتصادية من صعوبات خالل السنة املنرصمة  .2011كام
أكدوا عىل ارتفاع تكلفة املواد األولية ،واحتدام املنافسة مع بعض البلدان عىل غرار تركيا واملغرب.
•انعكاسات انتفاضة الحوض املنجمي  2008عىل واقع النساء يف الجهة
«أثارت انتفاضة منطقة الحوض املنجمي خالل الفرتة املمتدة من شهر جانفي إىل شهر جوان من سنة
 2008العديد من اإلشكاليات التي تطال صلب املجتمع التونيس الراهن ويف كافة أبعاد ومستويات
التحليل االجتامعي .فبزخمها الشعبي وعمقها الجامهريي والطول النسبي للفرتة التي استغرقتها،
فض ًال عن سياقها املوضوعي االقتصادي واالجتامعي الصعب ،شكلت االنتفاضة أبرز حدث سيايس/
اجتامعي عاشته تونس الحالية عىل اإلطالق منذ أحداث  3جانفي .26»1984
وقد أثبتت انتفاضة الحوض املنجمي مدى سطحية الخطاب الرسمي وأفرغته من محتواه الزائف،
وخصوصاً يف ما يتعلق مبسألة التشغيل والتنمية الجهوية .حيث ادعى النظام السابق طوي ًال أن هذين
الشاغلني من أوىل أولوياته .ولقد ترجم شعار «التشغيل أولويتي» التناقض الحاد بني االدعاء بتحقيق
االستقرار واألمن كمكاسب وبني الواقع املرتدي .وفضحت انتفاضة الحوض املنجمي املعالجة األمنية
للملفات االجتامعية ،مبا فيها من رضب للحريات الفردية والعامة ،حيث متت مواجهة التحركات
الشعبية والسلمية باعتقال وإيقاف العديد من الناشطني والناشطات وإطالق الرصاص الحي عىل
املتظاهرين واملتظاهرات.
كام كشفت انتفاضة الحوض املنجمي عن بؤس منوال التنمية املتبع ،وعن فضاعة أشكال الهشاشة
االجتامعية وعن أزمة الخيارات االقتصادية .حيث مثلت مسألة التشغيل مطلباً مركزياً من مطالب
الحركة االحتجاجية االجتامعية ،ويف مقدمتها خريجي التعليم العايل ،مبا يف ذلك من رضب يف الصميم
للمنظومة التعليمية وقيمة الشهادات الجامعية .هذا ما تبينه اإلحصائيات التالية يف العالقة مع
توزيع السكان النشيطني (والية قفصة والجنوب الغريب خالل  2004و.)2007

 26نص محارضة األستاذ «الهادي حمدة» التي كان من املقرر إلقاؤها يف اللقاء التضامني مع أهايل الحوض املنجمي املنظم
من طرف مناضيل جامعة صفاقس للحزب الدميقراطي التقدمي.
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نسبة البطالة حسب املعتمدية والجنس بوالية قفصة سنة )%( 2004
الجهة

ذكور

اناث

املجموع

قفصة الشاملية
سيدي عيش
القرص
قفصة الجنوبية
ام العرايس
الرديف
املتلوي
املظيلة
القطار
بلخري
السند
كامل الوالية

5.3
5.9
19
14.1
34.7
23.7
18.2
23.5
16.8
15.4
26.2
19

7.4
10.2
30
21.4
56.7
40.3
33.6
48.8
24.9
21.5
41.7
28.3

5.9
7.2
21.5
15.9
38.5
26.7
21.2
28.4
19.2
17.2
28
21.1

املصدر:املعهد الوطني لإلحصاء 2004

من خالل هذا الجدول نتبني أن أعىل معدالت البطالة تطال منطقة أم العرايس وتطال اإلناث بشكل
حاد .إذ تصل نسبة البطالة إىل  57%ونحو  % 49مبنطقة املظيلة .ويرجع ذلك إىل مدى هيمنة
النشاط املنجمي كخاصية متيز الجهة ،وكذلك إىل عدم تنوع األنشطة االقتصادية املتفرعة عنه ،وغياب
االستثامرات يف مجاالت أخرى ميكن أن تستوعب اليد العاملة النسائية ،وخصوصاً من ذوات املستوى
التعليمي العايل أو من ذوات الكفاءات املهنية .ويف سنة  2007تطورت هذه النسب كام يبينها
الجدول التايل:
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نسبة البطالة حسب املستوى التعليمي والجنس بوالية قفصة والجنوب الغريب .%
الجهة

املستوى التعليمي

الجنوب الغريب

ابتدايئ

ال يشء

ثانوي

عايل

غري مرصح املجموع

6.7

15.9

20,9

33,9

…

والية قفصة
ذكور
اناث

7.9
2.8
6.2
7.8
2.

15.6
18.6
14,7
14,6
15,7

20,3
23,4
21,8
21,8
22

a23,8
47,1
36
35,1
50,2

…

كامل البالد
ذكور
اناث

5,9
6,3
5,2

13,5
12,4
18

15,4
14,8
17,4

19
13,4
27,5

ذكور
اناث

املصدر :املعهد الوطنى لالحصاء سنة 2007

…

20
17,7
28,7
20,1
18,1
27,7
14,1
12,8
17,8

يشري هذا الجدول إىل ارتفاع نسبة البطالة من حاميل شهادات التعليم العايل يف والية قفصة والجنوب
الغريب ،وتطال بشكل خاص اإلناث .إذ تصل إىل ما يقارب  50%وهي تقريباً ثالثة أضعاف النسبة
املسجلة يف كامل البالد .وترجع هذه النسبة إىل ضعف وعدم تنوع النسيج االقتصادي ،واىل طبيعة
اإلنتاج بالجهة الذي كام أوردنا سابقاً يعتمد أساساً عىل استغالل املوارد الطبيعية حيث األجور
الضعيفة وحيث يتم تشغيل ذوي املستويات التعليمية املتدنية بشكل خاص.
تجسد انتفاضة الحوض املنجمي التفاوت التنموي الجهوي .كام تؤكد أن عديد الجهات الداخلية
تنم بالشكل الذي يجعلها تشغل مواردها الطبيعية والبرشية باملستوى الكايف .خصوصاً أمام
للبالد مل ُ
تراجع حاد لتدخل الدولة يف الجانب االقتصادي واالجتامعي وأمام ضعف اهتامم القطاع الخاص
بالجهات الداخلية فيام يتعلق باالستثامر والتشغيل.
لقد مثلت جملة االحتجاجات الناتجة من الترسيح الجامعي للعامل منذ سنة  2000أو نتيجة البطالة
وخصوصاً يف صفوف خريجي التعليم العايل ،عنرصاً هاماً من الحركة االحتجاجية االجتامعية .كام
اعتربت انتفاضة منطقة الحوض املنجمي بالجنوب التونيس بعمقها وزخمها ،الرشارة األوىل للثورة
التونسية وما ولدته من حراك شعبي هائل .إذ التفت كل القوى السياسية والحقوقية والنقابية من
دون استثناء حول املطالب املرشوعة لهذه االنتفاضة الشعبية.
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لقد كان للنساء دور هام يف مجمل االعتصامات والحركة االحتجاجية التي قام بها ّ
املعطلون عن
العمل يف منطقة الحوض املنجمي ،حيث تم اعتقال البعض منهن والتحرش بهن ومضايقة األمهات
وزوجات النقابيني املعتقلني وغريهم .لقد قادت النساء عديد املسريات االحتجاجية يف هذه املنطقة،
ورصخن يف وجه الظلم املامرس عىل منطقة الحوض املنجمي من اقصاء جهوي وتهميش اقتصادي.
لقد أكدت املحتجات أن البطالة تطالهن بشكل خاص ،وهو ما بينته اإلحصائيات الواردة بالفقرة
السابقة .ان طبيعة النسيج االقتصادي بالجهة ال تستوعب خريجي التعليم العايل وذوي الكفاءات
املهنية وخصوصاً النساء ،إذ تبلغ نسبة البطالة أقصاها يف منطقة أم العرايس واملظيلة.
لقد تطورت الحركة االحتجاجية االجتامعية رغم الحصار البولييس والحزيب الشمويل .وتم تكثيف
املطالب االجتامعية وتحويلها إىل مطالب سياسية أدت لتغيري سيايس عميق يف بنية النظام السائد
باإلطاحة برأس النظام (خلع رئيس الدولة) .واعتربت املطالب االجتامعية واالقتصادية من أهم املحاور
التي طرحت قبل الثورة وبعدها .فمسألة البطالة والتشغيل شغلت حيزاً هاماً من جملة مطالب
واستحقاقات الثورة املطروحة عىل الساحة السياسية والحقوقية والنقابية.
VIVIثورة  14جانفي واملنعطف الحاسم يف السياسة االقتصادية واالجتامعية
ال أحد ميكنه عدم االعرتاف مبشاركة التونسيات يف ثورة الحرية والكرامة ،إذ قدمن الشهيدات وشاركن
يف االعتصامات واإلرضابات ورفعن مع كل الفاعلني رجاالً وشباباً يف الحركة االحتجاجية االجتامعية
شعار «شغل ،حرية ،كرامة وطنية» .وهو يختزل مطالب اجتامعية من حيث إلحاحها وسياسية يف
عمقها ،ذلك أنهن كن واعيات كغريهن من أبناء هذا الوطن لحقهن يف الشغل الضامن للكرامة
اإلنسانية ،وأن املعركة لن تقف هنا بل ستتواصل من أجل فرض الحريات العامة والفردية وتحقيق
العدالة االجتامعية مبا يعنيه من انتفاء لكل متييز قائم عىل أساس الجنس أو الجهة أو املعتقد.
لقد بينت الحركة االحتجاجية الشعبية أن ثورة  14جانفي مل تكن إال مراكمة لنضاالت كل الفاعلني
النقابيني والحقوقيني والسياسيني عرب خمسني سنة من تاريخ البالد التونسية .وكان دور الرشائح
املفقرة واملهمشة هاماً ومحدداً ،حيث كانت املطالب أساساً اجتامعية ،ليتم فيام بعد تكثيفها
وتحويلها إىل شعارات ومطالب سياسية تتعلق أساساً بسقوط النظام والدكتاتورية وتفكيك بؤر
الفساد واقالة املسؤولني عن تدمري االقتصاد الوطني وإفقار الشعب.
وعىل الرغم مام روجته تقارير البنك الدويل من أن تونس تحتل املرتبة  55من ضمن البلدان املستقبلة
لالستثامر ،ومن أن «تونس خالل السنوات العرشين األخرية قد حققت ومن خالل برنامج اإلصالح
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الهيكيل ،شوطاً هائ ًال يف دعم القدرة التنافسية لالقتصاد ،وهو ما بينه تقرير صندوق النقد الدويل
لسنة  .27»2010فقد كذبت أسطورة النظام السابق يف تسويق النموذج الناجح وسقطت األقنعة عىل
مظاهر الفوارق الطبقية والتفاوت الجهوي والفساد املايل واألمني.28
ومع اندالع الرشارة األوىل للثورة وتصاعد الحركة االحتجاجية ،سال حرب العديد من األقالم لتؤكد
عىل «مرشوعية وعمق التساؤالت التي طرحتها الثورة التونسية عىل املؤسسات الدولية :كيف ميكن
تجاهل الثغرات الكبرية لهذا االقتصاد الريعي العاجز عن توزيع مثار منوه إىل حدود التهاوي؟ ملاذا ال
29
نجد أي وصف للمشهد العام املخرتق بظاهرة املحسوبية»
كام أكدت الثورة التونسية زيف املؤرشات االقتصادية التي اعتمدتها املؤسسات الدولية كصندوق
النقد الدويل والبنك الدويل لتربير ما مررته من برامج وتسويقها برغم فشلها .اذ بينت أن الناتج
القومي الخام قد تنامى بنسبة  3.1%يف سنة  2009رغم وجود األزمة االقتصادية العاملية .و مل
يكن هذا املؤرش سوى جزء من اإلحصائيات املغلوطة وأهمها ما يتعلق بنسبة البطالة .حيث أقرت
الحكومة التونسية بنسبة  14%أي ما يقارب  500ألف عاطل عن العمل يف سنة  ،2010ولكن
املعطيات تؤكد أنها تتجاوز هذا العدد ،إذ نجد ما يقارب  150ألفاً منهم من حملة الشهادات العليا
وما يقارب  % 35يف بعض الجهات الداخلية.
مل
تكتف الحركة االحتجاجية الشعبية بهذا ،بل واصلت مسارها من أجل تحقيق مطالبها وأساسها
ِ
30
تفكيك الدكتاتورية .وقد شكل الحراك االجتامعي الشعبي قوة احتجاجية اعتصام القصبة  1و2
التي فرضت مساراً جديداً بفرض مطالب جديدة منها حل الربملان وبقية السلطات الترشيعية وإلغاء
العمل بالدستور السابق وانتخاب مجلس تأسييس يؤسس لحياة سياسية جديدة ولدستور جديد
يقطع بشكل نهايئ مع منظومة االستبداد والفساد والدكتاتورية.
لقد كان للحركة النسائية والنسوية دور هام يف التأسيس للحياة السياسية الجديدة وبلورة الدستور
الجديد ،ألن النساء كن حارضات يف املعارك الهامة واملحددة يف مثل هذه الفرتة التاريخية ،ملا
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 29نفس املصدر
 30ساحة القصبة أو ساحة الحكومة حيث توجد الوزارة األوىل وبعض الوزارات األخرى ،وهي ساحة تتميز برمزيتها وبثقلها
السيايس .لقد كان اعتصام القصبة  1و 2من أهم االعتصامات التي قادتها الجهات الداخلية حيث قدم املعتصمون من أغلب
الجهات الداخلية املهمشة وخاصة من سيدي بوزيد والقرصين وتالة .وكان نتيجة االعتصام  2أو القصبة  2وهو الهام واملحدد
من حيث عدد املعتصمني الذي بلغ مئات اآلالف وانتهى بسقوط حكومة الغنويش وهي الحكومة الثانية بعد  14جانفي
.2011
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راكمنه عرب سنوات عديدة من خربة ونضاالت هامة يف مستوياتها االقتصادية واالجتامعية والسياسية.
وعملت عىل تطوير جملة من املكاسب وخصوصاً يف مجلة األحوال الشخصية .واعتربت الحركة
النسوية التونسية أن هذه املكاسب ال ترقى إىل ما تطمح اليه التونسيات ،وبالتايل وجب تطويرها
والعمل عىل اثرائها مبا يتوافق وما ورد يف النصوص الدولية القامئة عىل مبدأ املساواة بني الجنسني،
وأهمها ما ورد باالتفاقية الدولية الخاصة بإلغاء كل أشكال التمييز ضد املرأة .ومن هنا تم تأكيد دور
املنظامت الحقوقية والنقابية يف هذه الفرتة الهامة من تاريخ البالد.
VIVIIدور املنظامت غري الحكومية والنقابات وآفاق حقوق النساء االقتصادية واالجتامعية يف ظل املتغريات
السياسية الجديدة

«مثلت الحركة النسائية االحتجاجية يف السنوات األخرية بوادر حراك اجتامعي تونيس يسعى إىل
مراكمة النضاالت االجتامعية ،وإىل تأسيس حركة مقاومة اجتامعية واسعة .ولنئ تعددت أشكال
املقاومة االجتامعية للنساء ،فإن أهمها ما سجلناه يف السنوات األخرية من انخراطهن يف عديد
املحطات النضالية كاملسرية العاملية للنساء ملكافحة الفقر والعنف والحملة العاملية ملكافحة الفقر
واملديونية ومؤمتر بيجني زائد  .31»10لقد كان ملجمل هذه املشاركات دور هام يف مراكمة التجارب
وتبادل الخربات بني الحركات النسائية يف العامل ويف بلدنا حيث إن مجمل هذه املحطات كان لها
دور هام يف خلق الحركية داخل الجمعيات النسائية والنسوية ،وكذلك يف بلورة املطالب املشرتكة بني
النساء لخلق قوى ضغط من شأنها أن تؤثر يف الواقع االجتامعي ويف القرار السيايس من أجل فرض
املساواة وإلغاء التمييز بني الجنسني.
ونتساءل اليوم عام تحقق سابقاً من إصالحات قانونية ملصلحة النساء وتأثريها يف النهوض بواقع
النساء ،وعن مدى عمقها وفاعليتها يف تغيري العقليات األبوية السائدة ،ويف تحقيق املساواة بني
الجنسني .خصوصاً مع بروز الحركات الدينية املتطرفة وتعايل العديد من األصوات التي وجهت
أسهمها مرة أخرى إىل الحلقة األضعف يف املجتمع وهي النساء .حيث عادت هذه الحركات لتشكك
من جديد يف مبدأ املساواة التامة والفعلية بني الجنسني .كام عادت األفكار التي تحمل النساء
مسؤولية األزمة االقتصادية واالجتامعية واألخالقية.
من هنا ال تزال املعارك متواصلة من أجل فرض مبدأ املساواة وإعامله يف القوانني.
 31منجية هاديف :العوملة وأشكال املقاومة االجتامعية للنساء ،مداخلة قدمت يف املنتدى االجتامعي املتوسطي ،برشلونة جوان
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•املشاركات الدولية وتطور الحركة االجتامعية للنساء يف تونس
واصل تحالف املنظامت الحقوقية والنقابية 32العمل من أجل ضامن وحامية الحقوق االقتصادية
واالجتامعية منذ سنة  2000يف إطار التضامن مع املسرية العاملية للنساء ضد الفقر والعنف .وقد
شمل هذا التجمع النسايئ الضخم ،نساء من مختلف بقاع العامل جنئ ليعربن عن رفضهن للنظام
االجتامعي العاملي القائم عىل أساس التمييز املستمد من النظام األبوي ونظام رأس املال اللذين
يتأسسان عىل مبدأ التقسيم غري العادل نفسه للرثوات وينموان جنباً إىل جنب.
كام واصلت الجمعيات التونسية املستقلة هذه األشكال من التحالفات ،وشاركن يف الحملة العاملية
ملكافحة الفقر يف سنة  2006بالتنسيق مع الشبكة العربية للمنظامت غري الحكومية للتنمية .وتهدف
الحملة إىل توعية الرأي العام الوطني بأهمية تحقيق العدالة االجتامعية والدميقراطية واملساواة،
ومكافحة ظاهرة الفقر التي متس بشكل خاص الفئات املهمشة والهشة يف املجتمع كالنساء والشباب
باعتبارهم ضحايا البطالة وغلق املؤسسات.
ومنذ  14جانفي  2011ومواصل ًة للنضال من أجل تحقيق العدالة واملساواة ،ظهرت تحالفات بني
مختلف الفعاليات النسائية أهمها الجمعيات املستقلة النسوية والنسائية والجمعيات حديثة النشأة
(تأسست بعد الثورة) وكذلك بقية املنظامت الحقوقية املستقلة واملؤمنة يف مبادئها مبسألة املساواة
التامة والفعلية بني الجنسني ،ولجان املرأة العاملة يف صلب االتحاد العام التونيس للشغل .وال تزال
املعركة ضد االستغالل والبطالة متواصلة ،ومن أهم هذه املعارك تلك التي خاضتها عامالت التنظيف
بقطاع املناولة ،هذا الشكل الجديد لالستعباد الحديث لليد العاملة.
يف هذا السياق ويف خضم املعركة من أجل االعرتاف بكافة حقوق اإلنسان للنساء ،ومبناسبة انتخابات
املجلس الوطني التأسييس ،وتحت ظغط العضوات داخل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة واإلصالح
السيايس واالنتقال الدميقراطي 33وفعاليات املجتمع املدين ،تم تبني مبدأ املناصفة مع التناوب للرتشح
يف القامئات االنتخابية .هكذا حققت النساء مكسباً هاماً ،لكنه يظل منقوصا حيث إنه ال يشمل اال
الرتشح وليس الوصول إىل املجلس التأسييس .وبعد اإلعالن عن نتائج االنتخابات ،تأكد مرة أخرى
ضعف التواجد النسايئ يف املجلس ،حيث تحصلت النساء املرتشحات والبالغ عددهن  4000من
مجموع  11000مرتشح ،عىل  50مقعداً من جملة  217مقعد يف املجلس الوطني التأسييس .وتأكد
 32شمل هذا التحالف :جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية ولجنة املرأة العاملة لالتحاد العام التونيس للشغل
وفرع تونس ملنظمة العفو الدولية وجمعية النساء الدميقراطيات.
 33محدثة مبقتىض املرسوم عدد  6لسنة  2011واملكلفة بإرساء نصوص ترشيعية تتعلق بالتنظيم السيايس وبلورة اإلصالحات
املندرجة يف إطار تحقيق أهداف الثورة واالنتقال الدميقراطي.
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غياب النساء يف مواقع القرار يف املجال السيايس ،اذ نجد  3وزيرات من جملة  41وزيراً يف الحكومة
(نجد فقط  3أحزاب من جملة  108أحزاب تأسست بعد الثورة ترتأسها نساء).
كام أكدت الحركة النسائية والنسوية عىل أهمية مبدأ التناصف 34يف العالقة بالحقوق االقتصادية
واالجتامعية وتفعيله والعمل به يف إطار املؤسسات الترشيعية والسلطة السياسية ،ذلك أن وجود
النساء يف مراكز القرار سيفرض مسألة االعرتاف بهذه الحقوق ودسرتتها وإيجاد اآلليات الكفيلة
بحامية هذه الحقوق ومراقبتها .ان العمل مببدأ التناصف يجب أن يتعمم عىل بقية السلطات
الترشيعية ويف صلب الحكومة االنتقالية واملنظامت غري الحكومية والنقابات واألحزاب السياسية.
ونظراً للدور الهام الذي تلعبه النقابات يف الضغط عىل السلطة السياسية ،فإن معركة النساء النقابيات
يف مختلف الهياكل القاعدية والوسطى مل تنت ِه .فهن يواصلن العمل من أجل فرض متثيلهن يف مراكز
أخذ القرار واملواقع القيادية لهذه املنظمة التي لعبت دوراً هاماً يف الثورة التونسية وخصوصاً من
خالل االتحادات الجهوية املتواجدة يف الجهات الداخلية للبالد.
ان غياب متثيل النساء بشكل متساو مع الرجال يف املراكز القيادية ومواقع القرار يرجع إىل ضعف
املشاركة نفسها من جهة ،واىل أسباب ترجع أساساً اىل املوروث الثقايف الذكوري السائد والنظام األبوي
املتغلغل يف مجتمعاتنا .هذا املوروث ال ميكن له أن يحيا إال بإبقاء التمييز والتقسيم الجنيس للوظائف
االجتامعية .كذلك لعب الوضع األمني وانعدام الدميقراطية والفساد املؤسسايت ولطيلة سنوات دوراً
هاماً من خالل املراقبة البوليسية اللصيقة واالعتداءات املتكررة املستهدفة للنشطاء والناشطات
الحقوقيني والحقوقيات والسياسيني وملختلف املنظامت املستقلة عن الحزب الحاكم سابقاً (رابطة
حقوق اإلنسان وجمعية النساء الدميقراطيات وفرع تونس ملنظمة العفو الدولية ورابطة الكتاب
األحرار والنقابات واتحاد الطلبة )......مام عرقل نشاطها وأثر يف قيامها بالدور املعهود لها من تغيري
الواقع االجتامعي وتغيري العقليات والتوعية بأهمية الحقوق اإلنسانية كضامن للمواطنة الفعلية
وحافز للنساء حتى ينخرطن يف هذه األطر السياسية والحقوقية ويشاركن يف الحياة العامة.
كام نجح االتحاد العام التونيس للشغل خالل املفاوضات مع الحكومة االنتقالية الثالثة 35وبعد
تحركات هامة قامت بها عامالت النظافة بقطاع املناولة باملؤسسات العمومية احتجاجاً عىل تردي
رشوط العمل الالئق والضامن للكرامة ،حيث إن هذه الرشكات ال تحرتم املعايري القانونية للعمل.
 34اعتمد مبدأ التناصف مع التناوب حسب الفصل  16من املرسوم عدد 35لسنة  2011املؤرخ يف  10ماي  2011حيث ينص
عىل أن «تقدم الرتشيحات عىل أساس التناوب بني الرجال والنساء وال تقبل القامئات التي ال تحرتم هذا املبدأ إال يف حدود ما
يحتمه العدد الفردي للمقاعد املخصصة لبعض الدوائر».
 35تم إمضاء اتفاق يف  22أفريل  2011بني وفد من االتحاد العام التونيس للشغل ووفد من وزارة الشؤون االجتامعية عىل
إلغاء العمل باملناولة يف الوظيفة العمومية والقطاع العام.
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ويتميز هذا القطاع بتدين األجور ( 130ديناراً) وهو أقل من األجر األدىن املتفق عليه ،ويحرم العامالت
من التمتع بجراية التقاعد .كام يتميز قطاع العمل باملناولة بغياب التغطية االجتامعية والصحية
والهشاشة وغياب األطر النقابية .ان إلغاء العمل باملناولة يف القطاع العام خطوة هامة ومكسب
حقيقي للعامل وللعامالت ،حيث تم إبرام اتفاق مع أعضاء الحكومة االنتقالية 36لتسوية وضعيات
 140ألف عامل وعاملة.
•مطالب النساء والتحديات املطروحة
إن تحالفات منظامت املجتمع املدين الفاعل واملستقل وخاصة منها النسائية (والنسوية) والنقابات،
مرصة عىل مواصلة معركة الدميقراطية والعدالة االجتامعية واملساواة بني املواطنني .وهذا لن يتم
سوى باالعرتاف بالحقوق الخاصة بالنساء .وتعددت املطالب خالل السنوات املنرصمة وكانت محور
عمل هذه الجمعيات ونذكر منها:
القانون املتعلق بالرخصة العائلية لألب كام لألم إىل حد بلوغ الطفل ثالث سنوات .وعندما تقتيض
الرضورة باعتبار تربية األبناء من مسؤولية األب واألم .إن قانون الترشيعات التونسية كقانون الشغل
ال يعرتف بأن مسألة اإلنجاب هي وظيفة اجتامعية أساساً بحسب ما نصت عليه االتفاقية الدولية
الخاصة بإلغاء كل مظاهر التمييز ضد النساء ،وكام هو الشأن يف بعض البلدان األوروبية ،كذلك العمل
بنصف دوام مقابل ثلثي األجر .فهذا القانون ميس باملسار املهني وبالرتقيات يف السلم الوظيفي .كام
يكرس الفكر السائد بأن مسؤولية تربية األبناء حكر عىل النساء.
تطوير ومراجعة املادة الجزائية املتعلقة مبشكلة التحرش الجنيس يف مواقع العمل والتعليم وذلك
حسب ما ورد يف الفصل  226مكرر من املجلة الجزائية الذي يجرم التحرش الجنيس ،باعتبار أن
هذا القانون يعطي التحرش الجنيس مفهوماً ضيقاً وضبابياً .كام أنه يسلط عىل الشاكيات إمكانية
املالحقة بتهمة الثلب التي تتهدد كل من ترفع شكوى أمام القضاء ضد متهم يربئه القايض» .37ويعترب
التحرش الجنيس اعتداء عىل القانون وعىل الحرمة الجسدية واملعنوية للعامالت ،باعتباره عنفاً جنسياً
يستهدفهن كنساء .فقد عملت النقابات والجمعيات عىل تجريم هذا السلوك التمييزي واملنقص
ملواطنة النساء ولكرامتهن.
حق التعليم ومجانيته وإلزاميته يف جميع املراحل حسب ما ورد يف العهد الدويل الخاص بالحقوق
االقتصادية واالجتامعية والثقافية ،والعمل عىل تساوي الفرص يف التوجيه املهني والجامعي ،والخروج
من دائرة االختصاصات املكرسة للتقسيم التقليدي لألدوار بني الرجال والنساء.
 36حكومة السيد الباجي قايد السبيس أفريل .2011
 37الجمعية التونسية للنساء الدميقراطيات ،النساء والجمهورية  2008تونس.
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ضامن سكن جامعي للطالبات يتامىش مع املستوى االقتصادي ملختلف الفئات املهمشة واملفقرة،
وضامن مجانيته خالل السنوات الثالث األوىل من التعليم العايل .فعىل الدولة أن تلعب دورها
االجتامعي يف هذا القطاع الحيوي واملهم يف مسار التنمية.
إن جملة هذه املطالب أكدت عليها كل القوى السياسية الدميقراطية ومنظامت املجتمع املدين
املستقلة .وقد عربت هذه القوى عن تخوفها من عدم وضوح برامج حكومة الرتويكا املتألفة من حزب
حركة النهضة اإلسالمي وحزب املؤمتر من أجل الجمهورية وحزب التكتل الوسطي ،وخصوصاً يف ما
يتعلق بامللف االقتصادي واالجتامعي .إذ تبدو املواقف املعلنة من قبل أعضاء الحكومة متضاربة ،اذ
يدافع الوزير األول ورئيس الحكومة عن االقتصاد الحر ،وهو يعرب بذلك عن رؤية الحزب األغلبي يف
هذه الحكومة املتمثل يف حزب حركة النهضة الذي سيواصل تطبيق النظام االقتصادي نفسه املبني
عىل سياسة املديونية والخوصصة .ونجد من جهة أخرى ترصيحات وزير املالية املؤكدة عىل أن خمس
السكان فقط يتمتعون بـ  80%من خريات البالد .وهو مؤرش هام لفشل سياسة الخوصصة واملديونية.
هذا ما يجعل الحركة االجتامعية من نقابات ومنظامت وغريها تؤكد رضورة الكف عن خصخصة
املؤسسات العمومية والعمل عىل تطويرها باعتبارها ضامناً رئيسياً ملواطن الشغل القارة .كام نجد يف
هذا الصدد أيضاً ما تم نرشه من قراءات نقدية ملرشوع امليزانية التكميلية لسنة  2012يف الصحف
اليومية ومحور النقاشات يف وسائل االعالم املرئية واملسموعة .فبالنسبة لالتحاد العام التونيس للشغل
38
يرى أنه كان عىل قانون املالية التكمييل لسنة  2012أن يحقق هدفني:
ـــ عىل املدى القصري ،تقديم خطة واضحة إلنعاش االقتصاد الوطني.
ـــ عىل املدى املتوسط والبعيد ،البدء باإلعالن عىل انطالق إصالحات هيكلية لالقتصاد الوطني متهد
األرضية املالمئة لتحقيق أهداف الثورة املتمثلة يف التشغيل والتنمية والحد من الفوارق االجتامعية
والجهوية ومحاربة الفقر.
كام نالحظ من خالل مرشوع امليزانية التكميلية أن هناك مواصلة للسياسات السابقة نفسها التي
تعتمد عىل تحفيز االستثامر والتشغيل بشكل عام دون استهداف للقطاعات ذات التشغيلية والقيمة
39
املضافة العاليتني.
وتبقى مسألة إدماج النوع االجتامعي يف تخطيط وإعداد املوازنة العامة للدولة التي تحتل حيزاً يف
مطالب الحركة النسائية والنسوية وعام ًال هاماً يف تقليص الفوارق بني الجنسني.
 38جريدة الشعب ،العدد  ،1171السبت  24مارس  ،2012ص .4
 39نفس املصدر السابق.
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كام أكدت الجمعيات النسائية والنسوية عىل رضورة مواصلة ما تحقق من تقدم جزيئ يف ما يتعلق
برفع التحفظات التي أبدتها تونس (حكومة السيد الباجي قائد السبيس) عىل اتفاقية األمم املتحدة
للقضاء عىل كافة أشكال التمييز ضد املرأة 40،والتي تنص عىل املساواة التامة بني الجنسني يف جميع
املجاالت ،مبا يف ذلك املساواة يف اإلرث وإرساء الحقوق نفسها بني األزواج يف امللكية والترصف وإدارة
األمالك .ذلك ألن انعدام املساواة يف اإلرث والترشيعات الذكورية التمييزية تفرز حت ًام الهشاشة
وإفقار النساء ،وبالتايل اإلقصاء االجتامعي والعنف املسلط عليهن .كام يطالب تحالف الجمعيات
النسائية والنسوية مبواصلة رفع التحفظات وسحب اإلعالن العام الذي أدرجته الدولة التونسية
بالفصل األول من دستور 1959الذي تم إيقاف العمل به .واستكامل كافة اإلجراءات املتعلقة مبالءمة
القانون الوطني ونصوص االتفاقية.
لقد تعددت ردود الفعل يف األوساط الحقوقية والسياسية بني مؤيد ورافض باسم الخصوصية
الثقافية وهوية الشعب ،حيث جوبهت الحملة من أجل رفع التحفظات بأشكال تصد وتهجم من
قبل التيارات الدينية املتطرفة وخصوصاً بعد الثورة.
كذلك تتواصل املطالبة باملصادقة عىل اتفاقية منظمة العمل الدولية عدد  183لسنة  2000املتعلقة
بحامية األمومة ومالءمة ترشيعاتنا الوطنية مع مضامينها ،وتوحيد عطلة األمومة بني القطاعني الخاص
والعام .إذ صادقت الحكومة التونسية عىل ما تبقى من اتفاقيات منظمة العمل الدولية وأبقت عىل
هذه االتفاقية .وهو ما يؤكد أن حقوق النساء وخصوصاً منها الحق يف العمل وحاميته مسألة هامة
وتشغل حيزاً يف التجاذبات السياسية الراهنة.
وقد ركزت املنظامت النسوية والنسائية عامة والنقابية والسياسية بعد الثورة عىل مسألة التمسك
بقيم املساواة التامة والفعلية بني النساء والرجال واملواطنة والحرية والعدالة االجتامعية واملعاملة
االنسانية واحرتام سالمة الحرمة الجسدية واملعنوية والجنسية .وهذا لن يتم إال إذا تم تضمني حقوق
اإلنسان بشكل عام والحقوق اإلنسانية للنساء بشكل خاص يف الدستور الجديد ،يف ما يتعلق بدور
الدولة التونسية يف حامية حقوق اإلنسان عامة مبا يف ذلك الحريات الفردية والعامة وحقوق اإلنسان
للنساء ،وضامنة الدولة للمساواة التامة والفعلية بني النساء والرجال يف الحقوق والواجبات يف جميع
املجاالت العامة والخاصة داخل العائلة وخارجها .وال يجوز التمييز بينهم بسبب العرق أو اللون أو
الدين أو الجنس أو االنتامء الجهوي أو الرأي السيايس أو اللغة أو الرثوة أو الحالة املدنية أو اإلعاقة أو
 40متت املصادقة عىل هذه االتفاقية من قبل الدولة التونسية يف  .1985ويف  2004تأسست الحملة الوطنية لرفع التحفظات
من قبل منظامت املجتمع املدين املستقلة .ثم يف  2006شهدنا مببادرة من الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان ومبشاركة الجمعية
الدميقراطية لنساء املغرب ،إطالق الحملة العربية «مساواة بال تحفظ» .إىل حدود  2008صادقت الدولة التونسية عىل
الربوتوكول االختياري لالتفاقية .ويف سنة  2011تم اإلعالن عن رفع التحفظات مع اإلبقاء عىل اإلعالن العام.
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العاهة أيا كان مصدر هذا التمييز ،سواء تعلق بسلطات عمومية أو هيئات أو منظامت أو جامعات
41
أو أفراد.
كام تضمن الدولة أيضاً املواطنة الكاملة والفعلية بني املواطنات واملواطنني يف املجال السيايس،
وخصوصاً يف ما يتعلق بحق الرتشح والتمثيل الدميقراطي وحق التصويت واملشاركة يف الشأن العام
السيايس والنقايب والجمعيايت ،وأن تتبوأ مراكز اتخاذ القرار .كام تحمي الدولة أيضا النساء من كافة
42
أشكال العنف املسلط عليهن مهام كانت مربراته أو مجاالته وأياً كان مصدره ومأتاه.
كام تم التشديد عىل أن يضمن الدستور الحقوق املتعلقة بالحريات األساسية وضامن حرية املعتقد
وحق مامرسة الشعائر الدينية وحق االختالف لكل املواطنني واملواطنات دون متييز .كام يضمن
الدستور الحقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية والبيئية عىل أساس املساواة
43
بني املواطنني واملواطنات.
واعتربت مسألة تضمني الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية يف الدستور الجديد مطلباً هاماً
أكدت عليه مجمل مشاريع الدساتري الصادرة عن مختلف األحزاب والجمعيات ،وخصوصاً منها
دستور الجمعيات النسائية والنسوية التونسية ،والتي ركزت يف مطالبها عىل أن تقر الدولة وتضمن
لكل املواطنني واملواطنات الحق يف التعليم العمومي الجيد واملجاين واالجباري ،والحق يف شغل الئق
يحفظ الكرامة االنسانية ،والحق يف مسكن الئق يحفظ الكرامة والحق يف التمتع بالعالج املجاين
والخدمات الصحية والضامن االجتامعي ،وحق التنقل داخل البالد وخارجها من دون متييز أو وصاية.
أخرياً عىل الدستور أن يضمن الحق يف التوزيع املتساوي والعادل للرثوات واالنتقال املتساوي للملكية
بني النساء والرجال .كام تم التأكيد عىل الحقوق املتعلقة باإلبداع الثقايف بكل أشكاله.44.
كام تم التأكيد عىل رضورة اتخاذ الدولة التونسية التدابري واآلليات الالزمة لضامن هذه الحقوق بأن
تعمل عىل تطبيق مبدأ التناصف بني الجنسني كآلية دستورية ،وترشيك النساء يف اتخاذ القرار ،ووضع
قانون إطاري ملناهضة العنف املسلط عىل النساء بكافة أشكاله املادي واملعنوي والجنيس يف الفضاء
العام والخاص وتجرميه واعتباره انتهاكا لحقوق االنسان ومتييزاً .كام تم التأكيد أيضاً عىل رضورة
إيجاد محكمة دستورية مستقلة تراقب دستورية القوانني ومدى مالءمتها لالتفاقيات الدولية لحقوق
 41الفصل األول من دستور املواطنة واملساواة من خالل عيون النساء الذي انبثق عن عملية محاكاة حول املجلس التأسييس
الصوري الذي نظمته الجمعية التونسية للنساء الدميقراطيات ،وذلك بحضور ممثلني وممثالت عن املجتمع املدين التونيس،
فيفري ،2012
 42نفس املصدر السابق.
 43نفس املصدر السابق.
 44نفس املصدر السابق.
94

االنسان املصادق عليها من قبل الدولة التونسية ،مع ضامن حق التقايض وإحداث هيئة وطنية
45
مستقلة تسهر عىل احرتام حقوق االنسان.
ال تزال كذلك مسألة املصادقة عىل الربوتوكول االختياري للعهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية
واالجتامعية والثقافية وإنفاذه ،متواصلة من خالل الحملة الدولية التي يقوم بها االئتالف الدويل
للمنظامت غري الحكومية  .46إذ تعترب الدولة التونسية إحدى الدول غري املصادقة عىل هذا الربوتوكول
االختياري الذي مينح اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية األهلية لتلقي
الشكاوي من قبل املواطنني املرفوعة ضد الدول األطراف ومنظوريها ،عندما تنتهك هذه الدول
الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية التي يكرسها العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية
واالجتامعية والثقافية .47وتهتم الجمعيات النسائية بهذه الحملة وخصوصاً منها تلك التي شاركت يف
الحملة من أجل املصادقة عىل الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد
املرأة .ويرجع هذا االهتامم بالربوتوكول االختياري للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية ،ألنه
48
يهدف إىل تفعيل مجمل هذه الحقوق.
ال تزال إذن الحقوق االقتصادية واالجتامعية مهددة يف ظل التجاذبات السياسية الحالية ،ويف غياب
رؤية واضحة للمرشوع املجتمعي للحكومة الحالية ،ويف وجود قوى تهدد مقومات ومكاسب الدولة
املدنية وتبقى حقوق النساء األكرث عرضة لهذه التهديدات باعتبارها الرشيحة االجتامعية األكرث
هشاشة .إن اإلبقاء عىل واقع التمييز والنظام األبوي يف ظل األزمات االقتصادية واالجتامعية ،وضمن
املحافظة عىل التوزيع التقليدي لألدوار ،سيعمق هشاشة أوضاع النساء ،ألن مصري املكتسبات يبقى
رهني تكتل الجهود ملختلف مكونات املجتمع املدين والسيايس املعني ببناء مرشوع مجتمعي قائم
عىل العدالة االجتامعية والدميقراطية واملساواة التامة والفعلية بني الجنسني.
يبني لنا هذا البحث أن عامل الحقوق االقتصادية واالجتامعية ميلء بالتهديدات والخروقات ،وأن
 45نفس املصدر السابق.
 46يتكون اإلئتالف من مركز حقوق السكن وعمليات اإلخالء ،منظمة العفو الدولية ،مركز قانون املجتمعات املحلية،
الشبكة الدولية للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية ،شبكة الغذاء أوال للمعلومات والتحركات ،اللجنة الدولية للقضاة
املحلفني ،الفدرالية الدولية لروابط حقوق االنسان ،مراقبة العمل بشأن حقوق املرأة آسيا واملحيط الهادي ،مركزدعاوى
الحقوق االجتامعية وبرنامج الدول األمريكية لحقوق اإلنسان والدميقراطية والتنمية.
 47ملف أدوات للتحرك /الكتيب الثالث لالئتالف الدويل للمنظامت غري الحكومية من أجل الربوتوكول االختياري للعهد الدويل
الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية سنة .2011
 48ملف أدوات التحرك /الكتيب الرابع،أدوات لكسب تأييد بلدكم والدعوة اىل التصديق عىل الربوتوكول االختياري وتنفيذه،
االئتالف الدويل للمنظامت غري الحكومية من أجل الربوتوكول االختياري للعهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية
والثقافية .سنة .1102
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التغريات والتحوالت االقتصادية واالجتامعية التي شهدتها البالد خالل عقود من االنفتاح عىل االقتصاد
العاملي ترضب يف العمق جملة املبادئ واملكاسب التي حققتها النساء .وعىل الرغم من النضاالت
العاملية والنقابية والحقوقية ،فإن الحقوق اإلنسانية للنساء مل يعرتف بها كجزء ال يتجزأ من الحقوق
اإلنسانية عامة.
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إعالن

ميثاق مبادئ ومرتكزات من اجل املواطنة واملساواة
بني الجنسني يف البلدان العربية
اعالن تلتزم به شبكة املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية
صادر عن اجتامع اقليمي شاركت فيه منظامت حقوقية وتنموية من  9دول عربية
(مرفق الئحة املنظامت املشاركة)
شكلت الحراكات الشعبية يف عدد من البلدان العربية أساساً لتغيري عميق وجوهري ميثل منعطفاً تاريخياً يف
حياة املنطقة ،ويف نظرة االفراد اىل انفسهم كمواطنني واميانهم بقدرتهم عىل امتالك زمام املبادرة وتجسيد
ارادتهم وحقهم يف املشاركة عىل قدم املساواة مع االخرين يف إدارة الشأن العام ،واستعادتهم الثقة بأنفسهم
ومجتمعاتهم.
وقد شاركت النساء كام الرجال يف هذا الحراك وقدمن التضحيات وتطلعن اىل ان يتمخض عن ذلك ثورة
حقيقية تؤسس ملجتمعات العدل والحرية واملساواة والكرامة الوطنية واالنسانية بدي ًال عن نظم االستبداد
والفساد والريعية واالستغالل واالنتهاك املنظم لحقوق االنسان وملسار نحو دولة املواطنة ،دولة القانون
الحامي للحقوق والحريات والضامن للمساواة والعدالة ،الدولة املدنية الدميقراطية ،دولة املؤسسات الكافلة
لحق االجتامع والتجمع والتنظيم والحريات الشخصية واالعالمية واالكادميية والعامة ،دولة العلم واملعرفة
والتقدم ،تتبنى منوذج تنموي جديد قائم عىل تحقيق التوازن بني النمو االقتصادي وازدهار االعامل واالنتاج
وبني االلتزام بتوفري العدالة واملساواة والكرامة دون متييز عىل اساس العرق او الدين او الجنس او االصل
او اللغة او امليول السياسية او الفئة االجتامعية او غري ذلك ،دولة تعيل قيم العمل واالنتاج واالبداع وتعزز
التنوع والتعددية الثقافية والسياسية والفكرية وتكفل الحق يف االختالف،
وإلن النساء مواطنات يتمسكن مبتطلبات ومسؤوليات املواطنة حقوقاً وواجبات ،ويتطلعن اىل مواصلة
دورهن واالنعتاق من القيود التقليدية ومن معيقات انخراطهن الفعال يف مختلف املجاالت للبناء عىل ما
تحقق لهن من منجزات ومكتسبات وحاميتها من جهة ،ولتذليل العقبات القامئة وأوجه التمييز والعنف
التي ما زالت تعيق تقدمهن وتحرمهن من االسهام املتكافئ يف تنمية مجتمعاتهن ومن االستفادة من عوائد
التنمية بذرائع سلطوية ال تختلف يف طبيعتها عن االستبداد والقمع الذي اشعل فتيل الثورة من جهة اخرى،
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والننا عىل قناعة تامة بأنه ال اصالح وال دميقراطية وال تنمية وال تقدم بدون مشاركة النساء عىل اساس
املساواة واملواطنة،
فإننا نعلن التزامنا ودعوتنا لجميع االطراف لاللتزام باملبادئ واملرتكزات الواردة يف هذا امليثاق باعتبارها
املبادئ واملرتكزات التي ال غنى عنها لتحقيق اهداف شعوب املنطقة ومطالبهم املرشوعة يف الحرية والعدالة
واملساواة والكرامة والتنمية العادلة الشاملة واملستدامة القادرة عىل االستفادة من طاقات ومواهب وقدرات
النساء ومنحهن فرصاً متكافئة وفوائد وعائدات تنموية عىل اساس املساواة ،ويف اعتامد منهج حقوق االنسان
كأساس الي جهود اصالحية او تنموية وااللتزام بكافة متطلبات الحاكمية الرشيدة يف الحكم واالدارة:
- -1تكريس املواطنة اساس العالقة بني الفرد والدولة ،تتساوى يف التمتع بها النساء والرجال دون متييز.
- -2العمل باتجاه الدولة املدنية القامئة عىل أساس عقد اجتامعي جديد أساسه املساواة واحرتام حقوق
االنسان وحظر التمييز واملعاقبة عليه.
- -3تضمني الدساتري العربية احكاماً تكفل املساواة وعدم التمييز الي سبب مبا يف ذلك بسبب الجنس او
الدين او العرق او املعتقد واالنتامء السيايس.
- -4تحمل الدولة مسؤولية حامية وتحصني الحقوق والحريات العامة والفردية ومنع االعتداء عليها الي
ذريعة كانت.
- -5التزام مبدأ أولوية الحق وحاميته يف مواجهة مختلف أشكال التعصب والعنرصية والعنف والتطرف
واملغاالة ومصادرة الرأي االخر.
- -6كفالة الحق يف االعتقاد ومامرسة الشعائر الدينية كحق أسايس من حقوق انسان وتحييد القيادات
الدينية عن السياسة رشط اسايس لصيانة االديان وتحصينها من ان تصبح مجاالً للتنافس السيايس
ورصاعات املصالح.
- -7ضامن حامية املدافعات عن حقوق النساء وحقوق االنسان وناشطات املجتمع املدين واملنخرطات يف
الحياة العامة من أي مساس بحقوقهن او بسالمتهن او بسمعتهن واخالقهن يف مواجهة ما يتعرضن له
عىل السلطات الحاكمة او املتطرفني او مدعي الوصاية عىل النساء.
- -8احرتام حقوق النساء كام نصت عليها املواثيق الدولية لحقوق االنسان وخاصة اتفاقية القضاء عىل
جميع اشكال التمييز ضد املرأة والخطط واالعالنات املتوافق عليها دوليا ،مثل خطة ومنهاج عمل بكني
 1995ونتائج مؤمتر فيينا لحقوق االنسان  1993واعالن القضاء عىل العنف ضد املرأة  1993ومسار
اسطنبول االورومتوسطي واالهداف االمنائية لاللفية والقرار  1325واملواثيق االقليمية والعربية امللزمة.
- -9االعرتاف بالدور الهام واالسايس للنساء يف االنتاج والعمل وبقيمة مختلف امناط العمل واالنتاج املنزيل
والزراعي.
- -10حظر كل اشكال الكراهية والتمييز واالعتداء والعنف القائم عىل اساس التنوع االجتامعي يف االرسة
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واماكن العمل (يف املجالني العام والخاص).
- -11ضامن متطلبات االمومة والنظر اليها باعتبارها مسؤولية اجتامعية ال امتيازات لالمهات وتحمل املجتمع
والدولة مسؤولية الكلفة املادية الناشئة عنها.
- -12االعرتاف بحقوق النساء املتساوية يف مختلف املجاالت.
- -13تجريم التعرض للنساء ومهاجمتهن بسبب افكارهن او مظهرهن او سلوكهن الشخيص او عالقاتهن
وعىل اساس املساواة مع الرجل.
- -14ضامن وصول النساء اىل مختلف مواقع صنع القرار واىل رئاسة وعضوية املجالس التمثيلية واملنتخبة
بنسبة ال تقل عن  30%عىل طريق املناصفة التي تحقق العدالة واملساواة ،واستخدام نظام الكوتا
كإجراء مؤقت لتحقيق ذلك يف اقرب وقت.
- -15كفالة حقوق املرأة يف امللكية واملرياث والترصف بأموالها ويف تحقيق االستقالل االقتصادي والتقاسم
العادل للرثوة مع الزوج بالنسبة للرثوة املتحصلة الي منهام بعد الزواج.
- -16كفالة متتع النساء وارسهن بكافة التأمينات االجتامعية.
- -17اقرار قانون مدين موحد لالرسة (االحوال الشخصية) يحرتم اساسيات العقائد الدينية ويحقق العدالة
واملساواة عىل اساس املواطنة.
- -18ضامن ولوج النساء يف مختلف سلطات الدولة مبا فيه القضاء وتأكيد استقالل ووحدة النظام القضايئ
وإلغاء املحاكم الخاصة واالستثنائية.
- -19ضامن استفادة النساء من آليات العدالة االنتقالية.
- -20تبني اولويات املرأة كأولويات وطنية تنموية وليس أولويات نسوية فقط.
- -21تنقية جميع الترشيعات املوضوعية واالجرائية من النصوص التمييزية ضد املرأة.
- -22ادماج احتياجات كل من املرأة والرجل يف االسرتاتيجيات واملوازنات والخطط والربامج الوطنية عىل
اساس املساواة وتصنيف املعلومات والبيانات واالحصاءات عىل اساس النوع االجتامعي.
- -23تبني سياسات ابتعاث وتشغيل وتدريب ومتثيل مالمئة وصديقة لالرسة واملرأة يف ضوء مسؤولياتها
االنجابية.
بريوت يف  13حزيران/يونيو 2012
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الئحة املنظامت املشاركة

الجزائر :نساء جزائريات طبيبات ،الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان ،جمعية البيئة (بومرداس).
البحرين :جمعية العمل الوطني -وعد.
مرص :الجمعية املرصية للنهوض باملشاركة املجتمعية ،الهيئة القبطية اإلنجيلية للخدمات االجتامعية
( ،)CEOSSمركز الخدمات النقابية والعامل ،املبادرة املرصية لحقوق االنسان ،الحملة الشعبية السقاط
ديون مرص ،املبادرة املرصية للحقوق الشخصية.
االردن :اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة ،االتحاد العام لنقابات العامل األردنية.
املغرب :اتحاد العمل الدميقراطي ،جمعية النساء الدميقراطيات من املغرب ،الفضاء الجمعوي.
فلسطني :مركز الدراسات والبحوث (عزيز بالل) ،مركز امليزان لحقوق اإلنسان ،معهد أريج لألبحاث التطبيقية
– القدس ،مركز دراسات املرأة.
موريتانيا :الشبكة املوريتانية للعمل االجتامعي.
تونس :االتحاد العام للشغل ،الجمعية التونسية لنزاهة ودميقراطية االنتخابات ،جمعية نساء تونس للبحث يف
مجاالت التنمية ،الرابطة التونسية للنساء الدميقراطيات ،منتدى الجاحظ ،جمعية البحوث حول الدميقراطية
والتنمية ،الرابطة التونسية لحقوق اإلنسان.

لبنان :الحركة الثقافية-انطلياس ،املنتدى األورومتوسطي-لبنان ،كرياديل ،االتحاد النسايئ التقدمي ،املركز
اللبناين للتدريب النقايب ،املنظمة القلسطينية لحقوق االنسان ،املجلس النسايئ اللبناين ،التجمع النسايئ
الدميقراطي اللبناين ،املنظمة العربية ملكافحة الفساد ،تجمع املؤسسات االهلية يف صيدا ،نحو املواطنية.
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