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  التعريف المصطلحي للجندر

د بالجندر النوع أو الجنس البشري وھو يعبر عن الرجل والمرأة ورغم ما يثيره ھذا المصطلح من جـدل يقص
بعدما تم استخدامه في المواثيق واNتفاقيات الدوليـة إذ أن الـبعض يـذھب إلـى أن المقـصود بالجنـدر ھـو 

نـدر أو النـوع اNجتمـاعي ھـو تحرير المرأة أو إلغاء التمييز ضد المـرأة ويـرى الـبعض اVخـر أن المقـصود بالج
تبادل اVدوار الوظيفية داخل المجتمع لكل من الرجل والمرأة على حده وأن تكون اVولوية لمن لـه الكفـاءة 

فـي اللغـة اfنجليزيـة إلـى شـعور اfنـسان بنفـسه  Gender الــ ويرجع مصطلح ( 1 ) اVدوار في أداء ھذه
اVنوثة بعيـدا عـن اVدوار المنوطـة بكـل منھـا علـى حـده وذلـك كذكر أو أنثى أي مجرد الشعور بالذكورة أو 

وقد ظھـر اسـتخدام مـصطلح الجنـدر فـي المواثيـق الدوليـة  ) ٢. ( وفقا لما ورد في الموسوعة البريطانية 
 ولم يصل المعنى المقصود منه إلـى كثيـر مـن الـدول التـي ١٩٩٤اعتبارا من مؤتمر السكان بالقاھرة عام 

 تـم التركيـز ١٩٩٥ وفي مؤتمر بكين للسكان الذي عقد عـام ) ٣( ا يقصد مصطلح الجندرلم تفھم جيدا ماذ
بشكل مكثف على استخدام مصطلح الجندر باعتباره أسـاس الـدعوة إلـى إلغـاء كافـة الفـوارق التـي مـن 
 شأنھا أن تنتقض من حقوق المرأة أو التي تعطي الرجل حقوقا أكثر من المرأة وركز المؤتمر على أن طـرح

فكرة المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالحصول علـى الحقـوق وممارسـته اVدوار الوظيفيـة داخـل 
 وفـي مـؤتمر رومـا الخـاص بإنـشاء المحكمـة ) ٤( المجتمع إنما يتبلور من خwل استخدام مصطلح الجندر 

ل جريمـة ضـد كل تفرقة أو عقاب على أساس الجنـدر تـشك  تم التأكيد على أن١٩٩٨الدولية عام 
وھو ما يبرز المعنى المقصود دوليا من مصطلح الجندر ويحسم كثرة الجدل الدائر بشأن الھدف  ا#نسانية

من وراء إطwقه واستخدامه في المواثيق واNتفاقيات الدوليـة محـددا ذلـك بالمـساواة بـين الرجـل والمـرأة 
 مـصطلح الجنـدر جـزءا N يتجـزأ مـن خطـاب وكفالة عدم التمييز ضد المرأة وخwل العقدين الماضيين أصـبح

التنمية الذي تقوده اVمم المتحدة Nسيما في بلدان العالم الثالث بھـدف العمـل علـى تفعيـل دور الفئـات 
 كمـا اعتمـد الخطـاب ) ٥( المھمشة مثل الفقراء والنـساء فيلعـب دور ھـام فـي مجتمعـات الـدول الناميـة

ثيق واNتفاقيات والمعاھدات علـى مـصطلح الجنـدر للتعبيـر عـن العالمي المستخدم في المؤتمرات والموا
كل ما من شأنه تعزيز دور المرأة في المشاركة في التنمية وتفعيل دورھا في المطالبـة بحقوقھـا وكـذلك 
القيام بدور ھام وحيوي في تنمية المجتمع الذي تعـيش فيـه علـى أن مفھـوم النـوع أو الجنـدر يـستخدم 

تماعية للتعبير عن الجنس بمعنى الذكر واVنثى أو ما يعرف بالجنس وذلـك فـي إطـار عادة في العلوم اNج
ودراسـة العwقـة  ( 6 ) . . العwقة بين الجنسين التي ھي نابعة من ثقافات وعادات تتوارث داخل المجتمع

المتداخلــة بــين الرجــل والمــرأة فــي مجتمــع مــا تحــددھا ويحكمھــا عوامــل مختلفــة سياســية واقتــصادية 
واجتماعية وثقافية وبيئية ودينية وفي ضوء ھذه العوامـل تتحـدد اVدوار المنوطـة بكـل مـن الرجـل والمـرأة 

   . داخل المجتمع
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  : جتماعي على عوامل رئيسية منها ويرتكز مفهوم الجندر أو النوع اال

o قات المتداخلة بين الرجل والمرأةwمعرفة وتحليل الع .  
o يجــاد طــرق تحديــد أســباب وأشــكال عــدم الf قــة بــين الرجــل والمــرأة والــسعيwتــوازن فــي الع

  . لمعالجة ھذا اNختwل
o  قة بين الرجل والمرأة بحيث يتم توفير العدالة والمساواة بين النوعين من ناحيـة وبـينwتطوير الع

  . أفراد المجتمع من ناحية أخرى

ام بھا داخل المجتمع بمجموعـة مـن الـسلوكيات وغالبا ما ترتبط ھذه اVدوار التي يناط بالرجل والمرأة القي
التي تعبر عن القيم السائدة في ھذا المجتمع والتي من شأنھا تحديد مدى إجادة كل من الجنسين فـي 
القيام بدوره، ومن ثم يمكن القول أن مصطلح الجندر رغـم الجـدل المثـار حولـه إN أنـه يھـدف إلـى شـيء 

لم بضرورة إلغاء التمييز ضد المرأة وكفالة إعطاءھـا كافـة الحقـوق واحد ھو تعميق الشعور لدى شعوب العا
  . داخل المجتمع الذي تعيش فيه شأنھا في ذلك شأن الرجل سواء بسواء
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 مـؤتمر الـصحة والـسكان ١٩٩٤بدأ استمرار مصطلح الجندر في مصر اعتبارا مـن مـؤتمر القـاھرة عـام 
اھتمت جميع القطاعات المعنية بالتنمية في مصر بھذا المفھوم الذي تـم تعريبـه مـن وثيقـة مـؤتمر حيث 

 . لدراسة العwقة المتبادلة بين الرجل والمرأة في المجتمع النوع ا+جتماعي السكان بـ

   : ويرتكز مفهوم النوع االجتماعي في مصر على ثالثة عوامل رئيسية هي

o قة بيwن الرجل والمرأة وتحليلھامعرفة طبيعة الع .  
o قة بين الرجل والمرأةwتحديد أسباب وأشكال عدم التوازن في الع .  
o تNالعمل على تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في كافة المجا .  

ومن ھذا المنطلق تعالت اVصوات التي تنادي بإعطاء المرأة المزيد من الحقوق فـي كافـة مجـاNت الحيـاة 
 وخwل السنوات العشر اVخيرة تزايد استخدام مصطلح الجندر أو النـوع اNجتمـاعي فـي جميـع .في مصر 

القطاعات Nسيما في الجامعات ووسائل اfعwم وأصبح مفھـوم النـوع اNجتمـاعي ذا دNلـة واضـحة علـى 
ر فـي شـتى المطالبة بإلغاء التمييز ضد المرأة في مصر وإعطائھا كافـة الحقـوق التـي كفلھـا لھـا الدسـتو

 ومـن ھـذا المنطلـق ظھـر الحـديث عـن تبـادل ) ٨. ( مناحي الحياة السياسية واNقتـصادية واNجتماعيـة 
اVدوار بالنسبة للمرأة والرجل داخل المجتمع المصري وفقا للكفاءة في إنجاز اVعمال واVدوار المنوط بكـل 

 في الحسبان كون ھذا الدور يخص الرجـل من الرجل والمرأة القيام بھا بغض النظر عن الجنس أي N يؤخذ
أكثر أو المرأة فالعبرة ھنا بمن يؤدي ھذه اVعمال بكفاءة عالية وذلك في كافة القطاعات وبنـاء علـى ھـذا 

ممثلة فـي تھـاني الجبـالي التـي تـم تعينھـا كـأول قاضـية يعرفھـا التـاريخ  أصبحت المرأة في مصر قاضية
وثـم تعيـين المـرأة فـي منـصب  المحـافظ ث عن تولي المرأة منصبوظھر الحدي . ( 9 ) المصري المعاصر

عميد كلية وعين عدد من النساء في مجلـس الـشعب والـشورى باNضـافة إلـى وجـود وزيـرتين فـي أخـر 
 ٢٠٠٠كما تم إنشاء المجلس القومي للمـرأة عـام  وزارة عاطف، ووزارة أحمد نظيف وزارتين متتاليتين

وھو أول مؤسسة سياسية في مصر تركز على تمكين المرأة وتحـتم بكـل في شھر فبراير بقرار جمھوري 
ما يمس حياة المرأة وترفع تقاريرھا مباشرة إلـى رئـيس الجمھوريـة ويركـز المجلـس علـى تنفيـذ البـرامج 

. وخاصـة فـي المنـاطق الريفيـة والعـشوائية  الرامية إلى تخفيف حدة الفقر بين النساء الwتي يعولن أسر
نتشار مفھوم النوع اNجتماعي حصول المرأة في مصر على العديـد مـن الحقـوق والمميـزات ومن مظاھر ا

خwل السنوات الخمس اVخيرة منھا حق الخلع والتوعية بأضرار ختان اfناث وقـانون مـنح الجنـسية Vنبـاء 
سـفر أو المرأة المصرية من أجنبي وكذلك إلغاء القـوانين التـي تمنـع النـساء مـن الحـصول علـى جـوازات 

ولعل إلغاء القانون الذي كـان يقـضي الخـاطف  . ٢٠٠٠السفر خارج البwد بدون إذن آبائھن أو أزواجھن عام 
 أحـد الـدNئل الھامـة علـى ١٩٩٨من عقوبة الخطف واNغتصاب في حال تزوج اVنثـى الـضحية وذلـك عـام 

جل وأيضا إصدار أحكـام واجبـة النفـاذ اNھتمام المتزايد بإعطاء المرأة في مصر حقوقھا كاملة تماما مثل الر
 ويـشار ) ١٠. ( في شأن النفقة ورؤية اVطفال للمطلقات وتوج ذلك مؤخرا بإنشاء محاكم خاصـة ل�سـرة 

أيضا إلى التقدم الملحوظ والمتصاعد في محو أمية الفتيات ويتعلم المتسربات مـن التعلـيم وكـذلك إنـشاء 
ى تزايد اNھتمام بالمرأة في مصر على كافة الشرائح المعمرية مدارس الفصل الواحد وھي كلھا دNئل عل

وبناء على ما تقدم فإذا واقع الممارسة لمفھوم الجندر فـي . المختلفة وفي كافة مجاNت الحياة في مصر 
مصر يظھر جليا أنه يحقق نـسبة معقولـة وإن كانـت غيـر كافيـة مـا تنـادي بـه كافـة اNتفاقيـات والمواثيـق 
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وتعـد . ضرورة إلغاء التمييز ضد المرأة ومنحھا كامل حقوقھا التي نص عليھا الدسـتور المـصري الدولية من 
مشكلة عدم المساواة في الحقوق مع الرجل أھم المشاكل التي تعاني منھا المرأة المـصرية مثـل عـدم 

النظـر المساواة في اVجر في القطاع الخاص وأيضا تخطي البعض فـي الترقيـات للمناصـب اVعلـى بغـض 
عن الكفاءة، وكذلك مازالت ھناك مـشكwت وتحـديات مثـل تلـك المرتبطـة بالتنـشئة اNجتماعيـة والتمييـز 
النوعي N يزال فاعw في مختلف مؤسسات المجتمع وأيضا استمرار العwقات التسلطية اVبويـة فـي كثيـر 

ت التـي تتـسم بفقـر الخـدمات من الشرائح اNجتماعية وبخاصة الشرائح اVقل خطأ في الريف والعشوائيا
وفيمـا يتعلـق  ( 11 ) اNجتماعية التي N تمكن المرأة من المwئمة بين أدوارھا التقليدية وأدوارھا الحديثـة

بالناحية السياسية ورغم تدني نسبة مـشاركة النـساء فـي المجـالس المختلفـة النيابيـة والمحليـة فـإن 
ى الرغم من قلة عددھن وقد أثبتن فاعلية في أنـشطة المشاركات في ھذه المجالس يعتبرن فاعwت عل

ھذه المجالس ولجانھا المختلفة وشغل بعضھن مواقع قيادية فيھا وتميزن عن الرجال فـي بعـض اVحيـان، 
وفي المقابل وعلى صعيد التنظيمات السياسية الحزبيـة يwحـظ مـن خـwل الدراسـات والمتابعـات عـزوف 

بصورة عامة وأيـضا ھنـاك عـزوف عـن المـشاركة فـي العمـل النقـابي النساء في مصر عن العمل الحزبي 
أمـا فيمـا . وتشير كافة اfحصاءات إلى ضعف المشاركة النسائية فـي المنظمـات اVھليـة غيـر الحكوميـة 

يتعلق بالمشاركة اNقتصادية للمرأة في مصر فقد حققت فيھا المـرأة بالفعـل مكاسـب عديـدة مـن خـwل 
wتي تمكن من إنشاء مشروعات اقتصادية كبيرة نجحت وحققـت طفـرة اقتـصادية بعض سيدات اVعمال ال

إN أنه Nزالت ھناك بعض التحديات التي تواجه المرأة المصرية في النشاط اNقتصادي منھا قـضايا مرتبطـة 
ــصة  ــصادي والخصخ ــwح اNقت ــة باfص ــرى مرتبط ــضايا أخ ــومي وق ــاق الحك ــة واfنف ــسياسات الحكومي بال

أما الواقع التعليمـي للمـرأة المـصرية رغـم أن ھنـاك تقـدما .  على المشاركة اNقتصادية للمرأة وانعكاسھا
ملحوظا في المجال التعليمي للمـرأة إN أن ھنـاك تحـديات ومـشاكل كثيـرة تـؤثر علـى النظـام التعليمـي 

مـصرية وجـودة فجـوه للمرأة ومن أھم القضايا والمشاكل التي N تزال تواجه المشاركة التعليمية للمـرأة ال
توعية في اVمية واNستيعاب واNستمرار فـي التعلـيم وكـذلك ظـاھرة التـسرب مـن التعلـيم وأيـضا غيـاب 
التنسيق بين نتاج العملية التعليمية ومتطلبات سوق العمل والعنايـة بتعلـيم اfنـاث خاصـة فـي المنـاطق 

والكتب الدراسية والمنـاھج مازالـت متحيـزة  وعwوة على ذلك فإن طرق التدريس ) ١٢. ( الريفية الفقيرة 
للذكور ومن ثم فإنھا تعيد النظرة التقليدية ل�ناث ويضاف إلى ذلك القصور التعليمي فيمـا يتعلـق بمعالجـة 

صورة المرأة المصرية في اfعwم وفيما يتعلـق بـصورة المـرأة . قضايا المرأة وأوضاعھا القانونية والتشريعية 
 المصري فإن واقع ھـذه الـصورة يؤكـد أن وسـائل اfعـwم والـسياسات المرتبطـة بھـا المصرية في اfعwم

تلعب دورا فعـال فـي نـشر وتـرويج الـصورة الذھنيـة الخاصـة بـالمرأة ووفقـا للدراسـات التـي تناولـت ھـذا 
ن الموضوع فإن المعالجة اfعwمية تركز على قضايا N تمثـل أولويـة للمـرأة المـصرية فـي كثيـر مـن اVحيـا

وتفضل خصوصية قضايا المرأة المصرية في ضـوء اVوضـاع الفكريـة والـسياسية واNقتـصادية الـسائدة فـي 
 فقد أشارت الدراسات إلى أن اfعwم يتھم بجوانب N تمثل أھمية للمـرأة مثـل ) ١٣. ( المجتمع المصري 

واVميـة والبطالـة التـي المشاركة السياسية في حين تفضل قضايا ذات أھمية وطيدة للمـرأة مثـل الفقـر 
تكون أشد وطأة على المرأة المصرية فـي ظـل اVوضـاع اNجتماعيـة الـسائدة والتـي تكـشف عـن ارتفـاع 

ويضاف إلـى مـا تقـدم أن بعـض . نسبة المرأة المعيلة في بعض المجتمعات الريفية واليدوية والعشوائيات 
 المـصرية العاملـة باعتبارھـا غيـر قـادرة الدراسات أكدت أن اfعwم ساھم في طـرح صـورة سـلبية للمـرأة

على العمل وتشكل عبئا على العwقات اNجتماعية من منطلـق عجـز المـرأة عـن الموازنـة بـين متطلبـات 
وتشير الدراسات إلى أن المwمـح العامـة للـصورة التـي تقـدم بھـا . الخروج للعمل وبين احتياجات اVسرة 

ئي والمسموع فإن الصورة النمطية التـي تقـدمھا وسـائل اfعـwم المرأة المصرية في وسائل اfعwم المر
عن المرأة ھي انعكاس لمؤشـرات الوضـع اNجتمـاعي للمـرأة داخـل المجتمـع مثـل تفـضيل الـذكور علـى 
اfناث وحرمان المرأة من حقھا في اختيار الزوج وحق الرجل في طwق زوجته وفي تعدد الزوجـات وتقييـد 

ح المجتمع المصري في التعليم وممارسة الحياة الـسياسية، فـضw عـن غيـاب حق المرأة في بعض شرائ
وفـي ضـوء  ( 14 ) الحماية القانونية والتشريعية الممنوحـة للرجـل بمـا يؤصـل التمييـز الواضـح ضـد المـرأة

العرض المتقدم لواقع الجندر في مصر يمكن القـول أنـه رغـم أن المجتمـع المـصري اعتـرف بـبعض حقـوق 
عدد من المجاNت وساھمت الدولة في إعطاءھا ھذه الحقوق إN أنه ما زال ھنـاك فجـوة علـى المرأة في 

على كامل حقوقھا وإلغاء كافة أشكال التمييز ضـد المـرأة داخـل  كافة المجاNت فيما يتعلق بحصول المرأة
مـا يكفـل المجتمع المصري وھو ما يتطلب بذل المزيـد مـن الجھـود مـن كافـة تيـارات المجتمـع المـصري ب

مناھضة التمييز ضد المرأة بدء من طفولتھا وضعھا في التعليم ومرورا بحقھا كزوجة وعاملة انتھاء بحقوقھا 
  . السياسية ومشاركتھا في المجالس النيابية والتشريعية والمحلية

  

        ::::إشكاليات تثريها قضية النوع االجتماعى إشكاليات تثريها قضية النوع االجتماعى إشكاليات تثريها قضية النوع االجتماعى إشكاليات تثريها قضية النوع االجتماعى      - - - - ٣٣٣٣
  

عامـل مـع قـضية النـوع فـي مـصر عقـب انتھـاء مـؤتمر بالرغم من اNتفاق الذي تم التوصـل إليـه بـشأن الت
 واNعتـراف بالتقـصير تجـاه المـرأة لحـساب الرجـل والبـدء فـي محاولـة إعطـاء ١٩٩٤السكان بالقاھرة عام 

المرأة المصرية حقوقھا الناقصة Nستكمال ما يعرف بإلغاء التمييز ضد المـرأة إN أن قـضية النـوع فـي مـصر 
 كثير من اVحيان إلى ما توارث من عادات وتقاليد درج الشعب المصري على تثير عدة إشكاليات ترجع في

من جملة السكان  % ٥٦تناقلھا من جيل إلى جيل Nسيما وأن الريف في مصر ما زال يشكل سكانه نحو 
عwوة على انتـشار اVميـة بـين سـكان الريـف ونظـرة  ( 15 ) والنسبة الباقية منحدرة من أصول ريفية أيضا

                    إلـــى المـــرأة التـــي N تعـــدو أن تكـــون ربـــة منـــزل وأمـــا لـــ�وNد يقتـــصر دورھـــا داخـــل المنـــزل الريـــف



 ٤

وأيضا النظر للفتاة الصغيرة على أن غاية ما يمكـن أن تـصل إليـه ھـو أن تحظـى بقـدر مـا مـن التعلـيم ثـم 
 وقد نتج عن ھذه التقاليد المتـوازن .سرعان ما تترك الدراسة وتتزوج لتجلس بالمنزل لرعاية الزوج واVوNد 

  ـ: إشكاليات عديدة يمكن سردھا في ا�تي !

o مية بين الفتيات في الريف المصريVانتشار ا .  
o في المجتمعات الريفية " ا:نثى " على البنت " الذكر " تفضيل الولد . 
o ناثfصرار على ختان اfا .  
o العنف ضد الزوجات .  
o التمييز ضد المرأة .  

  : الية بشيء من التفصيل كما يلي مكن تناول كل إشكوي

  انتشار األمية بين الفتيات في الريف المصري

ساھمت النظرة الدونية في المجتمع الريفي فـي مـصر وكـذلك فـي المجتمعـات العـشوائية ذات الكثافـة 
 اVمية بـشكل كيلومتر ساھمت في انتشار/  نسمة ٣٨٠٠٠السكانية العالية التي تبلغ في بعض اVحيان 

مـن جملـة اfنـاث سـاكنات  % ٥٣كبير بين الفتيات في ھذه المناطق حيث تبلغ وفقا Vخر إحـصاء نـسبة 
  ـ: ويرجع ذلك :مور عديدة منھا  ١٦ھذه المناطق 

o  رغبة المزارعين ساكني المناطق الريفية في إبعـاد الفتيـات عـن التعلـيم مـن منطلـق أن البنـت
  . يعود على أسرتھا نفعستتزوج وتذھب لزوجھا ولن 

o د والبقاء داخل المنزلNوVنظرة المجتمعات الريفية إلى الفتاة على أن دورھا يقتصر على تربية ا 
.  

o  لتحـاقNسرة داخل الريف ومن ثم يحدث تفضيل للولد الذكر على البنـت فـي اVزيادة عدد أفراد ا
  . عا لقلة موارد اVسرة الماليةبالمدارس لعدم قدرة اVسرة على تعليم اVوNد والبنات م

o  سـرة إلـى إحجـام ا�بـاء عـنVفي المناطق العشوائية يؤدي غياب خدمات التعليم وضيق موارد ا
  . تعليم الفتاة واNكتفاء بتعلم الولد

o  د بسبب قلة الموارد الماليـةNسرة في المتابعة فيما يتعلق بالتحصيل الدراسي ل�وVغياب دور ا
معظم اVمھـات غيـر متعلمـات فـي المنـاطق الريفيـة والعـشوائيات ومـن ثـم N إضافة إلى كون 

يتمكن من متابعة اVوNد والبنات على حد سواء في التحصيل الدراسي ومن ثم يكون ذلك أحـد 
  . أسباب التسرب من التعليم واNنضمام لقوافل اVمية

 خـwل العـشرين سـنة اVخيـرة ١٢٣٥٦ورغم الزيادة الكبيرة في عدد المدارس في مـصر حيـث ثـم إنـشاء 
فقط إN أن مشكلة اVمية لدى الفتيات في مصر Nزالت تقف حائw دون حصول المرأة علـى كامـل حقوقھـا 

 ) ١٧( إذا أنه كيف بمن N تعرف القراءة والكتابة أن تعلم ما لھا من حقوق ؟ 

م الفتيات Nسـيما فـي المنـاطق الريفيـة ومن ثم فإن ھناك أدوار كثيرة مطلوب التركيز عليھا في إطار تعلي
والعشوائية وفي مقدمتھا دعم اVسر ماديا للتشجيع على تعليم الفتيات والحد من مخاطر انتـشار اVميـة 

إن يتعلم الفتيات وما يترتب عليه من توسيع اVفاق للمرأة ودخـول المـرأة . على المجتمع المصري بأسره 
حققـه مـن أصـل فـي ظـل المتغيـرات اNقتـصادية المتراجعـة واVزمـات في الحيز اNقتصادي ل�سرة ممـا ت

اNقتصادية المتـصاعدة وزيـادة اVسـعار وغـwء المعيـشة كـذلك زيـادة اVعبـاء اVسـرية نتيجـة لزيـادة عـدد 
أفرادھا كل ھذه العوامل تؤثر في تحديد أدوار النساء والرجال كـضرورة مـساھمة الـزوجين فـي رفـع دخـل 

 احتياجاتھا المتزايدة ومن ثم تظھر أھمية الحاجة إلى محو أمية الفتيـات الwتـي لـم يـتمكن اVسرة وتلبية
من إتمام التعليم أو الwتي لم يلتحق أصw بالمدارس والعمل على إكسابھن مھارات فنيـة ومھنيـة بحيـث 

  ( 18 ) . يمكن لھن دخول سوق العمل ومساعدة الرجل في اVعباء الحياتية

الفتيات ھو النصر الحاكم في تقسيم العمل بين النساء والرجال في أي من المجتمعـات وفـي ويعد تعليم 
حالة المجتمع المصري فإن مشكلة اVمية تعد أكبر العوائق وأكثرھا شـيوعا فيمـا يتعلـق بالتحـاق النـساء 

يـة للمـرأة مثـل باVعمال المختلفة ومن ثم يقتصر دور المرأة داخل المجتمع المصري على اVعمال التقليد
اVعمال المنزلية واVعمال الزراعية عwوة على بعض اVعمـال اVخـرى التـي تناسـب علـى طبيعـة المـرأة 
اVمية في مجاNت البيع والشراء والمشاركة في بعض الصناعات اليدوية التـي N تتطلـب اfلمـام بـالقراءة 

سة المـرأة أدوارا فاعلـة فـي سـوق العمـل والكتابة ومن ثم نجد أن مشكلة اVمية في مصر تحد من ممار
 . للشرعية اVكبر من سكان الريف والعشوائيات

ويصبح العبء ثقيw إذا ما كانت المرأة أمية N تعرف القراء والكتابة ثم يحدث أن تـصبح أرملـة أو تطلـق مـن 
ذا كـان لـديھا زوجھا حيث تضطر ھذه المرأة إلى الخروج لسوق العمل مجبرة تحت وطأة الحاجـة Nسـيما إ

أطفاN صغارا N عائل لھم غيرھا، ومن ھنا تبرز أھمية خوض معركة محو اVمية ووقـف انـضمام المزيـد مـن 



 ٥

الفتيات لبحر اVمية المنتشر في مصر وتفعيل دور المؤسسات التعليمية المصرية للعنايـة بتعلـيم الفتيـات 
ن أوفر حظا فـي مجـاNت ھامـة مـن المھـن المصريات حتى يكملن التعليم وتكون فرص العمل بالنسبة لھ

  . والوظائف العليا داخل المجتمع المصري

وتشير الدراسات إلى أن رؤية المجتمع المصري لقضية عمل المرأة وخروجھا ھي رؤيـة قاصـرة وN يعتـرف 
علـيم بھا المجتمع إN في حاNت الضرورة اNسـتثنائية كالحاجـة اNقتـصادية تمامـا مثـل اNعتـراف بـضرورة ت

 لـذلك كـان تغييـر ھـذه النظـرة الـضيقة لعمـل المـرأة ) ١٩. ( الفتيات ولكن فقط لتربية اVوNد ولزوم البيت 
وتعليمھا يحتاج إلى جھد مضاعف بھدف توضيح اVدوار اNجتماعية لكل من الرجل والمرأة وبيان تبادل ھذه 

ي حـرج انطwقـا مـن مبـدأ المـساواة بـين اVدوار داخل المجتمع المصري إذا ما اقتضت ظروف ذلك دونمـا أ
  . الرجل والمرأة وعدم التمييز ضد المرأة أو تفضيل الرجل على المرأة 

فـي مجتمعـات الريـف المـصري والـذي تدعمـه  " مـدارس الفـصل الواحـد " إن نجاح مشروع المـدارس
دة وواضـحة مـن منظمة اليونيسيف Nسيما في المناطق الريفية في صعيد مصر رغـم العوائـق كانـت عديـ

ظروف اجتماعية وتنموية إضافة إلى مشاكل الموروث الثقافي والموقف المتجمد مـن تعلـيم البنـات، يؤكـد 
فقد أثبتت التجارب أنه يمكن عبر تـشكيل لجـان مـن أھـالي  إمكانية القضاء على مشكلة اVمية في مصر

يم اVيام الدراسية وفقـا لwحتياجـات القرى fدارة المدارس والمشاركة في جذب الفتيات لھا وأن يتم تصم
المحلية الفردية قw تتعارض أوقات الدراسة مع اVعمال التي يقوم بھا اVوNد والبنات فـي الريـف المـصري 

  ( 20 ) . من المساعدة في اVعمال المنزلية والزراعية

كتابـة القـصص والروايـات ويمكن أن يضطلع المثقفون المصريون بدور فاعل في ھذا اfطار من خwل إعـادة 
ــساواة  ــوم الم ــل مفھ ــدة تؤص ــدري جدي ــل جن ــق أدوات تحلي ــشعبي وف ــافي ال ــاب الثق ــتخدام الخط واس
والمشاركة بين الرجل والمرأة داخل المجتمع المصري وصوf Nلغاء التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بـالتعليم 

  . ومساواة البنت بالولد في التعليم ومحو اVمية

 فضيل الولد على البنتإشكالية ت

تنتشر ھذه الظاھرة في الريف المصري بشكل يعمـق مـدى التـوارث المعرفـي والثقـافي الخـاص بـالنظرة 
للمرأة في المجتمع المصري حيث أنه في الريف المصري ينظر إلى الولد على أنه الـساعد اVيمـن لوالـده 

دات وتقاليـد الريـف درجـت علـى أن يحظـى وھو الذي يجب أن توجه إليه الرعاية الكاملة ومن ثـم فـإن عـا
بالقـدر الكـافي مـن  " ا:نثـى " بكامل حقوقـه منـذ الـصغر فـي حـين N تحظـى الطفلـة " الولد " الطفل

  . الحقوق إذا ما قورنت بالولد

وتشير الدراسات اNجتماعية التي أجريت في ھذا اfطار إلى أن تفضيل الولد علـى البنـت داخـل اVسـرة 
 ) ٢١( نفسيا سيئا لدى اVنثى Nسيما في السن الصغيرة وتسبب لھا إيwما فتنمو غير سـوية يترتب أثرا 

وبالرغم من أن اfسwم نھى عن تفصيل أحـد اVبنـاء عـن بـاقي اVبنـاء سـواء كـانوا ذكـورا أو إناثـا إلـى أن 
ة للتفرقـة بـين عادات وتقاليد الريف المصري والمنـاطق العـشوائية مازالـت عمليـا تمـارس ضـغوطا حقيقيـ

اVوNد والبنات باعتبار أن الولـد ھـو الـذي يحقـق Vبويـه إعمـار المنـزل بـالزواج واfنجـاب والمـساعدة فـي 
المعيشة في حين ينظر إلى الفتاة على أنھا تعـيش بـشكل مؤقـت فـي بيـت أبيھـا ثـم تنتقـل إلـى بيـت 

 جـل اھتمامھـا بالـذكر دون اVنثـى زوجھا وفي ھذا السياق توجه اVسر الريفية وفي المناطق العـشوائية
 . حتى في نوع الطعام المقدم للولد وكذلك الملبس

وتعد ظاھرة تشغيل الفتيات الصغيرات إحدى مظاھر التمييز والتفضيل بين الولـد والبنـت حيـث تلجـأ بعـض 
ه اVسـر اVسر تتجه للفقر وتدھور أحوالھا اNقتصادية إلى تشغيل بعض أوNدھا الصغار لسد احتياجات ھـذ

المادية وفي ھذا اfطار ينصرف ذھن ولي أمـر اVسـرة إلـى تـشغيل فتيـات اVسـرة الـصغيرات فـي مھـن 
وحرف مختلفة في المـصانع والمـزارع أو حتـى كخـدم فـي البيـوت فـي حـين تحـافظ اVسـرة علـى الولـد 

 . رةواستمراره في التعليم وتوفير اfمكانيات الwزمة له حتى ولو على حساب أخته الصغي

فھـم يعملـون فـي الزراعـة ونـصفھم تقريبـا مـن  % ٧٥مليون طفل  ٢وتقدر عمالة اVطفال في مصر بنحو 
اfناث وN تقع ھذه الشرعية تحت حماية القانون وھو انتقـاص أيـضا مـن حقـوق الفتـاة حتـى فـي ظـروف 

د الفتاة أو تفـضيل الولـد ويذھب بعض المحللين إلى أن التمييز ض ( 22 ) . العمل المبكر الخارج عن إرادتھا
على البنت يبدأ قبل الوNدة أثناء اNستعداد للمولـود الـذي تختلـف مفرداتـه بالنـسبة للولـد عنـه بالنـسبة 
للبنت فإذا علم أفراد اVسرة بأن المولود المنتظر ولدا فإن ذلك يلقي فرحة عنـدھم وتقـدير مختلـف تمامـا 

يان تحزن اVسر إذا ما علمت أن المولود القادم أنثـى وھـو عما يحدث عند علمھم بالبنت إذ في بعض اVح
ما يتناقض مع تعاليم الدين اfسwمي وكذلك المسيحي إذا أن اVديان جميعـا N تفـرق بـين الولـد والبنـت 

 وبعد الوNدة يبدأ اVھل بالتعامل بشكل مختلـف مـع كـل منھمـا علـى حـدة وتـشكل خبـرات حياتيـة )٢٣(
بات ھي اVخرى مختلفة فالبنت تتعامل معھـا اVسـرة مـن منطلـق تقليـدي تلعـب مختلفة تجعل اNستجا

                                       بالعروســـــة وأدوات المطـــــبخ فـــــي إشـــــارة إلـــــى دورھـــــا المنتظـــــر حـــــال أن تـــــصبح فتـــــاة 
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عـد ذلـك تـأتي في حين يسخر للولد مختلف اVلعاب التي تحتاج إلى الذكاء والمھارة والفك والتركيب ثـم ب
  . المدرسة لترسيخ قيمة التفوق الذكوري

وتخضع الفتاة في المجتمع المصري منذ طفولتھا لتربية صـارمة تتطلـب منھـا الطبـاع اللينـة والتفـوق فـي 
الكwم وانخفاض الصوت عند الضحك في حين يتـرك للفتـى حـرة الكـwم والتـصرف ويتـدرب الـصبي ليكـون 

وجه البنت لتكون سلبية ضعيفة، ويحاول اVھـل استـشاره الـصبي بھـدف شجاعا قويا N يبكي في حين ت
تعويدة على العدوانين والشجاعة ويسخرون منه إذا بكـى أو خـاف ويتـسامحون معـه إذا تـسلق اVشـجار 
والجدران وفي المقابل يرفضون أن تكـون البنـت كثيـرة الحركـة ومتمتعـه بالحيويـة واNسـتقwلية ويؤنبونھـا 

التصرفات التي يتسامحون فيھا مع الصبي ويحاولون تعديل سلوكھا ويشجعونھا لكي تكـون على كثير من 
   .)٢٤. ( ھادئة ومطيعة 

وعwوة على ذلك يفرض الفتاة داخل المجتمع المصري طابع من السرية والتكتم باعتبار أنھـا الـستر الـذي 
م تدريب البنت على خدمة الذكور داخـل Nبد له من غطاء وينظر البعض إلى تدليل الفتاة على أنه خطأ ويت

 . اVسرة بما فيھم أخوتھا اVصغر منھا سنا ويكون ذلك مقدمة لتدريبھا على دور الزوجة المطيعة

وقد يتعدى تدريب الفتاة ذلك الدور المتمثل في خدمة الذكور داخل اVسرة إلى إجبارھا علـى تـرك اللعـب 
اVم في اVعمال المنزلية فـي حـين يحـصل الولـد علـى وقـت والدراسة فيبعض اVحيان للتفرغ لمساعدة 
  . أكبر للتركيز واللعب واNنطwق خارج المنزل

ومـن أبـرز مظــاھر العنـف ضــد الطفلـة اVنثــى التمييـز فــي التغذيـة والعنايــة الـصحية فبــالرغم مـن الجھــد 
واVمـصال أو فـي تـوفير الملموس للحكومة المصرية في رعاية الطفل الصحية سواء في توفير التطعيمـات 

محاليل الجفاف واVدوية وتعميم التأمين الصحي إN أنـه مـازال ھنـاك اجتمـاعي داخـل المجتمـع المـصري 
يتمثل في سوء تغذية الفتيات وإھمال الرعاية الصحية لھن بالمقارنـة للولـد فـالكثير مـن اVمھـات يحرصـن 

ات وفـي معظـم اVحيـان تحـرص اVسـرة علـى على إرضاع الصبيان لفترة أطول من تلك التي تخصص للبن
تقديم غذاء أفضل للولد عنه للبنت، وتتلھف بعض اVسـر علـى الـذھاب للطبيـب بالولـد أسـرع مـن البنـت 
ويؤكد ذلك ما أشارت إليه تقارير نشرت مؤخرا من أن نسبة البنات اللواتي يعانين من اVنيميا تزيـد بنـسبة 

مـن الفتيـات فـي سـن المراھقـة يعـانين مـن نقـص نـسبة  % ٢٥عن البنين كما وجـد أن نـسبة  % ٢.٣
  ( 25 ) . الحديد

مـن  % ٣٢.٩وفي دراسة عن إحدى القرى المصرية أظھرت الدراسة أن اVب داخل اVسـرة يحـصل علـى 
من ھذا العنصر في حـين  % ٢٩.١إجمالي عنصر الحديد في غذاء اVسرة بينما N تحصل اVم سوى على 

بــين النــساء  % ٢٥.٣بــين الحوامــل،  % ٢٢.١ إلــى أن معــدل انتــشار اVنيميــا بلــغ تــشير دراســات أخــرى
   .) ٢٦. ( المرضعات 

يضاف إلى ما تقدم التمييـز فـي فـرض التعلـيم بـين الولـد والبنـت فتعلـيم الولـد واجـب فـي عـرف اVسـر 
وائية والريفيـة المصرية أما تعليم البنت فھو عند البعض غير ضروري Nسـيما فـي بعـض المجتمعـات العـش

داخل المجتمع المصري التي ترى أن تعليم الطفل الولـد N يفـسده فـي حـين ينظـرون إلـى تعلـيم الفتـاة 
على أنه مفسدة لھا وتعليم الولد مباح وضروري حتى في المدارس البعيدة عـن القريـة أمـا تعلـيم البنـت 

ي إجبـار البنـت علـى تـرك الدراسـة فيجب أن يكون بجوار المنزل وھو ما يتسبب في كثير مـن اVحيـان فـ
واNنخراط في اVمية وقد يلتمس للولد التعثر في الدراسة في حـين N يلـتمس للبنـت أي رسـوب أو تعثـر 

  . في الدراسة ويكون ذلك سببا في تركھا للدراسة

  اإلصرار على ختان اإلناث

قانونيـة جـدN واسـعا فـي المجتمـع تثير عملية ختان اfناث ومدى شرعية سواء مـن الناحيـة الدينيـة أو ال
المصري فبالرغم من أن النصوص الدينية N تحرم ختان اfناث وN تجرمه وإنما اVمر متروك لكل فتاة أو لكل 
مجتمع وفقا لما يقـرره حاجتـه اNجتماعيـة إN أن المجتمـع المـصري وNسـيما فـي الريـف تـوارث سـاكنوه 

 وھي N تمثل بالنسبة لھـم فـي الريـف أي حـرج أو خـوف مـن ممارسته ھذه العادة للفتيات منذ صغرھن
مـن النـساء المتزوجـات فـي مـصر  % ٩٧ووفقا fحصاء منظمة الصحة العالميـة فقـد تعرضـت . ممارستھا 

  . ( 27 ) .  عاما fجراء عملية الختان٤٩ إلى ١٥تتراوح أعمارھن ما بين 

 عينه من السيدات في إحـدى المنـاطق العـشوائية ووفقا لدراسة أجراھا مركز قضايا المرأة المصرية على
 : في بوNق الدكرور بالجيزة أكدت الدراسة أن صاحب القرار الرئيسي في عملية ختان اfناث كا�تي

 % 11 % 29 % ٦٠اVب الجدة اVم
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ونwحظ من خwل النسب المذكورة أن أصحاب القرار اVساسي في ختان اfناث ھـم اfنـاث أنفـسھم أمـا 
  . من الحاNت % ٨٩ أو جدة بنسبة أم

 أسرة من إحدى المناطق العـشوائية للتعـرف علـى آراءھـم فـي موضـوع ختـان ١٣٠وفي دراسة شملت 
  : اfناث جاءت نتيجة الدراسة كالتالي

 % 5 % 32 % 63 لم يحدد رأي معارض للختان مؤيد للختان

مـن حجـم العينـة التـي شـملتھا الدراسـة  % ٦٣وتظھر ھذه النتيجة مدى الجھد المطلـوب بـذلك fقنـاع 
 سـنوات أعلـى ١٠ سـنوات إلـى f٧قناعھم بالعدول عن تأييد ختـان اfنـاث وتمثـل المرحلـة العمريـة مـن 

وبناء على ما تقدم فإن إشكالية ختان اfنـاث  ) ٢٨( نسبة يتم إجراء الختان لھا في ھذه المرحلة العمرية 
ندر التي مازال المجتمع المصري يعاني منھا ويقـع الـدور اVكبـر إحدى أھم مشاكل النوع اNجتماعي والج

  . لحل ھذه المفصلة على اfناث أنفسھم سواء كانت أم أو جدة للحد من ھذه الظاھرة وفق ما تقدم

 إN ١٩٩٧ لمحاربة ختان اfناث المحظور رسـميا منـذ عـام ٢٠٠٣ورغم أن مصر أطلقت برنامجا طموحا عام 
 زالت تعتبر من المحرمات التي تحس الغالبية العظمى من المصريين من حيـث تمـارس أن ھذه القضية ما

عادة ختان البنات لدى المسلمين والمسيحيين رغم أن النصوص الدينية في كw الديانيين N تتحـدث عنـه 
 ١٩٩٧ورغم قرار وزارة الصحة المصرية الذي يحظر ختان البنات فـي المستـشفيات الحكوميـة اعتبـارا مـن 

ورغم ما أعلنته نقابة اVطباء المصرية من رفضھا لممارسة ختان اfناث وتعتبر الطبيـب الـذي يمـارس ھـذا 
العمل يخالف Nئحة آداب المھنة Vنه اعتداء على الصحة الجسدية والنفسية ل�ناث وھي ممارسة قھريـة 

 ) .٢٩ (  

والمـدن علـى حـد سـواء إلـى   الريـفوقد لجأت الحكومة المصرية للحد من ھذه الظـاھرة المنتـشرة فـي
ن مع المنظمات والجمعيات اVھلية لمناھضة ختـان اfنـاث Nسـيما فـي صـعيد مـصر والتـي تمـارس التعاو

فيھا ھذه العادة بنسب أكبر مقارنة بمحافظات مصر اVخرى ووفقا Vخر الدراسـات التـي أجريـت فـي ھـذا 
 ھـذه من الفتيات في مصر يتعرضن للختان وتعزى الدراسـات كبـر % ٨٠من السيدات و % ٩٧الشأن فإن 

النسبة مقارنة بالدول العربية اVخرى إلى ثقافة المجتمع الـذي تعتبـر ھـذه العـادة ضـرورية للحفـاظ علـى 
  . الفتاة وضمان عفتھا وطھارتھا وتحجيم الرغبة الجنسية لديھا

 طفلة مصرية يتـرددن علـى العيـادة الخارجيـة لطـب عـين ٨٠٠على عينة من  ( 30 ) وفي دراسة ميدانية
من ھؤNء اVطفال مختونات ومعظمھـن مـن اVسـر الفقيـرة حيـث تبلـغ  % ٨١الدراسة أن شمس أظھرت 

وھـو مـا  % ١٥وفـي اVسـر الغنيـة  % ٧١من عينة الدراسة أمـا فـي اVسـر المتوسـطة  % ٨٨نسبتھن 
يوضح أن ممارسة ھذه العادة مرتبطة بالمستوى اNقتصادي إلى جانـب مـستوى التعلـيم بـين اVبـوين إذا 

من اVسـر وتتـضاءل ھـذه النـسبة عنـد الحاصـلين علـى  % ٩٦ة اVب واVم ترفع نسبة الختان إلى أن أمي
عند أصحاب التعليم العالي ومن ثم فـإن التعلـيم والثقافـة  % ١٠وتصل إلى  % ٨٠تعليم أساسي لنصبح 

  . لھا دور مھم في صنع ممارسة ھذه العادة إلى جانب مشكلة الفقر

ملية ختان اfنـاث مـن شـريحة مجتمعيـة Vخـرى وأيـضا مـن ثقافـة Vخـرى داخـل وتختلف مبررات إجراء ع
المجتمع المصري فقد أكدت دراسة أجرتھا وزارة الصحة على مدى عامين شملت محافظات مصر كلھا أن 

مـن النـساء مـازلن  % ٨٢وأن ما يقـرب مـن  % ٩٤وفي المدن  % ٩٩.٥نسبة ممارسة الختان في الريف 
fسـباب التـي ذكرھـا  % ٧٠في الريف مقابل  % ٩١ناث منھن لن يؤيدن ختان اVفي الحضر وقد تفاوتت ا

مـنھم أنھـم يمارسـون ھـذه  % ١٤.٦العينة التي شملتھا الدراسة fجراء ھذه العادة ففي حين أكد  أفراد
 منھم أنھم يمارسونھا مـع % ٣٦.١منھم أن ذلك وطلب ديني وأكد  % ٣٠.٨العادة Vنھا عادة حسنة رأى 

مـنھم أنھـا تحـافظ علـى  % ٩.١من أفـراد العينـة أنھـا متعـة للرجـل ورأى  % ٣.٨بناتھم Vنھا نظافة وأكد 
والمدھش أن ممارسة ھذه العادة تكون  . ) ٣١( من ألفية إلى أنھا تحمي من الزنا  % ٥.٦البكارة وذھب 

وللقـضاء علـى ھـذه . عـادة بدافع من النساء أنفسھن نتيجة لغياب الوعي بمخاطر وأضرار ممارسة ھذه ال
 :  منھا ھناك عدة توصيات كا�تي الظاھرة أو لحد

o  م معا بمخاطر وأضرار ممارسة الختـان علـى الفتـاة مـن كافـة النـواحي النفـسيةVب واVتوعية ا
 . والصحية والجسدية

o  مي والمسيحي الصريح والواضح في ھذا الموضـوعwسfمطالبة رجال الدين بتوضيح رأى الدين ا
  . شكل مؤثر من خwل الخطب واNحتفاNت العامةب

o  ل المنـاھجwمتناع عن ھذه العادة من خNتوعية الفتيات الصغيرات بحقوقھن وحقھن في اختيار ا
  . الدراسية في المراحل التعليمية المبكرة

o  م المرئية والمسموعة والمقروءة على التوعية بمسألة الختانwعfل وسائل اwوما التركيز من خ
  . لھا من آثار سلبية على الفتاة

o  طبـاءVل اwتشديد متابعة العيـادات الخاصـة ل�طبـاء لتـضييق مـسألة إجـراء ھـذه العـادة مـن خـ
  . والتحذير من ممارستھا عند الحكيمات والدايات وأن ذلك يعرض الطفلة للخطر
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 العنف ضد الزوجات

اNجتمـاعي فـي مـصر حيـث يتخـذ العنـف ضـد تشكل ظاھرة العنف ضد الزوجات إحـدى إشـكاليات النـوع 
المرأة في محيط اVسرة اتصاNت مختلفة بدءا من العدوان الجسدي مثـل الـصفع واللطـم والركـل والـضرب 
وانتھاء باVذى النفسي مثل النفسي مثل التخويـف والتحقيـر واfذNل وغيـر ذلـك ووفقـا fحـصاء لمنظمـة 

        ر تعرضـن للـضرب مـن أزواجھـن فـي مرحلـة مـا مـن زواجھـنمن النساء في مص % ٣٥العفو الدولية فإن 
من النساء اللـواتي تعرضـن لـ�ذى الجـسدي فـي مـصر لـم  % ٤٧وتشير إحدى الدراسات إلى أن )  ٣٢(

 ويمر جزء كبير مـن العنـف ضـد ) ٣٣( يخبرن أحدا بذلك خوفا من ممارسة اVزواج مزيد من البطش عليھن 
fغ عـن العنـف المرأة مرور الكرام دون اwبـfغ عنه ويرجع ذلك العوامـل كثيـرة منھـا خـوف النـساء مـن اwب

وتـضطلع . ضدھا ھروبا من المزيد من العنف إضافة إلى افتقار الوسائل اNقتصادية والقلـق علـى اVطفـال 
عدة جمعيات أھلية متخصصة فـي شـؤون المـرأة وحقوقھـا بتـشكيل شـبكة مناھـضة للعنـف ضـد المـرأة 

من ھذه الظاھرة في مصر من خـwل توعيـة جماعـات المجتمـع المختلفـة بخطـورة المـشكلة بھدف الحد 
وأثرھا على المرأة والمجتمع والعمل على تمكين المرأة من مقاومة أسـاليب العنـف التـي تمـارس عليھـا 
من خwل التوعية بالقوانين وحقوقھا كإنسان داخل المجتمع وتـسعى ھـذه الجھـات إلـى تخفـيض حـاNت 

 . نف ضد المرأةالع

 N جتماعية إلى أن المرأة التـي تقـع ضـحية للعنـف تـصبح فاقـدة للثقـة بنفـسھا كمـاNوتشير الدراسات ا
تشعر باVمن واVمان وما يترتب علـى ذلـك مـن انعكاسـات علـى اVطفـال مـن اfصـابة باNكتئـاب والعزلـة 

مــة نكــراء ويحاســب عليھــا القــانون  وعلــى الرجــل أن يعلــم أن العنــف جري) ٣٤( وفقــدان الــصلة باVســرة 
المصري ا�ن مع تصاعد نبرة المطالبة بحقوق المرأة التي ھي نصف المجتمع وتربي النصف ا�خر ومن ثم 

ويتطلـب القـضاء علـى مـشكلة . يجب إعادة النظر في استخدام الضعف كوسيلة لتأديب المرأة أو عقابھـا 
وخاصة اVعwم وNسـيما الـدراما التلفزيونيـة التـي ھـي العنف ضد الزوجات جھد متضافر من كافة الجھات 

المؤثر اVول في المجتمع المصري خاصة المجتمعات الريفية التي تنتشر فيھـا ھـذه الظـاھرة ويعـد قـانون 
الخلع أحد وسائل الحد من العنف ضد الزوجـات إذ يمكـن الزوجـة مـن إتمـام الطـwق بمفردھـا عـن طريـق 

 وقـد فرضـت ) ٣٥(  تحت ضرر من قبل الزوج وخاصة استخدام العنـف ضـدھا المحكمة إذا ثبت أنھا وضعت
مشكلة العنف ضد الزوجات نفسھا بشكل Nفت في مصر في ظل ما تواجھه المرأة من تمييز خصوصا من 
المشرع الخبائي والتمـادي فـي إغفـال حقـوق المـرأة مـن الكـوارث التـي تھـدد أمـن المجتمـع فـي ضـوء 

وفـي . ياسات الجنائية ومعطيات الخـصوصية القوميـة الثقافيـة للمجتمـع المـصري المتغيرات الحديثة للس
دراسة حديثة أجريت على عينات من واقع بwغات الشرطة وملفات القـضايا ومقـابwت مفتوحـة مـع بعـض 

أن العنف اVسري ھو اVكثر شيوعا ضد المرأة وأن الزوج ھو اVكثر  ( 36 ) المحكوم عليھم أظھرت الدراسة
ثم عنف اVخ تجـاه  % ٤٢يليه عنف اVب تجاه ابنته بنحو  % ٧١مارسة لھذا العنف بنسبة تصل إلى نحو م

  . % ٣٧أخته بنسبة 

وتشير الدراسة إلى أن حزب الزوجات في مصر يمثل أعلى نسبة للعنف الواقع على المرأة كزوجة وتـأتي 
ويعد اNغتصاب أحد أبرز صـور العنـف ضـد  .  %٢٥الزوجة الحامل في مقدمة اللواتي يتعرضن للضرب بواقع 

المرأة ا�ن Vن الجاني ھو اVب وزوج اVخت وزوج اVم والعم والخال في كثير من اVحيان وتبلغ نسبة فـي 
ويعتبـر القتـل ثالـث  % ٢٢البيئات اNجتماعية اVقل مثل العشوائيات والمنـاطق المزدحمـة بالـسكان نحـو 

وتبلـغ نـسبة  % ٢١.٥ب ضد المرأة المصرية في محيط العائلة إذ تبلـغ نـسبة الجرائم المأسوية التي ترتك
  . % ١٥.٧الضرب المؤدي إلى الموت نسبة 

وتشير الدراسات اNجتماعية التي أجريت على موضوع العنف ضد المـرأة فـي المجتمـع المـصري إلـى أن 
  ـ: عدد من العوامل تعزز ظاھرة العنف ھذه أھمھا 

o جتماعيNقتصادية المرتبطة بآليات تقسيم الثروةالظروف اNة وا . 
o مراض النفسية والعقليةVالعوامل المرضية كا .  
o سلحة الناريةVتناول الكحوليات والمخدرات وتوافر ا .  
o مwعfالعوامل الثقافية المرتبطة بالتعليم ووسائل ا .  

ي والتـي تحـدث Vسـباب عديـدة وتمثل جرائم الشرف إحدى صور العنف ضد المرأة داخل المجتمع المـصر
منھا الشك في السلوك أو اكتشاف الخيانـة أو زواج اVم عرفيـا بعيـدا عـن أوNدھـا مـن مطلقھـا أو أرملھـا 

من جرائم الشرف في مصر السبب اVساسـي وراءھـا ھـو الـشك فـي  % ٧٩وتظھر إحدى الدراسات أن 
من ھـذه  % ٦ لزوجھا بذلك كما أن نسبة يحدث بسبب اكتشاف خيانة الزوجة أو اعترافھا % ٩السلوك و 

الجرائم تحدث بسبب الرغبة في منع إظھار العwقة مع العشيقة سواء كانت عـشيقة الجـاني أو عـشيقة 
 وتقف ظاھرة العنف ضد الزوجات وضـربھن كأحـد أطـراف مـشكلة الطـwق بـين ) ٣٧. ( أحد أقارب الجاني 

مـع المـصري وتھـدد اسـتقراره فوفقـا fحـصائية صـدرت الزوجات في مصر والتي باتت مشكلة تؤرق المجت
 ألـف حالـة وھـي نـسبة كبيـرة وأشـارت ٧٠ حوالي ٢٠٠٢ كشفت أن حاNت الطwق بلغت عام ٢٠٠٣عام 

ـــا ) ٣٨( الدراســـة  ـــد زوجھ ـــى ي ـــضرب عل ـــرض لل ـــات تتع ـــwث زوج ـــل ث ـــين ك ـــن ب ـــة م ـــى أن زوج                                 إل



 ٩

ين مـن المـوت علـى يـد أزواجھـن وأكـدت الدراسـة أن نـسبة ضـرب اVزواج من الزوجات يخـش % ١٨وأن 
بـين اVزواج الحاصـلين علـى مؤھـل  % ١٥في الطبقة اVمية وتنخفض إلـى  % ٥٠للزوجات ترتفع بنسبة 

مـن  % ٦٠متوسط كما تشير الدراسة إلى أن الزوجات الwتي تعرضن للعنـف والـضرب مـن أزواجھـن ھـن 
  . wث زوجات تتعرض للضرب أثناء الحملالزوجات اVميات بين ث

ومن خwل العرض السابق يتضح لنا أن ظاھرة العنف ضد المرأة وضرب الزوجات تعود في كثير من اVحيـان 
لجھل الزوج وأميته وجھلـه بقواعـد الـدين اfسـwمي أو المـسيحي حيـث أوصـى اfسـwم بالنـساء خيـرا 

 الجنوح إلى العنف من جانب الرجـل تجـاه المـرأة فـي مـصر وكذلك أوصت المسيحية بھا خيرا ومن ثم فإن
يعود لقلة معرفته بالدين وغياب الوازع الديني عنده ولذلك فإن جزء كبيـر مـن القـضاء علـى ھـذه الظـاھرة 

اتقوا اله فـي  يكون باستنھاض الوازع الديني لدى الرجال وتذكيرھم يقول الرسول صلى هللا عليه وسلم
 . الحديث . عوانالنساء فإنھن عندكم 

وأيضا للقضاء على العنـف ضـد المـرأة وضـرب الزوجـات فـإن ھنـاك حاجـة ماسـة لتثقيـف المـرأة المـصرية 
وتبصيرھا بما لھا من حقوق وما عليھا من واجبات وتستوي في ذلك مـن كانـت متعلمـة ـ أو غيـر متعلمـة 

النـساء علـى اخـتwف مـستوياتھن Nسيما في مجال محو اVمية القانونية إذ أن الدراسات تـشير إلـى أن 
التعليمية في مصر باستثناء خريجات كليات الحقوق N يعرفن من حقوقھن القانونيـة إN أقـل القليـل حيـث 
أن التعليم في مـصر N يقـدم أي قـدر مـن المـواد التـي تتنـاول حقـوق المـرأة واVوضـاع القانونيـة الخاصـة 

  . ( 39 ) . باVسرة ما عدا في كلية الحقوق

كما أن ھناك دور مھم يقع على عاتق العلماء والمفكرين ورجال الدين فيما يتعلق بمحاصرة ظاھرة العنـف 
ضد المرأة عن طريق اfسھام في إعادة تأھيل الذاكرة اNجتماعية للشعب المصري والتواصل بـين اVفـراد 

رأة وسـماع رأيھـا وعـدم والجماعات بھدف إعطاء الديمقراطيـة مـضمونا إيجابيـا يـنعكس فـي مناقـشة المـ
الحجر عليھا وكذلك تسھم المنظمات اVھلية غير الحكومية في ھذا اfطار بجھد ھام مـن خـwل التعريـف 

وأيـضا  . ) ٤٠( بحقوق المرأة وحث المجتمع على اNعتراف بھـذه الحقـوق ومحاصـرة ظـاھرة العنـف ھـذه 
ھام بـشكل فاعـل فـي تعريـف الرجـل يجب عقد برامج وورش عمل للعـاملين فـي وسـائل اfعـwم واfسـ

  . للمرأة عليه من حقوق في مقابل ما له من واجبات

  

        ::::التمييز ضد املرأة التمييز ضد املرأة التمييز ضد املرأة التمييز ضد املرأة     –    ٤٤٤٤
  

 يشمل التمييز ضد المرأة كل تفرقة أو اختwف في المعاملة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجـنس
ير على تمتع المرأة بالحقوق السياسية بھدف اNنتقاص من حقوق المرأة لصالح الرجل أو التأث " الجندر "

  . واNقتصادية واNجتماعية والثقافية والمدنية وأية حقوق أخرى

 ورغـم أن ١٩٨١عـام  " القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة " وقد صدقت مصر على اتفاقية
إN انـه !ل والمـرأة تحقق بعض التقدم في مجال تحقيـق أھـداف اNتفاقيـة المتعلقـة بالمـساواة بـين الرجـ

  ـ: مازال ھناك بعض أشكال التمييز لم يتم القضاء عليھا بعد ومنھا 

o نھاء ذلكf التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بجنسية أطفالھا وقد بدأت خطوات .  
o ت اتخاذ القرار ومنھا البرلمانNانخفاض عدد النساء في كثير من مجا .  
o مة في حقوق النسVمية بينھن % ٥٨اء والفتيات استمرار ارتفاع اVنسبة ا .  
o عدم توافر معلومات عن اشتراك المرأة في أسواق العمل وشروط عملھا .  
o جور بين الرجل والمرأة بشكل واضحVتفاوت ا .  

وتشكل مظاھر التمييز ھـذه وغيرھـا انتكاسـا لمبـادئ المـساواة بـين الرجـل والمـرأة فـي الحقـوق وفـي 
اتھا داخل المجتمع من نواحي سياسـية واقتـصادية واجتماعيـة وثقافيـة ويعيـق مباشرة كل ما يتعلق بحي
وبالرغم من قلة المعلومات وغياب اfحصاءات التـي تتعلـق بـالتمييز ضـد المـرأة . نحو وتقدم المجتمع كله 

في مصر إN أن ھناك اتفاقا بين المھتمين بشئون المـرأة والبـاحثين فـي مجـاNت حقـوق المـرأة أن ھنـاك 
مييزا ما زال موجودا داخل المجتمع المصري بين الرجل والمرأة بالرغم من الجھود المبذولة لتقليل نطـاق ت

ھذا التمييز وھناك جملة من اfجراءات اتخذتھا الحكومة المصرية خwل العقـد اVخيـر مـن القـرن الماضـي 
  : د المرأة ومنھاوالثwث سنوات اVولى من القرن الحالي كلھا تھدف إلى إلغاء التمييز ض

o إنشاء المجلس القومي لمرأة وإصدار قانون الخلع .  
o مية بين النساء وتقليل معدل تسرب الفتيات من التعليمVت اNنخفاض في معدfا.  
o تعيين المرأة في منصب قاضي ودراسة تعيينھا في منصب محافظ .  



 ١٠

o داء من السيداتتعيين المرأة في منصب عميد كلية ويوجد بمصر ا�ن من خمسة عم .  
o  من قانون العقوبات التي تنص على إعفاء الجاني من العقـاب فـي حالـة زواجـه ٢٩١إلغاء المادة 

  .ممن اختطفھا أو اغتصبھا

وفي ھذا اfطار تتبنى الدولة سلسلة من الندوات وحمwت التوعيـة لـضمان التفـسير الـسليم للمفـاھيم 
ص علـى المـساواة الكاملـة بـين الرجـل والمـرأة وتبحـث الرجـل الدينية وتوضيح أن الشريعة اfسwمية تـن

  ـ: على احترام الكرامة اfنسانية للمرأة ومازالت ھناك حاجة إلى المزيد من اfجراءات مثل 

o اتخاذ التدابير التشريعية وغير التشريعية لحظر كل تمييز ضد المرأة .  
o مجلس القومي للمرأةإقرار حماية قانونية ضد التمييز عن طريق القضاء وال .  
o إلغاء باقي القوانين والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة .  
o ع بدور أكبر في التنميةwضطwدوار النمطية للجنسين وفتح المجال أمام المرأة لVالقضاء على ا .  
o ل الجوانـب الماديـة للمـرأة داwت الـبعض اسـتغNل المرأة ومكافحة محاوwخـل القضاء على استغ

  . المجتمع المصري وجرھا إلى طريق اNنحراف والفساد لتوفير احتياجاتھا المالية
o  د المـصريNد المصرية المتزوجة من أجنبي الجنسية المـصرية أسـوة بـأوNستمرار في منح أوNا

  . المتزوج من أجنبية
o ت المساواة في العمل وفي الحقوق المتعلقة بالعمل والقضاء على التفرقة الماليةNلـبعض مجـا 

  . العمل
o زواجVمن الجسدي للمرأة والتصدي لعنف اVتوفير ا .  

  

        :::: قانون العمل اجلديد والتمييز ضد املرأة  قانون العمل اجلديد والتمييز ضد املرأة  قانون العمل اجلديد والتمييز ضد املرأة  قانون العمل اجلديد والتمييز ضد املرأة –    ٥٥٥٥
  

وتؤكد الدراسات التي تعني بوضعية المرأة فـي مـصر أن المـرأة المـصرية Nزالـت تعـاني الكثيـر مـن أوجـه 
ة في العديد من المجاNت المختلفة مثل حق المـرأة فـي التمييز المختلفة وتتعدد مظاھر التمييز ضد المرأ

. إدارة الشئون العامة للمجتمع الذي تعيش فيه أو حق المرأة في الترشيح للمجالس الشعبية والمحلية، 
 الخ. 

   :وترجع مشكلة التمييز ضد المرأة في األساس إلى عوامل عديدة منها 

o جتماعي المتNجتماعية والسلوك اNوارث والذي درج على ممارسة التمييز ضـد المـرأة التنشئة ا
  . مثل صغرھا

o  تباع وخاصة قوانينNت العمل واNسيما في مجاN غياب القوانين التي تساوي بين المرأة والرجل
 . القطاع الخاص التي تختلف من قوانين العاملين بالحكومة

o لھا لـدور المـرأة كمربيـة لـwنتـاج النظرة التقليدية التي ينظر من خfد وإغفـال قـدرتھا علـى اNو�
  . والمشاركة في التنمية

ورغم تعالي صيحات المساواة بين الرجل والمرأة ومناھضة التمييز ضد المرأة في مصر إN أن قانون العمـل 
 والـذي يتنـاول تنظـيم أوضـاع العمالـة فـي مـصر والـذي يـرتبط أيـضا بتـشغيل ٢٠٠٣ سنة ١٢الموحد رقم 

ھذا القانون أغفل حقوق كانت مقررة من قبـل للمـرأة  لدى القطاع الخاص نجد أنالنساء المصريات 
 : المصرية منھا 

o  من القانون الجديد حق العاملة التي أقضت نسبة أشـھر فـي المنـشأة التـي ٩١انتقضت المادة 
  .  شھرا١٢تعمل بھا في أجازة وضع فقد جعل القانون الجديد المدة 

o  لجديـد نـصت علـى أن يجـب علـى صـاحب العمـل فـي حالـة تـشغيل  من القـانون ا) ٩٥( إعادة
خمس عامwت فأكثر أن يعلق نسخة من نظام العمل في مقر المنشأة بعد أن كان في القـانون 

  ( 42 ) . القديم عاملة واحدة
o  حـة ٩٧إعادةwت في الفwمن القانون الجديد حق المرأة العاملة في النص الخاص باستثناء العام 

ن أحكام ھذا القانون حيث حـرم النـساء العـامwت فـي الفwحـة البحثـة مـن شـمولھم البحتة م
وعwوة على ما تقدم فإن ھناك تمييز واضح فـي اVجـور والمرتبـات بـين . بمظلة القانون الجديد 

الرجال والنساء العاملين في مجاNت اfنتاج في القطاع الخاص Nسـيما البنـات صـغيران الـسن 
ن باجور زھيدة فـي المـصانع والمحـwت التجاريـة ولـساعات أطـول ممـا يـنص حيث يتم تشغيلھ

  . عليھا القانون وذلك تحت وطأة الحاجة اNقتصادية لھؤNء البنات الصغيرات
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        :::: التمييز ضد الطفلة املصرية  التمييز ضد الطفلة املصرية  التمييز ضد الطفلة املصرية  التمييز ضد الطفلة املصرية –    ٦٦٦٦
  

Nمـن أن يبدأ التمييز ضد المرأة المصرية مبكرا حيث يجرى التمييز ضدھا منـذ أن تكـون طفلـة صـغيرة فبـد 
يستقبلھا المجتمع بالترحاب على أنھا عنصر فاعل في الحياة شأنھا شأن الولد ا�ن نظرة المجتمع للبنت 
مازالت على أنھا عبئا ثقيw على اVسرة حيث مـا زال ا�بـاء واVمھـات يحرصـون علـى أن يكـون اNھتمـام 

 في المجتمع المصري وتشعر الطفلـة اVنثـى اVكبر ل�بناء الذكور عنه ل�ثاث بفعل ثقافات تقليدية متوازنة
بھذا التمييز واضحا عندما ترى أمھا تفرق بينھا وبين أخيھـا اVصـغر منھـا فـي الطعـام واللـبس والمـصروف 
وحتى في التدليل والمداعبة حيث يلتقي الولد الذكر من اVب واVم كل رعاية في حين تقل ھـذه الرعايـة 

 ٢٠٠٣جاء قرار المجلس القومي للطفولة واVمومة بإعwن عـام  ومن ھنا . بالقدر نفسه إذا ما كانت أنثى
عاما للطفلة المصرية ودعوته إلى تبني ھذه القضية فـي جميـع البـرامج خاصـة فـي وسـائل اfعـwم وأن 
يكون ھناك تناول إيجابي لھذه القضية يبرز اfسھام الجيد للطفلة المصرية ويعاونھا في اfحـساس بـذاتھا 

وفي ضوء ذلك كانت مصر ضمن الدول التـي اعتنقـت مبـادرة  ( 43 ) . ة تنمية قدراتھا بالتعليم الجيدوأھمي
 في دكار وقطعت مصر شـوطا ٢٠٠٠تعليم الفتيات التي تم اfعwن عنھا أثناء المؤتمر الدولي للتعليم عام 

 المبادرة التي تھـدف إلـى ملحوظا في ھذا المجال ومازال يحتاج الكثير من الجھد والعمل لجني ثمار ھذه
 والوصول إلى المساواة التامة بين الجنسين وإلحـاق جميـع ٢٠٠٥التخلص من الفجوة النوعية بحلول عام 

ولعـل الـضروري فـي المرحلـة  . ٢٠١٥الفتيات المصريات بنظام تعليمي متميز وراقي النوعية بانتھـاء عـام 
مـن منظـور المـساواة بـين الـذكر واVنثـى فـي مـضمون القادمة أن تتبنى اVجھزة اfعwمية قضايا الطفل 

  . الرسالة اfعwمية وترسيخ مبدأ المساواة في كافة العwقات اVسرية

  

        :::: نشر ثقافة النوع االجتماعى  نشر ثقافة النوع االجتماعى  نشر ثقافة النوع االجتماعى  نشر ثقافة النوع االجتماعى –    ٧٧٧٧
  

أو النوع اNجتماعي في مصر أمورا عدة يـأتي فـي مقـدمتھا ضـرورة تحديـد  " الجندر " تتطلب نشر ثقافة
ال المجتمع مصري بدقة وبشكل واضح N ليس فيه لضمان إمكانية إقناع ا�خـرين بـه المقصود بالجندر داخ

وبأھدافه وإظھار أن المقصود منه ليس إطwق يد المرأة فـي مواجھـة الرجـل وإنمـا إعطـاء المـرأة حقوقھـا 
 كاملــة تمامــا مثــل الرجــل وتبــادل اVدوار الوظيفيــة للرجــل والمــرأة فــي قطاعــات العمــل المختلفــة داخــل

فالعwقـة بـين الرجـل والمـرأة فـي المجتمـع اfسـwمي وداخـل . المجتمع المصري وفقا للكفاءة واfجـادة 
اVسرة تقوم على أساس التكامل بـين أدوارھمـا وھـو مـا يـسمى بالتكامـل الـوظيفي ومـن أھـداف ذلـك 

أة الـذي يخـل وتحـرم الـشريعة اfسـwمية التمييـز ضـد المـر. حدوث السكن والمودة بـين الرجـل والمـرأة 
وفـي إطـار محاولـة نـشر ثقافـة النـوع اNجتمـاعي فـي . بحقوقھا أو يخدش حياءھا أو ينتقض من كرامتھا 

 المجتمع المصري بشكل يكفل إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة

عــة فــإن هنــاك مجموعــة خطــوات وٕاجــراءات يجــب علــى المجتمــع إتباعهــا ومتاب

  : تنفيذها ومنها 

o أفراد المجتمع المصري بوضـوح المقـصود مـن مـصطلح الجنـدر كمـا أسـلفنا وأنـه ضرورة أن يفھم 
 . ليس اعتداء على حقوق الرجل وN انتقاصا من أنوثة المرأة

o  سيما التعليم الموجـه للمـرأة ومكافحـة انتـشارN إعادة النظر في استراتيجيات التعليم ومناھجه
  . اVمية بين النساء والفتيات

o  م كفـل مـشاواة الرجـل بـالمرأة فـي كافـة على قادة الرأيwسـfأن يوضـحوا لعمـوم النـاس أن ا
  . الحقوق والتكليفات

o  ساسـيVدوار المنوطة للمرأة داخل المجتمع والتي من شـأنھا القيـام بـدور الـشريك اVتوضيح ا
إلى جانب الرجل في عمليات التنمية اNقتصادية واNجتماعية وعدم اقتـصار دورھـا علـى تربيـة 

  . VوNد ورعاية الزوجا
o  مسئولية المجتمع المباشرة في إيجاد حلول عملية لمشكلة الفقر الذي يعد سـببا رئيـسيا فـي

معاناة العديد من النساء Nسيما اVرامل والمعيwت والمطلقات الwتـي N يجـدن مـن يكلفھـن أو 
  . يعولھن
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 جهود المنظمات األهلية في نشر ثقافة الجندر

ظمات اVھلية بدور ھام ورئيسي في نشر ثقافـة الجنـدر Nسـيما تلـك الجمعيـات والمنظمـات تضطلع المن
المھتمة بشؤون المرأة والمرتبطة بالتنمية اNجتماعية واNقتصادية والسياسية للمرأة ومن ذلـك مـا قررتـه 

حقوقھـا يھدف إلى حماية المـرأة والـدفاع عـن  " اتحاد نسائي "  منظمة نسائية مصرية من تأسيس٣٠
 .ومن ثم يمكن أن يضطلع مثل ھذا اNتحاد بدور ھام وكبير في التعريف بثقافة النوع اNجتماعي أو الجندر

نـــوع ويمكـــن لمنظمـــات المجتمـــع المـــدني أن تلعـــب دورهـــا فـــي نـــشر ثقافـــة ال 

  : االجتماعي في مصر من خالل 

o N ت توعية ھدفھا تعريف أفراد المجتمعwسيما أعضاء ھـذه المنظمـات عقدت ندوات ولقاءات وحم
  . بماھية الجندر وماذا يقصد به وأھدافه

o  إصدار دوريات ونشرات ومطبوعات عن موضوع الجندر تبين كل ما يتعلق بھذا الموضـوع وبيـان أنـه
  . N يتعارض مع القيم والعادات والتقاليد الموجودة بالمجتمع المصري

o  عادة النظر في التشريعاتf ت والعمـل العمل بشكل موحدNالتي تخص المرأة في جميع المجـا
على ممارسة دور التثقيف والتدريب لمجموعة من القيادات الطبية من الرجـال والنـساء لـشرح 

  . مفھوم الجندر والتوعية به
o  حتفاليات العامـة فـي شـرح وتوضـيح أھـداف المنظمـات النـسائية فيمـاNاستثمار المھرجانات وا

  . يب وجھات النظر حول ھذا المفھوميتعلق بموضوع الجندر وتقر

        :::: دور وسائل اإلعالم فى نشر ثقافة اجلندر  دور وسائل اإلعالم فى نشر ثقافة اجلندر  دور وسائل اإلعالم فى نشر ثقافة اجلندر  دور وسائل اإلعالم فى نشر ثقافة اجلندر –    ٨٨٨٨ 
يقع على وسـائل اfعـwم العـبء اVكبـر فـي نـشر ثقافـة الجنـدر داخـل المجتمـع المـصري إذ أن وسـائل 
اfعwم أھل وسائل اNتصال وتعريـف الجمھـور بالحقـائق والمعلومـات وتوضـيح المفـاھيم مـن خـwل نـشر 

لرسائل عبر كافة الوسائل التي يمكن توفيرخا لتحقيق ھدف اNنتشار والتوسـع فـي نـشر ثقافـة الجنـدر ا
إنطwقا من المفھوم الذي أسلفناه والذي N يبرر وقوع أية انتھاكات على المـرأة وعـدم حـدوث أي تقلـيص 

شير الدراسـات الحديثـة وفـي ھـذا اfطـار تـ. اVدوار التي يقوم بھا الرجل داخل أسرته أو داخـل مجتمعـه 
التي تناولت دور اfعـwم فـي نـشر ثقافـة الديمقراطيـة وحقـوق اfنـسان وفـي تقـدمھا حـق المـرأة فـي 
المــساواة بالرجــل إنطwقــا مــن مفھــوم النــوع اNجتمــاعي تــشير ھــذه الدراســات إلــى ضــرورة التوظيــف 

شة مثل النساء Vنه فـي ظـل السياسي ل�عwم لخدمة قضايا المرأة بشكل يحقق مصلحة الفئات المھم
ثقافة الديمقراطية ومفھوم النوع اNجتماعي وحقوق اfنـسان وعـدم وجـود سياسـة واضـحة لنـشر ھـذه 

  ) 44 ) . الثقافة تظل ثقافة النوع اNجتماعي مجھلة لدى عموم الناس

  : ويمكن طرح بعض األفكار التي يمكن أن ثنياها اإلعالم في هذا اإلطار ومنها 

o  ل الدراما التلفزيونية البرامج المـسموعة تكثيفwجتماعي من خNت التوعية بمفھوم النوع اwحم
  . والمرئية

o  إعداد سلسلة من البرامج التي تشرح بالتفصيل أدوار الرجل والمرأة في المجتمع وفقـا لمفھـوم
  . النوع اNجتماعي المعاصر يتم تناولھا من خwل شبكات اfذاعة المختلفة

o م المطبوع يضطلع اwعf " تجـاه حيـث يمكـن إعـداد تحقيقـات " الصحافةNبـدور فاعـل فـي ھـذا ا
وتقارير حـول ھـذا الموضـوع وإجـراءات اسـتطwعات للـرأي تنـشر نتائجـه وتـستثمر فـي إشـارة 

  . القضية لدى الجماھير
o سـرة داخـل المVدوار المنوطـة باVم أن يتناول قضية الجندر فـي إطـار مفھـوم اwعfجتمـع على ا

ولتفعيل دور وسـائل اfعـwم فـي . حتى قيم التوجيه غير المباشر إلى جانب التوجيه المباشر 
  : يمكن اتباع عدة خطوات منھا  نشر ثقافة النوع اNجتماعي والتوعية بحقوق المرأة

o  ت التلفزيونيـةwل الـدراما والمسلـسwالعمل على تحسين الصورة الذھنية للمرأة المصرية من خ
fل الصحافة المطبوعةواwذاعية وكذلك من خ . 

o  ل عدة برامج يتم تناولھا مع التركيز على حقـوقwنثى من خVتعميق مبدأ المساواة بين الذكر وا
  . . . المرأة في كافة المجاNت مثل مجال العمل والتعليم والصحة و

o كـاديمييVم المـرأة واwن فـي مجـال العلـوم ضرورة تضييف الفجوة بين الممارسين فـي مجـال إعـ
اNجتماعية لتبادل الخبرات المعرفيـة والمھنيـة للنھـوض بـاfعwم النـسائي وعـد التركيـز علـى 
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المرأة كمصدر للمتعة والترفيه مـع تقـديم النمـاذج اfيجابيـة لـدور المـرأة المـشارك فـي الحيـاة 
  . العامة

o قـة بينھمـا والتأكيـد علـى أن إبراز قيم التعاون بين الرجل والمرأة لتصحيح الخلل فـي تـصوير اwلع
التفاھم القائم على أساس مراعاة كw الطرفين لحق اVخر في تحقيق ذاتـه يمكـن أن يـساھم 

  . إيجابيا في نجاح الطرفين
o  سرة ككـل مـن منطلـق قـضايا المـرأة ھـيVذاعة لتخاطب اfتطوير برامج المرأة في التلفزيون وا

  . التجزئة التي يتم تناول قضايا المرأة إعwميا في ضوئھاقضايا مجتمعية fزالة عنصر العزلة و

  

        :::: جهود مناهضة للتمييز ضد املرأة  جهود مناهضة للتمييز ضد املرأة  جهود مناهضة للتمييز ضد املرأة  جهود مناهضة للتمييز ضد املرأة –    ٩٩٩٩
  

وتتبنــى الحكومــة المــصرية عــدة مــشروعات لمناھــضة التمييــز ضــد المــرأة وتقــوم ببــذل الجھــود لتحقيــق 
ه وزارة الـشئون المساواة بين الرجل والمرأة في كافة مجاNت الحيـاة ومـن ھـذه المـشروعات مـا تقـوم بـ

اNجتماعية في مصر من مشروعات تخص المرأة مثل مشروع حماية المرأة ومشروع المرأة المعيلـة وغيـر 
ذلك من مشروعات ويھـدف مـشروع حمايـة المـرأة إلـى تـوفير سـبل المعيـشة الكريمـة للمـرأة وتحقيـق 

ئـة مثـل المطلقـات واVرامـل التنمية والرعاية اNجتماعية لفئة خاصة مـن النـساء الwتـي لھـن ظـروف طار
والمعرضات للعنف والمحتاجات إلـى مـأوى لحمـايتھن وذلـك مـن خـwل تـوفير اfقامـة واfعاشـة والرعايـة 
الصحية واNجتماعية والنفـسية والثقافيـة وكـذلك الرعايـة القانونيـة لھـؤNء النـساء ويقـدم ھـذه الخـدمات 

ي تتمثل في الندوات واللقـاءات وورش العمـل فـي متخصصون في كل مجال فضw عن البرامج التنموية الت
مناحي الحياة كافة لتعريف المرأة بـالحقوق والواجبـات التـي تخـصھا فـي كافـة المجـاNت وتـشتمل ھـذه 
الحماية أيضا تدريب المرأة على بعض الحرف ومحو اVمية وذلك من خwل دار خاصـة بالنـساء الwتـي لھـن 

زارة الـشئون اNجتماعيـة المـصرية أربعـة دور فـي محافظـات القـاھرة ـ وقد أنشأت و ) 45 ) . ظروف طارئة
 سـاعة ٢٤ سـيدة وتعمـل علـى مـدار ١٢٠اfسكندرية ـ بني سويف ـ الدقھلية وتخدم ھذه الـدور حـوالي 

ويتم تقديم الخدمات بھا للسيدات ذات الظروف الطارئة بالمجان وھنـاك دراسـة للتوسـع فـي إقامـة عـدد 
 تعميم ھذه الخدمة في باقي محافظات مـصر ولـضمان إيجـاد دار تـؤي النـساء الwتـي آخر من الدور بھدف

 Nيتعرضن لظروف طارئة تحول دون بقاءھن في منازلھن ومن ثم تكون ھذه الدور ھي المستضيفة لھن بد
تقترح عدة توصيات يمكن ا:خـذ  ولكي يمكن تفعيل مناھضة التمييز ضد المرأة في مصر. من الشوارع 

  . ذا ا#طارفي ھ

o  ل نـشر ثقافـة عـدم التمييـزwطار من خـfأن تضطلع المنظمات غير الحكومية بدور أكبر في ھذا ا
  . ضد المرأة وإقامة حمwت توعية وعقد ندوات وورش عمل حول ھذا الموضوع

o  جتماعية الحكومية المتخصصة في رعاية المرأة وكفالتھا والتيNالتوسع في إقامة المؤسسات ا
ن تقـدم المزيـد مـن الخـدمات للنـساء سـواء باfعاشـة أو محـو اVميـة أو تقـديم خـدمات مكن أ

  . اجتماعية وثقافية وصحية
o  عـن ا�ثـار wالعمل على التوعية بعواقب التمييز ضد المرأة وما يترتب عليـه مـن آثـار قانونيـة فـض

  . ر اجتماعياالنفسية السيئة التي يخلفھا سواء لدى النساء أو اVطفال وانھيار اVس
o  تأكيد ضرورة مساواة الرجل بالمرأة وأن التميز ضد المـرأة يعـد عيبـا يھـاني منـه المجتمـع ويحـرم

بجريرته الكثير من الخيـر مـن جـراء منـع المـرأة مـن المـساھمة الفاعلـة فـي عمليـات التنميـة 
  . واfتباع

  

        ::::مراعاة قيم اHتمع املصرى وعاداته مراعاة قيم اHتمع املصرى وعاداته مراعاة قيم اHتمع املصرى وعاداته مراعاة قيم اHتمع املصرى وعاداته     –    ١٠١٠١٠١٠
  

ي بجملة من العادات والتقاليد التي توارثت عبر أجيـال طويلـة متعاقبـة وھـذه القـيم يتميز المجتمع المصر
والعادات والتقاليد تحظى بقدر ھام في نفوس المصريين ومن ثم فإن أي ثقافة جديدة N تتوافق مـع ھـذه 
العـادات وتلـك التقاليـد يـتم رفــضھا Vول وھلـة مـن قبـل النـاس وعلــى ذلـك يمكـن نـشر ثقافـة المفھــوم 
اNجتماعي والتوعيـة بحقـوق المـرأة إنطwقـا مـن ھـذه التقاليـد وبـشكل تـدريجي مـنظم يـتم مـن خwلـه 
اNنتقال من مفھوم �خر بسھولة ويسر ودونما أن يشعر عموم النـاس أن ھنـاك مبـالغ فـي التركيـز علـى 

المجتمـع لـذلك يجـب أن تـستثمر عـادات وتقاليـد . حقوق المرأة في مقابل إغفال ما للرجـل مـن حقـوق 
المصري التي من ضمنھا للمرأة مكانة خاصة في المجتمع يجب أن تحترم وأن تقدم على الرجل في كثيـر 
من اVمور ويمكن اNنطwق من ھنا للتركيز على ضرورة إعطاء المرأة حقھا الذي نادى به اfسwم وتوارثـت 

يواجه بـبعض الـصعوبات داخـل الريـف عليه التقاليد واVعراف داخل المجتمع المـصري إN أن ھـذا اVمـر سـ
المصري حيث مازالت النظرة إلى المرأة داخـل المنـاطق الريفيـة متدنيـه Nعتبـارات انتـشار اVميـة والفقـر 

   . وشيوع مفھوم الولد على البنت داخل ھذه المناطق



 ١٤

 مـع و+ يجب ا+ستس\م لھذه الصعوبات وإنما +بد من ابتكار وسـائل وأسـاليب تتناسـب         
 : طبيعة الريف والمناطق العشوائية للتوعية بمفھوم النوع ا+جتماعي ومنھا 

o  جتماعي بشكل بـسيط ويتوافـق مـعNإقناع ذو الرأي والشأن في القرى المصرية بمفھوم النوع ا
التقاليد والقيم الريفية ومن ثـم يمكـن اNعتمـاد علـى ھـؤNء كقـادة رأي طبيعيـين لنـشر ثقافـة 

  . يالنوع اNجتماع
o  جتماعي وبيـان أھميـة إعطـاء حقـوقNاستثمار الفرص والمناسبات المختلفة لنشر ثقافة النوع ا

المرأة داخل المجتمـع ومـا لـه مـن إيجابيـات علـى اVوNد والـزوج والمجتمـع كلـه وذلـك بـشكل 
  . بسيط

o ل خطباء المساجد ورجال الدين المسيحيين في أوساط المجتمـع المـصري علـwى التركيز من خ
إبراز نظرة اfسwم والمسيحية للمرأة باعتبارھا عنصر فاعل داخـل المجتمـع وضـرورة مـساواتھا 
بالرجل واستثمار الخطاب الديني لتشر ثقافة النوع اNجتماعي Nسيما داخل القـرى والمنـاطق 

  . العشوائية
o ميـة بـالقرى والعـشوائيات واسـتثمار ذلـك فـي تعلـيم اVلفتيــات التوسـع فـي فـتح فـصول محـو ا

والصبية الصغار حقوق كل طرف وواجباته تجاه ا�خر واحتـرام الولـد للبنـت واحتـرام للولـد داخـل 
المجتمع الواحد وغرس قيم الشھامة والشجاعة وضرورة أن يتطلب ذلك معاملة اVنثى معاملـة 

  . كريمة

عـادات وتقاليـد المجتمـع ولتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في المجتمع المصري بما يتwئم مع قـيم و
يجب أن ينطلق ذلك من الداخل الذي يتناسب على طبيعـة الـشعب المـصري وھـو العـرف والعـادات إلـى 
جانب القيم الدينية سواء في الديانـة اfسـwمية أو المـسيحية فكـw الـديانتين تـرفض التمييـز ضـد المـرأة 

 وفقا ل�سwم تقوم على أسـاس التكامـل بـين وتطالب بإعطاءھا كافة حقوقھا فالعwقة بين الرجل والمرأة
أدوارھما وھو ما يسمى بالتكامل الوظيفي ومن مقاصد ھذا التكامل حدوث السكن والمودة والرحمة بـين 
الزوجين فإذا كان الجنسان يتمايزان في الصفات العضوية والحيوية والنفسية فإن مـن الطبيعـي أن يتمـايز 

يـز لجـنس علـى ا�خـر وأن التكامـل بـين الجنـسين يكـون فـي الحقـوق في الوظائف اNجتماعية دونما تم
وكـذلك تـرفض المـسيحية  ( 46 ) . والمسئوليات وھو ثمرة العدل الذي قامت عليه العwقات في اfسـwم

التمييز بين البشر وفقا للجنس وأن اfنـسان يعامـل وفقـا Vعمالـه سـواء كـان ذكـرا أم أنثـى N فـرق بـين 
ولـذلك فـإن التركيـز علـى نـشر ثقافـة النـوع . عمل وإثبـات الـذات والكفـاءة فـي أداء الواجـب اNثنين إN بال

اNجتماعي في مصر إذا انطلقت من منطلق ديني فإن القبول واNستجابة بين أفراد المجتمع ستكون أكبر 
Vسيما في المجتمعات الريفية والمجتمعات العشوائية التي مازال للخطاب الديني فيھا اN كبـر بفعـلVثر ا

وللتفعيل نشر ثقافة النـوع اNجتمـاعي فـي مـصر . توارث عادات وتقاليد كثيرة تتماشى مع تعاليم اVديان 
من منطلق مراعاة القيم والعادات والتقاليد في المجتمع المصري فwبد من صياغة مبادرة شاملة تـصوغھا 

مـصرية ومنظمـات حقـوق اfنـسان وتطرحھـا منظمات المـرأة والجمعيـات اVھليـة واVحـزاب الـسياسية ال
 وبالتوازي مـع ) ٤٧ ( ٢٠٠٥اVحزاب السياسية ضمن برامجھا اNنتخابية في اNنتخابات القادمة في نوفمبر 

ھذه الخطوات Nبد من إصدار قانون جديد لمباشرة الحقوق الـسياسية وأن يعطـي نـصيب أكبـر لمـشاركة 
مـن الحـصول علـى نـصيب أكبـر مـن حقـوق المـرأة مـن خـwل النساء في الحياة السياسية لكي يـتمكن 

  .  تواجدھن بالمجالس التشريعية
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