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اإلطـار المفــاهيمى للدراســة

املقدمة
األمن اإلنساني يشير إلى منوذج جديد لفهم الضعف اإلنساني في العالم والذي يعمد 
الداعون  إليه إلى حتدي مفهوم األمن القومي التقليدي، مدافعني بأن املرجعية احلقيقية 
لألمن هي اإلنسان وال الدولة. فاألمن اإلنساني أمن محوره اإلنسان كضرورة لالستقرار 
تفهم  خالل  ومن  الباردة  احلرب  بعد  املفهوم  هذا  برز  وقد  والدولي.  واإلقليمي  القومي 
متعدد األبعاد لألمن متضمًنا مجاالت عدة للبحث مبا فيها الدراسات التنموية والعالقات 
الدولية والدراسات االستراتيجية وحقوق اإلنسان؛ فال ميكن أن تقوم أي دولة بحماية أمن 
مواطنيها في غياب أي شكل من أشكال التفاهم واالتفاقيات العاملية.  إن فكرة األمن 
اإلنساني فكرة أساسية وغير تقليدية وتفرض ميثاَقـًا أخالقيًّا جديًدا علينا جميًعا من 

خالل تفهم التهديدات املشتركة التي تواجه حياتنا نفسها.  

وفي كل أنحاء العالم اليوم تفشل اإلجراءات التقليدية حلماية األمن القومي في منع 
االنتهاكات الشديدة للعناصر األساسية ألمن اإلنسان؛ فلم تعد السيادة على األراضي 
مواطن  إلى  اإلنساني  األمن  اهتمام  تتحول محاور  عندما  مؤثرة  العسكرية  القدرة  وال 
للصراعات العنيفة.  لقد أدى فشل النماذج املبنية على منظور األمن القومي إلى ظهور 

حاجة ملحة لنسق  جديد أساسه أمن اإلنسان. 

وعندما يتعرض األمن اإلنساني للتهديد في أي مكان، فالبد أن ينعكس ذلك سلًبا على 
الناس في كل أرجاء املعمورة، وعدم قابلية األمن اإلنساني للتجزئة، له آثاره على الرخاء 
والفقر. والتهديدات احلقيقية لألمن اإلنساني في القرن القادم  ستكون في منو السكان 
منوًّا ال ضابط له، والتفاوتات في الفرص االقتصادية، والهجرة الدولية املفرطة، والتدهور 

البيئي، وإنتاج اخملدرات واالجتار فيها، واإلرهاب الدولي. )1(
 »احلرية هي حترير اإلنسان من اجلهل واملرض، واحلرية هي حرية فرص ممارسة القدرة على 
املشاركة اإليجابية الواعية و املسئولة«.  فافتقاد احلرية االقتصادية يرعى ويغذى فقدان 
احلرية االجتماعية، متاًما مثلما أن افتقاد احلرية االجتماعية  أو السياسية للرجل واملرأة 
على السواء ميكن أن يرسخ ويعزز فقدان احلرية االقتصادية« . إن العمل واإلنتاج حرية، 
وقدرة التعليم ومحو األمية حرية، وقدرة الصحة والرعاية الصحية حرية، وقدرة املساواة 
وقدرة  والتنظيم حرية،  املعلومات  إلى  والوصول  التعبير  وقدرة حق  اجلنسني حرية،  بني 
بناء اجملتمع تأسيًسا على بنى حتتية لها شروطها العصرية من مؤسسات، وسياسات، 
وتشريعات، وتنظيمات مدنية، وشبكات اتصاالت، وبحوث وتطوير، ومتكني للرجل واملرأة 

حرية. )2(

الوحدة  دراسات  مركز  )بيروت:   ،1994 لعام  البشرية  التنمية  تقرير  اإلمنائي،  املتحدة  األمم  برنامج   )1(
العربية، 1994(، ص34 .

)2(  أمارتيا صن، التنمية حرية: مؤسسات حرة وإنسان متحرر من اجلهل واملرض والفقر، ترجمة: شوقى 
جالل، )الكويت: اجمللس األعلى للثقافة والفنون واآلداب، سلسلة عالم املعرفة، العدد303، مايو2004(، 

ص 8- 10.
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واحلريات ليست فقط هي الغايات األولية واألساسية للتنمية والتطوير، إمنا هى أيًضا 
من وسائلها الرئيسة.  وتسهم احلريات السياسية )في صورة حريتي التعبير واالنتخاب( 
في دعم األمن االقتصادي، أما الفرص االجتماعية )في صورة مرافق التعليم والصحة( 
صورة  )في  االقتصادية  التسهيالت  أيًضا  االقتصادية،  املشاركة  تيسر  أن  شأنها  فمن 
شخصية،  فرص  توليد  على  تساعد  أن  ميكنها  واإلنتاج(  التجارة  في  للمشاركة  فرص 
وكذا توليد موارد عامة للمرافق االجتماعية. )1( إن توافر قدر أكبر من احلرية للمرء لكي 
ينجز أمر مهم في ذاته من أجل مجمل حرية الشخص، وحيوي لتعزيز فرصة الشخص 
للحصول على دخل له قيمة في نظره، وكالهما وثيق الصلة بتقييم حرية بناء اجملتمع. )2( 
الرئيس  احملدد  أيًضا  إنها  بل  الفشل فحسب،  أو  النجاح  لتقومي  أساًسا  ليست  واحلرية 
»للمبادرة الفردية والفاعلية االجتماعية« )3(  كما أن املزيد من احلرية يعزز قدرة الناس 

على مساعدة أنفسهم وكذا التأثير في العالم. )4(  

إن املناداة بتمكني املرأة وحتريرها ليس من أجل تنمية اجملتمع فحسب، أو من أجل االلتزام 
مببادئ معينة. »بل ألنها إنسان ولد حرًّا، ولد بحقوق معينة ال يجوز أن يحرمه منها أحد؛ 
فاإلنسان من حقه حتقيق ذاته، واملرأة لها أن تشعر بقوة انتمائها إلى مجتمعها وقدرتها 

على العطاء لذلك اجملتمع«. )5(  

لن يتسنى جملتمع ما أن يحقق السالم، أو حماية البيئة، أو حقوق اإلنسان أو الدميقراطية، 
أو ضبط الزيادة السكانية، أو العدالة االجتماعية إال في سياق تنمية مستدامة تفضي 

إلى األمن اإلنساني.  

صورة  في  حتليلية،أو  أداة  صورة  في  سواء  اإلنساني  األمن  نسق  يقدمها  التى  امليزة  ما 
القرن  بداية  مع  واملتناحرة  املتخلفة  البشرية  للمجتمعات  امللحة  للمشكالت  عالج 
احلادي والعشرين؟ إن النسق كأداة ميكن أن يكون له العديد من االستخدامات، وأكثر هذه 
االستخدامات وضوًحا، تتمثل في القدرة على تسليط الضوء على مدى تعقد مشكالت 
النزاعات الداخلية واخلارجية ومدى صعوبة اجلهود التي يجب أن تنجح حتى يتم حل هذه 

املشكالت. )6( 
ليس من الضرورة مبكان أن يكون اجملتمع غنيًّا ليغدو قادرًا على توفير الدميقراطية، وال أن 
تكون األسرة ثرية لتحترم حقوق كل فرد من أفرادها. »واألمة ال يتعني بالضرورة أن تكون 
غنية لتتعامل مع نسائها ورجالها معاملة متساوية«. )7( وليس مستوى الدخل وحده 
هو املهم, بل األهم هو سبل إنفاق  هذا الدخل. فاجملتمع قد ينفق دخله على األسلحة، 

أو قد ينفقه على التعليم.

)1( املرجع السابق، ص24.
)2( املرجع السابق،  ص31.

)3( الفاعلية الفردية هي اعتبار الفرد عضًوا من العامة ومشارًكا فى األفعال االقتصادية واالجتماعية 
والسياسية .

)4( أمارتيا صن، مرجق سبق ذكره، ص 31. 
)5( ليلى تكال، ملاذا املرأة.. وملاذا اآلن ؟، )القاهرة: اجمللس القومي للمرأة، 2005(، ص17.

)6(Dan Henk , “Human Security: Relevance and Implications”, Summer 2005, p. 100.
<http://www.carlisle.army.mil/usawc/Parmaters/05/summer/henq.pdf>

)7( برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، مرجع سبق ذكره، ص15-14.
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باملفاهيم   يتصل  وما  اإلنساني  األمن  حول  جدل  يدورمن  ما   الفصل  هذا  يستعرض 
الرئيسة  في الدراسة: ما محور  مرجعية  األمن اإلنساني؟، من أو ما الذي يهدد األمن 
اإلنساني؟، من تقع عليه املسئولية األساسية في إرساء األمن اإلنساني؟،  ما األساليب 
لنهج  االجتماعي  النوع  حساسية  اإلنساني؟   األمن  لتوفير  املناسبة  غير  أو  املناسبة 
األمن اإلنساني،  هل جتعل حياة النساء وأسرهم أكثر أمانًا؟ هل تسهم في زيادة إحساس 
النساء باألمن ومتتعهم بحياة كرمية في اجملتمع؟ هل تخاطب احتياجات النساء وحقوقهن 
باعتبارهن مواطنات ؟ هل يعترف بالطرائق اخملتلفة التي يتأثر بها الرجال والنساء؟ هل 
يعالج الظروف أو األسباب اجلذرية النعدام األمن للمرأة؟ إلى أي حد يستطيع هذا النسق 
مناهضة عمليات عسكرة العالم، ومن ثم نشوء عالم أقل عنًفا؟ كل ما ورد في املفاهيم 
السابقة يستكمل في إطار مناهج مختلفة من السياسات العامة في الدول النامية  

جتاه متكني املرأة.
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المبحث األول: مفهوم األمن اإلنساني

المطلب األول: إرهاصات مفهوم األمن اإلنساني

ميكن نسب جوهر فكرة األمن اإلنساني إلى منو شعور بعدم الرضا عن مفاهيم التنمية 
واألمن السائدة في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات. حيث كان االقتصاد هو الرائد 
من  بدًءا  اخملتلفة  االقتصادية  التنمية  مناذج  له  تعرضت  الذي  النقد  عبر  اجملال  هذا  في 
دراسات  موطن   - الدولية  العالقات  في مجال  السبعينيات  منتصف  وفي  الستينيات. 
األمن، قام مشروع مناذج نظم العالم )World Order Models Project( )WOMP( بجهود 
لوضع رؤية وتكوين نظام عاملي أكثر استقرارًا وعدالً، وأدت هذه احملاولة إلى تسليط الضوء 
على مشكلة سالمة الفرد وحقه في حياة كرمية.  وفي السبعينيات، قامت مجموعة 
 »World Problematique«  »العالم نادي روما بتقدمي حزمة من اجمللدات عن »إشكالية 
التي اقتربت من فكرة أن هناك »مجموعة مركبة من املشكالت التي تؤرق اإلنسان في كل 
الدول مثل:  الفقر، والتدهور البيئي، وفقدان الثقة باملؤسسات، واالنتشار العمراني غير 
املنضبط، وعدم األمان الوظيفي، واغتراب الشباب، ورفض القيم التقليدية، والتضخم 
العالم  في  شخص  »كل  أن  إلى  التقرير  أشار  وقد  واالقتصادية«   املالية  واالضطرابات 
يواجه سلسلة من الضغوط واملشكالت التي حتتاج إلى أن يوليها اهتماًما. وتؤثر فيه 
هذه املشكالت على أصعدة مختلفة. فقد يقضي معظم يومه في محاولة العثور على 
التي يقطن  الدولة  قوة  أو  الشخصية  وقد يكون شاغله سلطته  التالي...  اليوم  غذاء 
مع مجموعة  التالي  األسبوع  نشوب حرب  أو  عاملية...  نشوب حرب  يؤرقه  قد  أو  إليها، 
معادية في احلي.« طرحت اجملموعة فكرة وجود نظام عاملي معقد يؤثر في الفرص احلياتية 
العاملي من أجل استمرار  واألمن  العاملية  التنمية  بديلة لفهم  وأن هناك طرقـًا  للفرد، 

هذه الفرص وحتسينها. )1(

في الثمانينيات كانت عالقات الشرق والغرب ال تتعدى بعد األمن واملسألة العسكرية، 
التالية أصبحت  ولم جترِ مراجعة لهذا األسلوب إال قليالً. إال أنه في السنوات القليلة 
إطار  بتوسيع  املتعلقة  االقتراحات  ، خاصة  عاديتنينْ ممارستنينْ  التوصيف  وإعادة  املراجعة 
املفهوم، وذلك من خالل بُعدي: )أ( املرجعية،)ب( والتهديدات، مع التوصية بأن تتم مواجهة 
املشكالت املتأصلة في العديد من القطاعات بإطار أمني؛ ومن ثم برز األمن االقتصادي 

واألمن البيئي واألمن الغذائي وأمن الطاقة، إلخ. )2(

)1(Kanti Bajpai, “Human Security: Concept and Measurement”, Kroc Institute Occasional 
Paper, No. 19:OP:1. Notre Dame University, August 2000.
<http://www.nd.edu/~krocinst/ocpapers/op_19_1.PDF> 08/09/01 p. 3
)2( Sverre Lodgaard, “Human Security: Concept and Operationalization”, Paper Presented at 
the United Nations University for Peace, Expert Seminar on Human Rights and Peace, Palais 
Wilson, Geneva, 8-9 December 2000. 
<http://www.upeace.org/reports.htm> 08/09/01 p. 3
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التنمية  في  التفكير  تغيير  في  مستقلتان  جلنتان  أسهمت  أيًضا  الثمانينيات   وفي 

واألمن، أولى هذه اللجان: هي اللجنة املستقلة لقضايا التنمية الدولية برئاسة ويلي 

برانت التي أصدرت عام 1980 ما عرف باسم »تقرير الشمال واجلنوب.«  وفي مقدمة هذا 

التقرير كتب برانت: »هذا التقرير مبني على ما يبدو وكأنه أبسط اهتمام مشترك : إن 

البشر يرغبون في البقاء، وميكن أن نضيف إن البشر لديهم واجب أخالقي نحو البقاء. 

هذا املوضوع ال يثير األسئلة التقليدية حول احلرب والسالم فحسب، ولكن أيًضا كيفية 

التغلب على اجلوع العاملي، والبؤس اجلماعي، والتفاوتات املزعجة بني مستوى معيشة 

األغنياء والفقراء«.  ويشير التقرير في أطروحته عن ضرورة تعاون الشمال واجلنوب من 

أجل التنمية، إلى أن لب املوضوع هو »وجود اإلرادة للتغلب على التوترات اخلطرة واخلروج 

بنتائج مفيدة للدول واملناطق اخملتلفة، وهذا هو األهم أوالً وأخيرًا للبشر  في كل أنحاء 

العالم«. 

واألمن  السالح  نزع  لقضايا  املستقلة  اللجنة  انعقدت: فهي  التي  الثانية  اللجنة  أما   

برئاسة أولوف بالم، والتي أصدرت تقرير »األمن املشترك« الشهير، الذي أشار أيًضا إلى 

طرق بديلة للتفكير في السالم واألمن. وفي حني كان التركيز األساسي على القضايا 

العسكرية واألمن القومي، إال أنه أيًضا اعترف بأن األمن في العالم الثالث مهدد بأشياء 

إضافية هي »الفقر واحلرمان، وعدم املساواة االقتصادية«.  ونوَّه التقرير كذلك بأن »األمن 

املشترك يتطلب أن يعيش الناس في كرامة وسالم، وأن يكون لديهم ما يكفيهم من 

الغذاء وأن يكون في مقدورهم احلصول على عمل، واحلياة في عالم ال فقرفيه وال يأس.« )1(

غير أن توجه النقاش الدولي حول التنمية، يزيح النقاب عن االنتقال املتتالي من التركيز 

على نظرية تأثير خفض الضرائب على أصحاب الدخول الكبيرة وأصحاب األعمال الذي 

 trickle down effects يفيد الناس األكثر فقرًا بصورة غير مباشرة بسبب زيادة االستثمار

للنمو االقتصادي، إلى التأكيد على احتياجات اإلنسان األساسية في السبعينيات، ومن 

نهج التكيف الهيكلي إلى »التعديل ذى اجلانب اإلنساني« في الثمانينيات، وبعدها إلى 

استراتيجية التنمية اجلديدة ودعم التنمية التي يكون اإلنسان محورها في التسعينيات. )2(

)1(  K|anti Bajpai, Op. Cit. P.4.
)2( Keizo Takemi, “Approach to the Mounting Concern of Human Security”, Remarks to the 
2000 Annual Meeting of the Trilateral Commission, Tokyo, 2000.
<http://www.trilateral.org/annmtgs/trialog/trlgtxts/t54/tak.htm> 08/09/01
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غالًبا  أيًضا ما ينظر إلى نهاية احلرب الباردة على أنها اللحظة التي مت فيها االعتراف احلقيقي 

مبفهوم األمن اإلنساني، ومنشأ هذا االعتقاد بأنه مع تهدئة النزاعات األيديولوجية بني 

الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد السوفييتي في أوائل التسعينيات أصبح من املمكن 

تداخل  ازدياد  أن  كما  العالم،  حول  األمن  انعدام  أسباب  ملواجهة  تقدم حقيقي  حتقيق 

العالقات عامليًّا أدى إلى دعم اإلجماع املتزايد بأن التهديدات األمنية اليوم تتعدى مجرد 

الفهم التقليدي لتهديدات األمن ليشمل الفقر، وانعدام العدالة االقتصادية، واألمراض، 

وانتهاكات حقوق اإلنسان، وتلوث البيئة، والكوارث الطبيعية. )1(

وقد فاق االهتمام بالتهديدات العسكرية لألمن القومي كل التهديدات األخرى خالل احلرب 

الباردة بالنسبة إلى أغلب خبراء األمن. ومع نهاية احلرب الباردة، نادت العديد من اآلراء 

بضرورة توجيه املوارد التي كانت مخصصة ملعاجلة التهديدات العسكرية إلى تهديدات 

غير عسكرية مثل الفقر القطري و العاملي، واألزمات التعليمية، واملنافسة الصناعية، 

واالجتار في اخملدرات، واجلرمية،والهجرة الدولية، واخملاطر البيئية، وقلة املوارد، والفقر العاملي، 

إلخ. ويتمثل التحدي وفقـًا للتقرير النهائي للجمعية األمريكية التاسعة والسبعني في 

»إعادة التفكير في مفهوم األمن القومي«.  وتثير نهاية احلرب الباردة مثل بدايتها بعض 

األسئلة حول مدى أهمية األمن العسكري باملقارنة باألهداف األخرى للسياسة العامة؛  

على  تعمل  أن  للدول  ميكن  فال  األسمى،  الهدف  هو  األمن  يكون  الفوضى  حاالت  ففي 

حتقيق أهداف أخرى مثل الهدوء واملكسب والقوة إال إذا كان بقاؤها مؤكًدا ومأمونًا.   وعلى 

الرغم من أهمية األمن العسكري كهدف حيوي للدول، فإنه ليس صحيًحا أن تعارض هذا 

الهدف مع األهداف األخرى للسياسة العامة ستتم تسويته – أو يجب أن تتم تسويته – 

في صالح األمن. ففي عالم ذى موارد نادرة سيكون هدف األمن العسكري متعارًضا دائًما 

مع األهداف األخرى مثل: الرعاية االقتصادية، وحماية البيئة، والرعاية االجتماعية. معنى 

هذا أن السعي من أجل حتقيق األمن يتضمن تكلفة الفرصة الضائعة – مثله مثل أي 

عمل آخر يقوم به اإلنسان. )2(

)1( < http://en.wikipedia.org/wiki/Human_security>
)2( David Baldwin A., “the Concept of Security”, Review of International Studies, 23January 
1997, P.126-128.
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في  ينحصر  و  القومي،  األمن  مفهوم  في  ضمًنا  يدخل  اإلنساني  األمن  مفهوم  كان 

التهديدات األمنية التي يفترض أنها نابعة من مصادر خارجية. فأمن الدول يركز أساًسا 

على حماية الدولة: حدودها، شعبها، مؤسساتها من هجمات خارجية. وفى خالل العقد 

كذلك  هناك  احلدود،  أمن  ضمان  إلى  فباإلضافة  األمنية،  التهديدات  اتسعت  املاضي 

كان جوهر  لقد  اإلرهاب...إلخ.)1(.  ومكافحة  املعدية،  األمراض  ومواجهة  البيئة،  حماية 

والدول  املتقدمة  الدول  من  كل  في  الدولة  محوره  بأمن  االهتمام  اخلارجية  السياسات 

النامية؛ األمر الذي جًدا به إلى أن يتصدر األولويات عند صياغة السياسات، وبالطبع كان 

ا من املوارد املالية النادرة واملوارد البشرية من خالل  هذا يؤدي إلى ابتالع كميات كبيرة جدًّ

اإلنفاق على العاملني بالقوات املسلحة، واملعدات والنظم واألسلحة العسكرية. وقد أثر 

هذا التخصيص السيئ للموارد على قدرة الدول النامية على استثمار املوارد ملواجهة 

الزائد على  اإلنفاق  يؤدي  أن  املتوقع  اإلنساني، ومن ثم؛ أضحى من غير  مشكالت األمن 

بطريقة غير  اإلنساني  األمن  تدهور وضع  ارتفاع معدالت  إلى  التقليدية  األمن  إجراءات 

مباشرة، وتسهم – من ثم - في احتماالت نشوب النزاعات.  إن جهود مجتمع املانحني 

مؤشرات  على  التركيز  محوره  آخر  إلى  الدولة  أساسه  منظور  من  لالنتقال  الدوليني 

التنمية البشرية لهو خطوة في اجتاه النهوض بأهمية األمن اإلنساني.  وتعكس التقارير، 

مثل تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، الرغبة القائمة على 

النظام الدولي في إعادة التفكير في مؤشرات االحتياجات األمنية التقليدية. لذا أضحى 

من املمكن – على نحو ما هو بادٍ في أمريكا  الوسطى وأوروبا الشرقية والدول األفريقية- 

إرجاع جذور النزاعات- في أغلب األحوال- إلى مشكالت الفقر وانعدام العدالة والقمع 

االجتماعي مبختلف أشكاله وصنوفه. )2(

قوي  كمفهوم  قدرته  أساس  على  اخلارجية  للسياسة  أمنوذًجا  اإلنساني  األمن  برز  لقد 

اجلديدة  اخملتلفة  التهديدات  أنواع  مواجهة  في  تقليدية  األكثر  األمن  ملفاهيم  تكميلي 

التي تواجه البشر؛ ومن ثم الدول واملنظمات متعددة األطراف. إن أفضل طريقة لوصف 

املرجعية  محور  اإلنسان  يَُعد  الذي  املنظور  في  تغير  أنه  هو:  اإلنساني  األمن  مفهوم 

األساسية في الشئون الدولية. وتعمل أجندة األمن اإلنساني على مخاطبة مجموعة

)1(  Sadako Ogata, State Security-Human Security, UN Public Lectures, the Fridtjof Nansen 
Memorial Lecture, UN House, Tokyo, 12 December2001.
<www.unu.edu/hq/publiclectures/ogata.pdf>.
)2( Paz Buttedahl, Viewpoint: True Measures of Human Security, IRDC Reports, 22.3, 
October 1994, P.1. <http://www.idrc.ca/books/reports/V223/view.html> 08/08/01
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من التهديدات التي تواجه سالمة الناس وأمنهم، وهي - في حقيقتها - تدور حول وضع 
الناس كأولوية، وحتسني القدرات اجملمعة من أجل حماية حقوق اإلنسان ولضمان السالم 
واالستقرار اللذين ميثالن العنصر املبدئي من أجل الوصول إلى تنمية بشرية مستدامة؛

األمر الذي يعد معه األمن اإلنساني مبثابة استجابة ضرورية لتغيرات جذرية في البيئة 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية و الدولية. )1(

حماية  مبعنى  الرئيسة  احلريات  حماية  يعني  اإلنساني  األمن  أصبح  اإلطار،  هذا  وفي   
األشخاص الذين يتعرضون للتهديد واملواقف اخلطرة؛ وذلك ببناء قدراتهم وتطلعاتهم، 
والكرامة،  والبقاء  العيش  لسبل  األساسية  املقومات  للناس  توفر  التي  النظم  وحتديد 
ولتحقيق ذلك يقدم األمن اإلنساني استراتيجيتني عامتني: احلماية والتمكني،  فاحلماية 
تقي الناس من اخملاطر، وتتطلب جهودًا متناسقة لتطوير معايير وإجراءات ومؤسسات 
تعالج اخملاوف مبنهجية، والتمكني يساعد الناس على تطوير قدراتهم وعلى أن يصبحوا 
مشاركني كاملني في صنع القرار. إن األمن اإلنساني يكمل أمن الدولة، ويقدم التنمية 

اإلنسانية، ويعزز حقوق اإلنسان )2(.

وحياتهم  وأمنهم  األفراد  حلقوق  الكبرى  التهديدات  من  التحرر  يعنى  اإلنساني  األمن 
الشخصية؛ بعد أن غًدا مقياًسا جديًدا ألجندة العالم اجلديدة.

 وفي إطار شبكة األمن اإلنساني كذلك أصبح التحرر من اخلوف ومن احلاجة جملتني 
أساسيتني لألمن اإلنساني؛ فهو أمن ولكن له جانب إنساني.  ويؤكد األمن اإلنساني على 

العالقات املعقدة والروابط املفقودة بني نزع السالح، و حقوق اإلنسان والتنمية)3(.  

وقد اقترحت جامعة األمم املتحدة أيًضأ أربع أفكار محورية )4( من أجل األلفية اجلديدة، 

)1( »Thirtieth Regular Session of the General Assembly Organization of American States,«  
June 4, 2000 Windsor, Canada  OAS/SER.P   AG/doc.3851/00  April 26, 2000.
 <http://www.summit-americas.org/>
)2( جلنة أمن اإلنسان، »أمن اإلنسان اآلن: حماية الناس ومتكينهم«، )نيويورك، جلنة أمن اإلنسان، 2003(، ص11.
)3(  < http://www.unidir.org/html/en/human_security.html>

)4( التنمية حرية  : تعكس أهمية  حرية الفكر االقتصادي و السياسي التقليدي.   بل ميكن تلخيص أهداف 
األمم املتحدة في كلمة واحدة هي »احلرية.«   وقد أشار ميثاق األمم املتحدة إلى أننا »نحن شعوب األمم املتحدة قد 
آلينا على أنفسنا... أن ندفع بالرقي االجتماعي قدًما، وأن نرفع مستوى احلياة في جو من احلرية » ونص اإلعالن 
العاملي حلقوق اإلنسان على أن ...الدول األعضاء قد تعهدت بالعمل... وعلى ضمان تعزيز االحترام واملراعاة العامليني 
حلقوق اإلنسان وحرياته األساسية«.  كما مت التأكيد على أهمية هذا املوضوع من خالل فكر أمارتيا صن اجلديد 
عن أن التنمية حرية؛  فمن وجهة نظر صن تغدو القضية األساسية هي األهمية األصيلة حلرية اإلنسان 
بوصفها هدًفا أساسًيا للتنمية، وتتضمن احلريات والقدرات األساسية الضرورية من أجل تفادي احلرمان 
مثل اجلوع أو الوفاة املبكرة، وكذلك احلريات املرتبطة بالقدرة على القراءة والكتابة والتمتع باملشاركة 
السياسية، والتشديد على الدور ”احملوري“ الذي تلعبه احلرية, أي في األحيان التي تؤدي فيها زيادة نطاق 
واحلقوق  االقتصادية،  احلقوق  تتضمن  وهذه  أخرى.  في مجاالت  احلرية  تقدم  إلى  ما  في مجال  احلريات 

السياسية، والفرص االجتماعية، وضمانات الشفافية والثقة، والضمان االجتماعي.
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والتنمية  خطر،  في  ومجتمعات  حرية،  التنمية  إلى  باإلضافة  اإلنساني،  األمن  منها 

الشاملة. )1(  إن حتقيق األمن اإلنساني يتطلب البناء على األهداف اإلمنائية لأللفية)2( 

احلرجة  للمخاطر  الكامل  املدى  مخاطبة  أجل  من  اجلهود  بذل  بواسطة  وتخطيها 

والواسعة االنتشار التي تواجه البشر. لقد أقرت قمة األمم املتحدة لأللفية الثالثة 2000 

أن األمن اإلنساني يظل محددًا باملشكالت املزمنة، إضافة إلى حتديات أخرى جديدة، كما 

أكدت على أهمية أن حتيا شعوب العالم أجمع مبنأى عن احلاجة واخلوف.  

األمن اإلنساني:  يتكون األمن اإلنساني من بعدين:  األول بالنفي أو بالسلب ويدور حول التحرر من:  احلاجة، اجلوع، 
الكوارث الطبيعية، الهجمات، التعذيب، التفرقة على أسس غير شرعية، إلخ. أما إيجابيًّا فيتمحور حول  القدرة 
والفرصة التي تسمح لكل إنسان بالتمتع باحلياة إلى أقصى درجة، بدًءا من االحتياجات األساسية مثل املياه 
النظيفة والطعام واملسكن والتعليم. ومن ثم فإن مفهوم األمن اإلنساني يتضمن أبعادًا سياسية و اقتصادية 

و اجتماعية و بيئية، باإلضافة إلى الروابط املوجودة بينهم جميًعا.      
مجتمعات في خطر   تبنى املفكرون االجتماعيون الكبار مفهوم »مجتمع في خطر« كإطار حتليلي مهم لفهم 
عملية توجه التغير االجتماعي العاملي. فمع التحول من مجتمع صناعي إلى مجتمع في خطر يصبح االقتصاد  
العلمي املبني على أساس املعرفة العلمية والتقنية محورًا للتنظيم والصراع االجتماعي.  واألهم من هذا أنه 
قد أصبح من الواضح أن الطبيعة املتغيرة للعالقة بني اجملتمع وعملية توليد املعارف العلمية واإلنتاج الصناعي 
والتوزيع واالستهالك، لديها القدرة على إيجاد مجموعة من األعراض اجلانبية/اآلثار السلبية في مجاالت مثل   

البيئة والعمل والنوع االجتماعي، إلخ.
أصدر عندما  أكثر  عملي  أسلوب  باتباع  وولفنسون«  »جيمس  الدولي  البنك  رئيس  قام    : الشاملة   التنمية 
الشاملة التنمية  »إطار  موضوع  تناقش   وحدد .)Comprehensive Development Framework )CFD »وثيقة 
 »وولفنسون« بعض القضايا الهيكلية وهي:  احلكم الرشيد، ونظام قضائي يعمل بِكفاية، نظام مالي يخضع
 إلشراف جيد، وشبكة أمان اجتماعية. ويتضمن اإلطار أيًضا بعض القضايا »اإلنسانية«:  مؤسسات التعليم
 فقد أشار إلى أهمية املياه physical واملعرفة، وقضايا الصحة والسكان. أما فيما يخص البرنامج املادي/اإلنشائي
 والصرف الصحي، والطاقة، والنقل واالتصاالت، وقضايا البيئة والثقافة. وأخيرًا، تشير الوثيقة إلى استراتيجيات

  .محددة مبا فيها استراتيجيات للحضر والريف, وأخرى للقضايا الوطنية
)1( United Nations University, »Advancing Knowledge for human Security and Development:  UNU 
Strategic Plan, 2000«, Draft, Tokyo, 2 December 1999, P.7-8. 
)2(  عقدت األمم املتحدة في سبتمبر 2000 مؤمتر قمة عامليًّا شارك فيه 147 رئيس دولة و سمي مؤمتر قمة األمم 
املتحدة لأللفية، وصدر عن إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية الذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة.  و هذا 
على  املطروحة  االجتماعية  و  االقتصادية  و  السياسية  القضايا  أهم  من  تعتبر  محاور  سبعة  تضمن  اإلعالن 
البيئة  التنمية و القضاء على الفقر، و حماية  و   ، الدولي و هي قضايا السلم و األمن و نزع السالح  الصعيد 
االحتياجات  تلبية  و  الضعيفة،  الفئات  و حماية   ، الرشيد  احلكم  و  والدميقراطية  اإلنسان  و حقوق  املشتركة، 
اخلاصة بإفريقيا ، و تعزيز األمم املتحدة . و جاءت مبجموعة أهداف تسمى باألهداف اإلمنائية لأللفية.  و حدد لكل 
هدف بعض الغايات املكملة و املفترض حتقيقها بحلول عام 2015، ووضع لكل غاية عددًا من املؤشرات لقياس 
التقدم احملرز في حتقيقها بحيث أصبحت األهداف اإلمنائية عبارة عن قائمة من ثمانية أهداف وهي: القضاء على 
؛ و متكني املرأة , وتخفيض  الفقر املدقع و اجلوع، وحتقيق تعميم التعليم االبتدائي, وتعزيز املساواة بني اجلنسنينْ
معدل وفيات األطفال , وحتسني الصحة النفسية , ومكافحة فيروس نقص املناعة البشرية / اإليدز و املالريا و 

غيرهما من األمراض؛ وكفالة االستدامة البيئية؛ و إقامة شراكة عاملية من أجل التنمية .
>http://www.undp.org.eg/Arabic/MDGs/MDGs.htm>
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النهوض  بهدف  اإلنساني  لألمن  مستقلة  جلنة  أنشئت  الهدف  هذا  حتقيق  أجل  ومن 

مبفهوم األمن اإلنساني وتعبئة اإلجراءات لدعم حتقيقه، وفى عام 2003 أطلقت اللجنة 

مبادرة األمن اإلنساني التي تركز على وسائل حماية جميع البشر ومتكينهم. )1(

 ذكرت الكاير عن  كينج وموراي أنهما أجريا بعض مقابالت غير رسمية مع سياسيني 

بأنها  التي توصف سياستها  الدول  العديد من  ومسئولني عن السياسة اخلارجية في 

عن  املقابلة  فى  شارك  من  كل  وَعبَّر  اإلنساني،  األمن  إلى  بأخرى  أو  بطريقة  مستندة 

قلقه من عدم وجود تعريف واحد مقبول أو تعريف متماسك لألمن اإلنساني، وأن هناك 

مشكالت مفاهيمية ليست بالهينة في ربط األمن اإلنساني والتنمية البشرية والتنمية 

املتزايد  االهتمام  لكن   .  )2( اخلارجية  سياساتهم  لغة/صياغة  في  مًعا  بالفقر  اخلاصة 

باألمن اإلنساني سببه إدراك أن التهديدات قد زادت ومعها فرص مقابلة/مقاومة هذه 

التهديدات، وبالتالي فأيًّا كان ما يهدد األمن اإلنساني اآلن فهو يكمن في عدم التناسق 

بني التهديدات األمنية وآليات املواجهة.)3(

)4( وأمارتيا صن  محبوب احلق  الذي تزعمه  التنمية اإلنسانية  وقد أسهم منهج 

النمو  من  التنمية  تركيز  نقل  في  اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج  إلى  باإلضافة  وآخرون 

واإلنتاج الذي ينعكس في املنتج القومي اإلجمالي واملنتج احمللى اإلجمالي، إلى نوعية 

احلياة اإلنسانية التي تعتمد على عدد من املؤشرات التي ميثل إنتاج السلع واحًدا فقط 

منها وثرائها، وال يعكس هذا املؤشر النمو واإلنتاجية فحسب، ولكن أيًضا رفاهية حياة 

األفراد ونوعيتها،  ويتصل األمن اإلنساني بالتنمية اإلنسانية، التي تهتم بشكل أساسي 

بالتقدم والريادة، وذلك من خالل االهتمام باخملاطر وأوجه عدم األمن التي تهدد البقاء على 

املفهوم  ووفق هذا   )5( والنساء.  الرجال  لكل من  والكرامة  باألمان  والشعور  احلياة  قيد 

سيكتسب األمن مغزاه الذي يرمي إلى حتقيق »أمن األفراد، وليس فقط أمن دولهم« وفي 

صياغة أخرى »أمن الناس، وليس فقط أمن األرض«. وفي موقع آخر كتب:

)1( هدى رشاد ومحمود محيي الدين، مقدمة تقرير تقدم املرأة العربية2004، )عمان: صندوق األمم املتحدة اإلمنائي 
للمرأة،  2004(، ص 13.

)2( Sabine Alkire, “A Conceptual Framework for Human Security”, Center for Research on Inequality, 
Human Security and Ethnicity, CRISE Queen Elizabeth House, University of Oxford, P. 9.
)3( لعب محبوب احلق دورًا أساسيًّا في تكوين دليل التنمية البشرية, وكان فيما بعد القوة الدافعة خلف دليل 

احلوكمة اإلنسانية . 
)4( هدى رشاد و محمود محيي الدين، مرجع سبق ذكره، ص13.

)5( Kanti Bajpai, Op. Cit., <http://www.nd.edu/~krocinst/ocpapers/op_19_1.PDF> 08/09/01 p. 5
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الناس  حياة  في  لينعكس  اإلنسان  ألمن  جديد  مفهوم  صياغة  إلى  حاجة  في  »نحن   
وليس في أسلحة الدول.«  )1( ويجري حتقيق األمن اإلنساني في األساس من خالل خمس 

خطوات جذرية يتعني اتخاذها حتى يتم تفعيل مفهوم األمن اجلديد:  
أ - مفهوم للتنمية البشرية يؤكد على العدالة، واالستمرارية، ومشاركة اجملتمع على 

مستوى القاعدة،
ب- السالم لضمان برنامج أشمل لألمن اإلنساني، 

ج- شراكة جديدة بني الشمال واجلنوب أساسها »العدل وليس اإلحسان«
الهيكلة  وإعادة  العاملية«  السوق  فرص  إلى  الوصول  على  عادلة  »قدرة  على  وتؤكد 

االقتصادية. 
الدولية مثل صندوق  املبنية على إصالح املؤسسات  العاملية  د - إطار جديد للحوكمة 

النقد الدولي والبنك الدولي واألمم املتحدة.
هـ ـ وجود دور أكبر للمجتمع املدني العاملى.

قابل  وغير  عامليًّا  باعتباره  اإلنساني  األمن  إلى  النظر  وجوب  على  احلق  محبوب  ويؤكد 
للتجزئة. فاألمن اإلنساني مفهوم وليد القضايا اليومية التي تهم البشر، وليس وليد 
كتابات العلماء؛ فهو ينعكس كل يوم في األوجه البائسة لألطفال البريئة، وفي حياة 
اليأس الشديد  الدائم، وفي  العمل  العاطلني عن  بالقلق، وفي خوف  املفعمة  املشردين 
لضحايا اخملدرات واإليدز واإلرهاب والتلوث املنتشر. ويتطلب األمن اإلنساني شكالً جديًدا 
من التنمية البشرية؛ تقتضي تنمية محورها طموحات الناس، رجاالً ونساء على قدم 
مفهوم  أن  غير  العاملية.  واحلوكمة  التنموي  للتعاون  مغايرًا  منحى  ويستلزم  املساواة، 
األمن اإلنساني ينهض على شراكة جديدة بني الشمال واجلنوب يكون أساسها العدل 
وليس اإلحسان، العدالة في مشاركة فرص السوق العاملية وليس الدعم املالي، اتفاًقا 
بني طرفني وليس مفروًضا من جانب واحد، تعاونًا مشترًكا وليس شروًطا من طرف واحد 
األمن  أجل حتقيق  من  ملقترحات  قائمة طويلة  احلق  وضع محبوب  لقد  مواجهة.)2(  وال 

اإلنساني العاملي، تضمنت: )3(

ا:  االستمرارية و العدالة في الفرص من أجل )توزيع أفضل لعوامل اإلنتاج مبا  1- تنمويًّ
فيها األرض واالئتمان، وفرص مفتوحة للجميع في السوق، وخلق فرص عمل، وشبكات 
أمن اجتماعي(، وعدالة عاملية من خالل »إعادة هيكلة جذرية« للدخل العاملي واالستهالك 

وأمناط العيش.

)1( Kanti Bajpai, Op. Cit., <http://www.nd.edu/~krocinst/ocpapers/op_19_1.PDF> 08/09/01 p. 5
)2( Mahbub ul Haq, Global Governance for Human Security, in:  Majid Tehranian )editor(, »Worlds 
Apart: Global Governance and Human Security«, )London: I.B. Tauris & Toda Institute for Global 
Peace and Policy Research, 1999(, p.80-84. 
)3(<http://www.palgrave-journals.com/development/journal/v50/n1s/full/1100385a.html#Barbara-
Ward-Lectures-1982-to-2002>
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ا:  احلد من اإلنفاق على األسلحة، إغالق جميع القواعد العسكرية، حتويل  2- عسكريًّ
القضاء  األسلحة،  نقل  عن  التوقف  اقتصادية،  مساعدات  إلى  العسكرية  املساعدات 

على دعم الصادرات من األسلحة، إعادة تدريب العاملني في صناعات الدفاع.

على  الفقيرة  الدول  مساعدة  في  العدالة  واجلنوب:   الشمال  هيكلة  إعادة   -3
)خاصة في  التجارة  إزالة عوائق  يكون أساسها  أن  العاملية، على  األسواق  إلى  الوصول 
الهجرة  الغنية عن حتديد  الدول  قبل  املالي من  التعويض  والزراعة(،  املنسوجات  مجال 
وعن استخدامهم الزائد ملوارد البيئة العاملية، وآلية دفع عاملية خملتلف اخلدمات املقدمة 
حاالت  في  »الضرر«  عن  تعويض  واألمراض(،  اخملدرات  مكافحة  البيئية،  اخلدمات  )مثل 
الركود االقتصادي، وفي حاالت سوء السلوك االقتصادي مثل: )تشجيع هجرة الِكفايات 

العلمية، وتقليص هجرة العمالة غير املاهرة، ومعوقات التصدير(.
املتحدة  واألمم  الدولي  والبنك  الدولي  النقد  صندوق  إلى  احلياة  إعادة  ا:   مؤسسيًّ  -4
وإعادة هيكلتهم ليصبح محور اهتمامهم التنمية البشرية، وتصويب مسار االقتصاد 
الذي يستهدف األغنياء بدالً من الفقراء، و ابتكار أمناط جديدة من احلوكمة في كل مكان 
تعمل على متكني الفقراء، مع مؤسسات جديدة مثل بنك مركزي عاملي ونظام ضرائب 
عاملي ومنظمة جتارة عاملية وصندوق دولي لالستثمار وخزينة عاملية،  وأهم من كل هذا 
والذي سيكون  املتحدة  األمم  الفيتو في  ومن غير حق  أكثر متثيالً  اقتصادي  أمن  مجلس 
مبثابة »منتدى أعلى التخاذ القرار« يعالج »كل القضايا التي تواجه اإلنسانية« مبا فيها 

األمن الغذائي والبيئي والفقر وخلق فرص عمل جديدة والهجرة واالجتار في اخملدرات.

5- تطور اجملتمع املدني العاملي:  كل ما سبق ذكره يتطلب مشاركة على مستوى 
القاعدة والتحول من نظام حكم شمولي إلى نظام حكم دميقراطي.

وميكن أيًضا اعتبار مفهوم »األمن اإلنساني« نتاج تطورين: التطور األول: يتعلق مبفهوم 
التنمية، والثاني: يرتبط مبفهوم األمن؛ مما حدا مبحبوب احلق فى تقرير التنمية البشرية 

1994)1( إلى أن يؤكد أن هذا املفهوم غـير معنــي بالسـالح والتسلح و لكـنه معـني

)1(  ويُعد تقرير التنمية البشرية لعام 1994 والصادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي مبثابة عالمة في اإلصدارات 
اخلاصة مبجال األمن اإلنساني وهذا من خالل إشارته بأن ضمان »احلرية )التحرر( من العوز )احلاجة(« و«التحرر 
من اخلوف« لكل األفراد هو أفضل سبيل حلل مشكلة انعدام األمن عامليًّا. واآلن غالًبا ما تتم اإلشارة إلى األمن 
اإلنساني في العديد من املناقشات اخلاصة برسم السياسات حول العالم، ويدرس هذا املفهوم في اجلامعات 
كجزء من دراسات العالقات الدولية والعوملة وحقوق اإلنسان.  ووضع التقرير إطارًا لكل التعريفات التي خلفته 
من خالل استخدام املدخل العاملي الوقائي الذي يتمحور حول اإلنسان، ويركز على كلٍّ من »التحرر من اخلوف 
والتحرر من احلاجة« كما أشار التقرير إلى أن » األمن اإلنساني هو كل طفل لم ميت، مرض لم ينتشر، عمالة 
االهتمام  هو  ليس  اإلنساني  األمن  إسكاته.   يتم  لم  معارض  العنف،  فيه  يتفجر  لم  توتر طائفي  تسرب،  لم 

باألسلحة،  إنه االهتمام باحلياة والكرامة اإلنسانية.« هذا التقرير جرت صياغته
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اإلنساني.  لألمن  أساسية   خصائص  أربع  إيضاح  خالل  من  وكرامته«  اإلنسان  »بحياة 

السواء؛  والغني على  الفقير  اإلنسان  األمن  الشمول؛  حيث يشمل  األولى في  تتمثل 

إذ يشتركان في مواجهة ما يهدد احلياة مثل البطالة واجلرمية والتلوث وانتهاك حقوق 

اإلنسان، والثانية أن مكونات األمن اإلنساني تتبادل االعتماد على بعضها بعًضا، فإذا ما 

تعرض البشر في مكان ما في العالم إلى مخاطر تهددهم تداعى لها البشر القاطنون 

ال  العرقية  والصراعات  اخملدرات  وتهريب  واإلرهاب  واألمراض  فاجملاعات  أخرى؛  أماكن  في 

أن  والثالثة  نشأتها،  أماكن  عن  عزلها  ميكن  وال  اإلدارية  أو  السياسية  باحلدود  تعترف 

قبل حدوثها  اخملاطر  من  الواقية  املبادرات  األيسر حتقيقه من خالل  من  اإلنساني  األمن 

بدالً من بذل جهود الحتوائها بعد وقوعها، كما هو في حالة التعامل مع مرض فقدان 

أن األمن  والرابعة وهي اخلصيصة األهم،  املثال،  )اإليدز( على سبيل  املناعة املكتسبة 

اإلنساني يتمحور حول البشر؛ فهو معني بحياة البشر في مجتمعاتهم، وبحرياتهم في 

االختيار ومدى قدراتهم على النفاذ إلى األسواق وتكافؤ فرصهم في االرتقاء مبستويات 

معيشتهم، وإذا ما كانوا يعيشون في سلم أو في حرب وشقاء )1(. 

إن تعريف تقرير التنمية البشرية لعام 1994 لألمن اإلنساني يشّدد على ضرورة توسيع 

مجال األمن اإلنساني ليشمل التهديدات املوجودة في اجملاالت السبعة اآلتية: )2(

- األمن االقتصادي:  يتطلب ضمان دخل أساسي لألفراد، يأتي غالًبا من عمل منتج 

ومربح أو كمرجع أخير من إحدى شبكات األمان املالية العامة. ومن هذا املنطلق يكون 

25% فقط من سكان العالم آمنني اقتصاديًّا، وفي حني أن مشكلة األمن االقتصادي أكثر 

فمشكالت  املتقدمة؛  الدول  في  أيًضا  مشكلة  ميثل  أنه  إال  النامية،  البالد  في  خطورة 

البطالة هي أحد العناصر املهمة املسببة للمشكالت السياسية وللعنف العنصري. 

وتنحصر تهديدات األمن االقتصادي  في: قلة اإلنتاج والعمل بأجر، مع توظيف عشوائي، 

وغياب شبكات األمان املمولة من القطاع العام.

السالم  عائد  مناقشة  فيها  يتم  أن  املتوقع  من  كان  والتي  االجتماعية،  كوبنهاجن  قمة  أجندة  مبثابة  ليكون 
باستفاضة. ويرتبط »األمن اإلنساني« كثيرًا بتقرير التنمية البشرية لعام 1994 بالرغم من أن هذا املصطلح 

كان متداوالً قبل صدور التقرير. 

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، مرجع سبق ذكره، ص22.
http://en.wikipedia.org/wiki/Human_security

)1( برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، مرجع سبق ذكره، ص23-22.
)2( Kanti Bajpai, Op. Cit., P 13
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- األمن الغذائي:  يتطلب األمن الغذائي أن تكون لدى كل الناس في كل األوقات القدرة 
االقتصادية والفعلية )اجلسدية( على الوصول إلى التغذية األساسية.  إن توافر الغذاء 
عامة، وفًقا لألمم املتحدة، ال ميثل مشكلة، إال أن املشكلة تكمن غالًبا في التوزيع السيئ 
الغذاء على  املاضي مع مشكلة  في  التعامل  مت  وقد  الشرائية.  القدرة  للغذاء وضعف 
املستوينينْ القومي والعاملي، إال أن تأثيرها كان محدودًا. غير أن مفتاح القضية، وفقـًا لألمم 
املتحدة، يتمثل في حل املشكالت املتعلقة بالوصول إلى األصول، واملوارد، والعمل والدخل 
املضمون. وتنحصر تهديدات األمن الغذائي فى:  قلة املستحقات الغذائية مبا فيها عدم 

القدرة على الوصول بِكفاية  إلى األصول، والعمل والدخل املضمون. 

- األمن الصحي:  يهدف إلى ضمان احلد األدنى من احلماية من األمراض وحتقيق طرائق 
املعدية  األمراض  هي  النامية  الدول  في  الرئيسة  الوفاة  مسببات  إن  الصحية.  احلياة 
الطفيلية التي تقتل حوالي 17 مليون فرد سنويًّا. أما في الدول الصناعية فمسببات 
الوفاة الرئيسة هي األمراض اخلاصة بالدورة الدموية. إن تهديدات األمن الصحي، وفًقا لألمم 
املتحدة، في كل من الدول النامية والصناعية، تكون غالًبا أكبر بالنسبة إلى الفقراء في 
املناطق الريفية خاصة األطفال، والسبب الرئيس لهذا هو سوء التغذية وعدم توافر الدواء 
واملياه النظيفة واألشياء الضرورية األخرى من أجل الرعاية الصحية. وتنحصر تهديدات 
األمن الصحي فى:  األمراض املعدية والطفيلية، وأمراض الدورة الدموية والسرطان، وقلة 

املاء اآلمن، وتلوث الهواء، وعدم القدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية بِكفاية.

القصير  املدى  على  الطبيعة  خراب  من  اإلنسان  حماية  إلى  يهدف  البيئي:  األمن   -
والطويل، ومن التهديدات البشرية للطبيعة وتدهور البيئة الطبيعية. وفي الدول النامية 
يُعد عدم القدرة على الوصول إلى مصادر مياه نظيفة من أكبر التهديدات البيئية، أما 
في الدول الصناعية فإن أكبر هذه التهديدات هو تلوث الهواء وارتفاع حرارة األرض التي 
تسببها غازات البيت الزجاجي )الصوبات( والتي تُعد إحدى قضايا األمن البيئي، وتنحصر 
تهديدات األمن البيئي فى:  نقصان املياه املوجودة، تلوث املياه، نقصان األراضي الزراعية، 

إزالة األشجار والغابات، التصحر، تلوث الهواء، الكوارث الطبيعية.

- األمن الشخصي:  يهدف إلى حماية الناس من العنف البدني سواء من دولة الفرد أو 
من الدول اخلارجية ومن األفراد القساة واألطراف ذات الصفة شبه الرسمية ومن العنف 
اجلرائم  فى:   الشخصي  األمن  تهديدات  وتنحصر  املعتدين،  البالغني  األفراد  أو  األسري 

العنيفة، واالجتار في اخملدرات، والعنف وانتهاك حقوق األطفال والنساء.
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- األمن اجملتمعي:  يهدف إلى حماية األفراد من فقدان عالقاتهم التقليدية وقيمهم 
انهيار األسرة،  العنف الطائفي والعرقية، وتنحصر تهديدات األمن اجملتمعى فى:   ومن 
والتطهير  واإلبادة  واملعاناة،  العنصرية  والتفرقة  التقليدية،  والثقافات  اللغات  وانهيار 

العرقي. 

األساسية،  اإلنسانية  األفراد  حقوق  على  احلفاظ  إلى  يهدف  السياسي:  األمن   -
واحترامها داخل اجملتمع الذى يعيشون فيه. وقد ثبت أن انتهاكات حقوق اإلنسان تزداد في 
فترات االضطرابات السياسية. كما تعمد احلكومات إلى فرض سيطرتها على األفكار 
واملعلومات. وتنحصر تهديدات األمن السياسي فى:  القمع احلكومي، وانتهاكات حقوق 

اإلنسان املنظمة، والتحول العسكري. 
يشير أيًضا التقرير إلى مجموعة من التهديدات األخرى العاملية أو العابرة للحدود، التي 

يعد انتشارها وآثارها عابرينْن للحدود الوطنية، ومت تقسيمهما إلى ستة مجاالت: )1(

1- منو السكان الذي يضاعف من الضغط على املوارد غير املتجددة، وهو مرتبط بشدة 
بالفقر العاملي والتدهور البيئي والهجرة الدولية.

2- اتساع التفاوت بني الدخول العاملية؛ مما يؤدي إلى زيادة االستهالك واإلنتاج في الدول 
الصناعية، وإلى الفقر والتدهور البيئي في الدول النامية.

3- الهجرة الدولية املتزايدة بسبب منو السكان، والفقر، وسياسات الدول الصناعية؛ مما 
أسهم في ارتفاع معدالت الهجرة الدولية وزيادة الالجئني والنازحني أيًضا.

اجللد  وسرطان  احلمضية  األمطار  تسبب  )والتي  البيئي  للتدهور  اخملتلفة  األشكال   -4
وارتفاع حرارة األرض( وكذلك انخفاض التنوع البيولوجي، وتدمير املستنقعات واألراضي 

املبتلة، والشعب املرجانية والغابات االستوائية والعادية.

5- االجتار في اخملدرات الذي أصبح صناعة عاملية متعددة اجلنسيات. 

6- اإلرهاب الدولي الذي انتشر وخرج من أمريكا الالتينية في الستينيات وأصبح ظاهرة 
عاملية.

اخلوف،  من  التحرر  األول:  اإلنساني:  لألمن  رئيسان  مكونان  دائًما  هناك  كان  لقد 
والثانى:التحرر من احلاجة. ولكن املفهوم مال فيما بعد إلى صالح املكون األول أكثر 

التابع لبـرنامج  1994 البشرية لعام  التنمية  أن تقرير  الثاني. ففي حني  من املكون 

)1( Ibid,  P. 8.
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األمم املتحدة اإلمنائي قد أشار إلى أن األمن اإلنساني يتطلب االهتمام بكل من التحرر من 

اخلوف والتحرر من احلاجة، إال أنه لم يلبث أن ظهرت فروق حول املدى املناسب للحماية 

هذه  على  للرد  املناسبة  اآلليات  وحول  األفراد؟(  حماية  يجب  التهديدات  أي  من  )مثالً 

التهديدات.  وقد حاول محللون عديدون إيجاد تعريفات قوية لألمن اإلنساني. ولكن األمن 

اإلنساني، شأنه شأن املفاهيم األساسية األخرى، مثل حرية اإلنسان، يسهل تعريفه من 

خالل عدم وجوده- أكثر مما ميكن تعريفه من خالل وجوده.  ومعظم الناس يفهمون غريزيًّا 

ما يعنيه األمن.  كما  يشير منتقدو هذا املفهوم إلى أن غموضه يقلل من فعاليته، وأن 

هذا املفهوم لم يعد إال وسيلة لبعض النشطاء الراغبني في الدفع بقضايا معينة، وأنه 

ال يساعد اجملتمع البحثي على فهم معنى األمن وال يساعد متخذي القرار على صياغة 

سياسات جيدة. )1(

وفي عالم مثالي،  ميكن أن تلقى تصنيفات برنامج األمم املتحدة اإلمنائي السبعة للتهديدات 

اهتماًما عامليًّا وموارد مناسبة، إال أن محاوالت تنفيذ أجندة األمن اإلنساني قد أدت إلى 

خروج مدرستني رئيستني في هذا اخلصوص:  »التحرر من اخلوف« و«التحرر من احلاجة«.

إلى ممارسة األمن اإلنساني حلماية األفراد  تهدف هذه املدرسة  التحرر من اخلوف:   -
من النزاعات العنيفة. ويشير هذا النهج إلى أن التركيز على العنف نهج واقعي لألمن 

اإلنساني وميكن إدارته. ومن االهتمامات الرئيسة لهذا النهج، املساعدات الطارئة ومنع 

في  واملهمة  الرئيسة  األطراف  أحد  كانت  كندا  فمثالً  السالم،  وبناء  وحلها  النزاعات 

اخلوف« في سياستها  »التحرر من  أجندة  األلغام، كما قامت بتضمني  مجهودات منع 

اخلارجية بوصفها من احملاور األساسية.

مدرسة  فإن   ،1994 لعام  اإلمنائي  املتحدة  األمم  لبرنامج  وفًقا  احلاجة:  من  التحرر   -
املساواة  وعدم  والفقر  العنف  أن  وهي  أساسية  فكرة  على  تركز  احلاجة«  من  »التحرر 

واألمراض وتدهور البيئة كلها مفاهيم ال تقبل التجزئة عند مخاطبة األمن اإلنساني. 

وعلى عكس »التحرر من اخلوف« فإن هذه املدرسة توسع من تركيزها إلى ما هو أبعد 

من العنف بالتأكيد على التنمية واألهداف األمنية؛ فاليابان مثالً تبنت املنظور األشمل 

أجل  من  صندوقـًا   1999 عام  وأسست  اخلارجية،  سياستها  في  احلاجة«  من  »للتحرر 

من  الكثير  في  اإلنساني«  »األمن  يرتبط  املتحدة.  األمم  لدى  اإلنساني  باألمن  النهوض 

الكتابات بتقرير التنمية البشرية لعام 1994، على الرغم من أن املصطلح كان متداوالً 

)1( http://en.wikipedia.org/wiki/Human_security
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)1( سلوى شعراوي،  األمن السياسي، في: تقرير تقدم املرأة العربية2004، مرجع سبق ذكره،  ص283.
)2( برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، مرجع سبق ذكره، ص 24-23. 

)3( Bjorn Moller,. “The Concept of Security: The Pros and Cons of Expansion and Contraction.” Co-
penhagen Peace Research Institute )COPRI( Working Paper, 2000. p. 1
<https://wwwc.cc.columbia.edu/sec/dlc/ciao/oljourfrm.html> 08/09/01

قبل صدور التقرير.  إن االستخدام السياسي ملصطلح األمن اإلنساني يعود طبقـًا ملا 

ذكره روثشايلد هافتردورن  إلى عصر التنوير؛ حيث برزت مفاهيم احلرية الشخصية التي 

والرفاهة  اإلنسان  حقوق  قضايا  بني  الربط  وأدى   ، احلكومينينْ والقهر  التسلط  تناهض 

ومع  السياسي.  اخلطاب  مع  املفهوم  هذا  تصادم  إلى  عشر  التاسع  القرن  في  الفردية 

العاملية،  النظم  بعض  لتطبيق  اإلقليمية  التحالفات  وتكوين  القومية  الدولة  ظهور 

بدأ استخدام املصطلح بوصف األمن االستراتيجي اجلماعي الذي مت تطبيقه من خالل 

األعمال الدبلوماسية أو العسكرية،  ومنذ منتصف التسعينيات كان األمن اإلنساني 

محط تركيز منظمات دولية وقومية شتى، ثم تطور ليصبح إطارًا حتليليًّا يحدد األولويات 

والسياسات. )1(

ومن املمكن أن يقال إن األمن اإلنساني له ثالثة جوانب رئيسة. فهو يعني، أوالً: السالمة من 

التهديدات املزمنة مثل اجلوع واملرض واالضطهاد. ،وثانًيا: احلماية من االختالالت املفاجئة 

واملؤملة في أمناط احلياة اليومية – سواء في البيوت أو في األعمال أو في اجملتمعات احمللية، 

أن ميارسوا اختياراتهم في مأمن وبحرية، وأن يكون  الناس  أن يكون باستطاعة  وثالثـًا: 

الغد.  اليوم لن تضيع متاًما في  املتاحة لهم  الفرصة  أن  يثقوا نسبيًّا في  أن  بوسعهم 

ويشدد مفهوم األمن اإلنساني على وجوب أن يكون الناس قادرين على رعاية أنفسهم. 

فاألمن اإلنساني عنصر حيوي من عناصر التنمية القائمة على املشاركة.  إذ إن مفهوم 

األمن اإلنساني مفهوم تكاملي يعترف بشمولية مطالب احلياة، وهو مترسخ في فكرة 

التضامن بني الناس، وال ميكن حتقيقه عن طريق القوة، ووقوف جيوش ضد جيوش. )2(

القالئل  أحد  وولف  أرنولد  وكان  األمن،  عن  الكثير  الدولية  العالقات  علماء  يكتب  لم 

الذين قدموا تعريًفا لهذا املصطلح: قائالً:  » إن األمن من منظور موضوعي يقيس غياب 

هذه  تعرض  من  اخلوف  غياب  هو  شخصي  منظور  ومن  املكتسبة،  للقيم  التهديدات 

القيم للهجوم«. )3( 
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ويقترح روالند باريس أال يكون األمن اإلنساني مفهوًما، بل يكون أحد  تصنيفات البحث 
  )2( واألفراد.   )1( واجلماعات  للمجتمعات  العسكرية  وغير  العسكرية  التهديدات  في 
واقترحت أستريد سورك أن »التعرض للخطر/الضعف« ميكنه أن يكون اخلصيصة املميزة 
ضحايا  بشدة:   للخطر  املعرضني  الناس  من  أنواع  ثالثة  على  وركزت  اإلنساني،  لألمن 
احلرب والنزاعات الداخلية، الذين يعيشون على حد الكفاف والكائنني على حدود كارثة 

اقتصادية واجتماعية، وضحايا الكوارث الطبيعية. )3(  

وبني مفاهيم  بينه  االرتباط  نقط  اإلنساني من خالل حتديد  األمن  روثشايلد  اما  تصف 
األمن األخرى على مر التاريخ، ومن خالل حتديد إلى أي مدى ميكن أن يكون األمن اإلنساني 
هو  املدخل الضروري ألمن الدولة في أوروبا، كما تقوم أيًضا باقتراح الطرائف أو الكيفية 
التي جتعل األمن اإلنساني أقل شموالً؛ ومن ثم أقرب إلى التحقيق. إن الكثير من املواد 
األكثر تطبيقـًا من األمن اإلنساني تصفه بحماسة وكأنه اكتشاف جديد. وتستخدم 
روثشايلد أسلوبًا علميًّا أكثر توازنًا وترجع النظريات احلديثة عن »األمن املمتد/األشمل« 
)والذي يتضمن األمن اإلنساني( إلى املفاهيم السابقة عليه في الفكر السياسي األوروبي. 
دَ مفاهيم األمن القومي التي  ومن خالل هذا، أشارت إلى أن املدخل اجلديد لألمن قد َمدَّ

سبقت مباشرة )وتزامنت معه( في اجتاهاته األربعة : )شكل 1(

•  »من أمن األمم إلى أمن اجلماعات واألفراد«:  فهو ممتد إلى أسـفل من األمم إلــى األفـراد.
•  »من أمن األمم إلى أمن النظام الدولي أو البيئة امللموسة التي تتعدى البيئة القومية« :  
فهو امتداد فوقي، من األمة إلى احمليط احليوي. واالمتداد في احلالتني يكون في نوع اجلهة 

التي يجري ضمان تأمينها.
)مثل  أن جهات مختلفة  نتوقع  أن  املطروحة. الميكن  األمن  أنواع  إلى  أو  أفقيًّا،  »متتد    •
األمم واألفراد و«األنظمة«( ميكن أن تكون آمنة بالطريقة ذاتها، من األمن العسكري إلى 

السياسي، واالقتصادي، واالجتماعي، والبيئي، واألمن »اإلنساني«.   
•  »املسئولية السياسية لضمان األمن« ) أو مراعاة كل هذه املفاهيم لألمن اإلنساني( 
الدولية،  الدول، صعودًا للمؤسسات  أيًضا ممتدة:  فهي منتشرة في كل االجتاهات، من 
والرأي  احلكومية،  غير  املنظمات  إلى  وعرضيًّا  احمللية،  أو  اإلقليمية  احلكومات  إلى  ونزوالً 

العام والصحافة، إلى القوى اجملردة للطبيعة أو السوق. )4(  

)1( إن مرادف »أمن اإلنسان« هو »أمن الناس« و«أمن اجملتمع«، باستخدام املصطلحات التنفيذية/العملية مثل 
سيادة القانون، والنظام العام،واإلدارة السلمية للنزاعات، والذين يوفرون احلماية ضد التعذيب البدني، واالعتقال 
واحلبس التعسفي )arbitrary(، واجلرائم والعنف في الشارع،واالغتصاب وأنواع القسر األخرى املوجهة ضد املرأة، 
وانتهاك حقوق األطفال، وسوء معاملة الالجئني، والنزاعات املسلحة بني الطوائف أو اجلماعات. وتتمثل املبادئ 

األساسية لهذا املفهوم في حقوق اإلنسان والقوانني اإلنسانية وقانون الالجئني.
)2( Sabine Alkire, Op. Cit., P:5-8.
)3(Sverre Lodgaard,  Op Cit.,  p. 4-5.
)4( Sabine Alkire, Op. Cit., P. 14.
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إطارهما  في  به  املتصلة  واملداخل  اإلنساني  األمن  فقط  يضع  ال  روثشايلد  إسهام  إن 
شموالً«.    »أقل  جلعلهما  التفكير«  على  »تبعث  طرائق  يقترح  أيًضا  ولكنه  التاريخي، 
أحد هذه االقتراحات يُلزم اجملتمع الدولي أن »يتجه إلى السياسات املدنية من أجل منع 
النزاعات«، ونظرًا إلى أن اإلجماع الذي يتعلق باستخدام القوة ملنع النزاعات من الصعب 
الوصول إليه. إن »األمن يتطلب التكرار وسهولة التنبؤ، وهما احتماالن ممتدان إلى ما ال 
احلكومة  إلى  الرسمية  املؤسسات  »مد  روثشايلد عن  أيًضا  تدافع  للدولة« كما  نهاية 
حتقيق  »سلطة  منها  سلطات  بعدة  ستتمتع  مؤسسات  وهي  وتطويرها«،  الدولية 
الدخل« و لكي تصل إلى هذا املقترح، قامت روثشتايلد بالتعرض إلى قضايا بارزة تتعلق 
بالسلطة، واإلكراه، وتوليد املوارد، وبناء اإلجماع، والدعم. إن هذا املقترح يستحق التأمل؛ 

ويجعل املرء يتمنى أن يتم إجراء حتليل تاريخي ملفاهيم أخرى قومية أو إقليمية. )1( 
  

مع  يتمشى  مبا  واملستويات؛  األبعاد  متعدد  أنه  على  األمن  بتعريف  النسويون  قام  لقد 
االقتراحات  فإن  لألمن،  التقليدية  املفاهيم  عكس  وعلى  عامة.  النقدية  األمن  دراسات 
ويرفض  الدولي.  النظام  أو  الدولة  من  بدالً  اجملتمع  أو  بالفرد  تبدأ  األمن  عن  النسوية 
النسويون التفسيرات العاملية؛ ألنها في اعتقادهم تنطوي على حتيزات خفية ضد املرأة، 
ثـم فالنسويون غالًبا ما يستعينون الرجال؛ ومن  بناؤها على خبرات  يتـم  وغالًبا ما 

)1(Ibid, p:15

)شكل 1( األمن املمتد
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)1( J.Ann Tichner, in: Caroline Thomas and Peter Wilkin )editors(, »Globalization, Human Security, 
and the African Experience«, )Boulder/London: Lynne Rienner Publishers Inc., 1999(, P. 42. 
)2( . Ibid, P. 3-4.

لديها؛  األمن  انعدام  ولتفسير  نسبيًّا.  املغبون  املرأة  موقف  لفهم  احمللية  بالتفسيرات 
يسعى النسويون- ومبا يتمشى مع تركيزهم على العالقات االجتماعية  بدالً من عالقات 
الدول- إلى الكشف عن عالقة الهيراركية التصاعدية للنوع االجتماعي بالعرق والطبقة؛ 
مما يضاعف من انعدام األمن لدى املرأة. وفي األغلب األعم، يشير النسويون إلى العالقة 

املتداخلة بني األمن العسكري واالقتصادي والبيئي. )1(    

تصف كارولني توماس  األمن اإلنساني بأنه حالة من الوجود يتم فيها توفير االحتياجات 
املادية األساسية، وميكن تأمني كرامة اإلنسان فيها، مبا فيها املشاركة الفعالة في حياة 
اجملتمع، )الشكل 2( إن هذا املفهوم لألمن اإلنساني غير قابل للتجزئة – فال ميكن حتقيقه 
من أجل فئة بعينها فقط، وال ميكن أن تسعى فئة وحيدة إلى حتقيقه على حساب فئة 
أخرى. يجب أن يتم السعي إلى حتقيق األمن اإلنساني من أجل األغلبية من البشر املكونني 
جلماعة، في األغلب تكون األسرة، وأحيانًا القرية أو اجملتمع، والذي يتم حتديده باستخدام 
معايير أخرى مثل الدين أو الطبقة، و يكون الغذاء واملسكن والتعليم والرعاية الصحية 
املستوى األساسي والضروري من أجل بقاء اإلنسان، إال أن األمن اإلنساني يتضمن أكثر 
مصدرها  كان  سواء   – القامعة  القوة  هياكل  من  فالتحرر  اجلسدي.  البقاء  مجرد  من 
وقطرها عاملينينْ أو وطنينينْ أو محلينينْ – لهو ضروري من أجل األمن اإلنساني.  وينطوي 
اإلنساني  األمن  مستويات  أحد  ويتمحور  كمي.  وبعد  كيفي  بعد  على  اإلنساني  األمن 
حتقيق  حول  فيدور  اآلخر  املستوى  على  أما  األساسية،  املادية  االحتياجات  إشباع  حول 
كرامة اإلنسان، متضمًنا االستقالل الشخصي وحتكم الفرد في حياته واملشاركة غير 
اخلاصة  املناقشات  في  مباشرة  اإلنساني منخرط  فاألمن  إذن  اجملتمع.  في حياة  املقيدة 

بالدميقراطية على كل املستويات من احمللي إلى العاملي. )2(

الشكل 2 : األمن اإلنساني
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)1( Sabine Alkire, Op. Cit., P.15.
)2( Ibid., P. 16
)3( Dan Henk, Op. Cit., P. 97.

وقد أكدت ألكاير في كتاباتها أن توماس تدافع عن تعريف واسع لألمن اإلنساني يتضمن 
وتصف  الدميقراطية.  واملمارسة  اإلنسانية،  والكرامة  األساسية،  املادية  االحتياجات 
التزايد املستمر في الالمساواة الذي سببته العوملة، وعدم كفاية التدابير الدولية احلالية 
ملواجهتها تهديًدا لألمن اإلنساني، وندرة احلاجات األساسية، مشددة على ضرورة إرساء 
الكرامة اإلنسانية مبا تتضمنه من مشاركة حقيقية في حياة اجملتمع، بَينَْد أنه باإلضافة 
إلى وجود الكفاية املادية في قلب األمن اإلنساني، فإن املفهوم ميتد ليشمل اجلوانب غير 

املادية ليكون كيانًا كيفيًّا. )1(  

على  تركز  اإلنساني  األمن  عن  اجلوانب  متعددة  أخرى  آراء  بتكوين  آخرون  كتاب  ويقوم 
الناس، لكن تختلف في اجلوانب التي يولونها أهمية. ويعرف الباحثان كينج وموراي األمن 
اإلنساني على أنه بالنسبة إلى الفرد »توقع حلياة دون املرور بحالة من الفقر الشديد.« 
من  كانت  التي  اجليدة  احلياة  مجاالت  »فقط  يتضمن  اإلنساني  لألمن  دليالً  واقترحوا 
األهمية بحيث دفعت اإلنسان إلى أن يحارب من أجلها أو إلى أن يضع حياته وأمالكه في 
خطر كبير من أجلها«. وهذه اجملاالت هي الصحة، والتعليم، والدخل، واحلرية السياسية، 
والدميقراطية. و يقوم دليلهما بوضع حدود معينة لكل مجال يكاد  يكون مكلًفا؛ فالدليل 
يعرف الشخص على أنه غير آمن إذا وقع دون احلدود احملددة في أي من اجملاالت، ومدخله ال 
يشمل العنف، لكنه يركز على القضايا املتصلة  بـ »التحرر من احلاجة«. )2(   فقد قام 
كال الباحثني كينج وموراي بإثراء النقاش عندما أشارا إلى أن األمن يتضمن عنصرينْن :  
»معرفة باخملاطر املستقبلية، وتركيزًا على اخملاطر التي تقع حتت حد خطير من احلرمان.« 
ورأيا أن أحد التهديدات املهمة حتليليًّا لألمن اإلنساني هو التهديد الذي يتحدى »موطن« 
»التي  األشياء  تلك  ويصفان  األهمية.«  غاية  في  أو  التي هي »ضرورية  الكرمية«  »احلياة 
وأمالكهم خملاطر  َعرَّضوا حياتهم  أو  عليها  تشاجروا  بحيث  للبشر  األهمية  من  كانت 
كبيرة من أجلها.« وعلى الرغم من عدم وجود أي تعريف متفق عليه لتهديدات األمن 
اإلنساني، وعلى الرغم من أن هذا التعريف ليس موضوعيًّا متاًما، فإنه ميكن استخدامه 
كتعريف عام وهو ما سيقبل به أغلب املناصرين لألمن اإلنساني. )3(   وقد أدرك كينج 
وموراي وتوماس التهديدات املتصلة بالنزاعات، لكنهم مثلهم في ذلك مثل تقرير برنامج 
األمم املتحدة اإلمنائي لعام 1994، أكدوا على احلاجة إلى مواجهة الفقر كمصدر للنزاعات. 
والعناصر األساسية التي تبنوها هي التشبث بالقدرة التى حتقق هذه العناصر املتعددة 
ميكن  ال  الذي  اإلنساني،  األمن  على  الفردي  والتركيز  اإلنساني جميعها،  لألمن  اجلوانب 
الوصول إليه من، يعد الدالئل املركبة التي تستخدم في التنمية البشرية كثيرًا.  ويدعي 

لينينج وآري  أن األمن اإلنساني هو ظرف مهيئ للتنمـية البشــرية.
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  لكنهما يُضمنان في تعريفهما - باإلضافة إلى احلدود الدنيا املقبولة ملستويات املعيشة- 

املستقبلية.  والتوجهات  االجتماعية  الشبكات  من  املنبعث  والنفسي  الثقافي  األمن 

وكوَّن لينينج وآري مقترًحا لقياس األمن اإلنساني، مع التركيز على إفريقيا. إن تعريفهما 

وكشفهما لألمن اإلنساني يتمركزان حول مدخل التنمية البشرية والقدرات، ومع ذلك 

يؤكدان على النواحي النفسية وغير املادية لألمن. فاألمن اإلنساني هو شرط سابق لوجود 

التنمية البشرية املستدامة. وهو ينتج من املناحي االجتماعية والنفسية واالقتصادية 

والسياسية للحياة اإلنسانية التي حتمي في أوقات األزمات الشديدة أو احلرمان املزمن بقاء 

األفراد، وتدعم قدرات الفرد واجلماعة ليحققا احلد األدنى من مستويات املعيشة، وليدعوا 

البناء بعضها ببعض واستمراريته عبر الزمن. واقترح لينينج وآري   ارتباط اجلماعة  إلى 

ثالثة مكونات لألمن اإلنساني أساسية قابلة للقياس:  )1( إحساًسا مستداًما بالوطن، 

)2( شبكات عائلية واجتماعية بناءة، )3( تقبل املاضي وفهًما إيجابيًّا للمستقبل. ورأى 

أن هذه املكونات الثالثة ميكن قياسها من خالل اجتاهات في املؤشرات املرتبطة ارتباًطا 

مفاجئة  حركات   ،social dislocation اجتماعي  انفصال  املقترحة:  )املقاييس  عكسيًّا 

 discount اخلصم  ومعدل   ،  shifts in horizontal inequalityاألفقية املساواة  عدم  في 

rate(. )1( . إن عملهما يدعو إلى احلاجة خملاطبة اجلوانب الثقافية والنفسية )وهي صعبة 

القياس(، دون التخفيف أو التقليل من تركيز أو متاسك األمن اإلنساني. )2(   

وعرف بول هينبكر  األمن اإلنساني بأنه : خط الدفاع األول للجميع؛   مما يقتضي في إطار 

هذا التعريف، إضافة بعد األمن اإلنساني إلي السياسة اخلارجية مع بعد األمن القومي 

اآلتي:  زيادة االهتمام بسالمة أو حماية الناس/الشعوب، واألفراد واجملتمعات خاصة الفئات 

األكثر ضعًفا في اجملتمع، التعامل مع موضوع سالمة الناس باعتباره جزًءا ال يتجزأ من 

، مواجهة التهديد ذى املصادر العسكرية وغير العسكرية  حتقيق األمن والسالم العاملينينْ

)مثالً، احلروب الداخلية، فشل الدولة، انتهاكات حقوق اإلنسان، اإلرهاب، اجلرمية املنظمة، 

االجتار في اخملدرات(، استخدام تقنيات جديدة وأدوات دبلوماسية لتحقيق أهداف معينة 

ا في النظام الدولي.)3( واالعتراف بظهور أطراف غير حكومية تلعب دورًا مهمًّ

)1( عند ارتفاع نسبة الفائدة على اإلقراض ترتفع أيًضا نسبة اخلصم؛ ومن ثَمَّ يقل اإلقبال على اإلقراض . 
)2( Sabine Alkire, Op. Cit., P.16.
)3( Paul Heinbecker, “Human Security”, Canadian Foreign Policy, 7.1./1999, P.19-25.
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 أما بالنسبة إلى هامسون فيعرف مفهوم »األمن« بأنه: غياب التهديد للقيم اإلنسانية 

ويعرف  للفرد«.  اجلسدي  واألمن  اإلنسانية،  األساسية  القيم  يشمل  مبا  اجلوهرية، 

القيم اإلنسانية اجلوهرية األخرى على أنها األمن اجلسدي، وحماية احلقوق األساسية، 

 – اإلنساني  لألمن  الواضحة  اجلذور  تعقب  وبعد  االقتصادية.  واملصالح  واالحتياجات 

املوجودة في حقوق اإلنسان، والتنمية املستدامة، وأمن الناس - يدعى أن األمن اإلنساني 

في كل األوقات هو »السلعة العامة غير املتوفرة«. وهذا بطبيعة احلال يؤدي إلى حتليل ما 

أدى إليه فشل السوق والفشل السياسي. )1(  

وقد تطرق الورا ريد و ماجيد تاهرانيان إلى بعدينْن أساسينينْ في  تعريف األمن اإلنساني: 

»معناه األول هو: األمن من التهديدات املزمنة مثل اجلوع واملرض والقمع، ومعناه الثاني هو: 

احلماية من االضطرابات املفاجئة والضارة للحياة اليومية – سواء في املنازل أو الوظائف 

أو اجملتمعات.«، ويهتم األمن اإلنساني مبجاالت متداخلة أو متشابكة مثل:  األمن البدني، 

األمن النفسي، أمن النوع االجتماعي، األمن االجتماعي، األمن االقتصادي، األمن الثقافي 

وأمن االتصال، األمن القومي، األمن الدولي واألمن البيئي. )2(   

اإلقناع/الناعمة«)3(  »قوة  يرتبط عامة بقضايا  اإلنساني  األمن  أن  إلى  نيلز   واين  وأشار 

»soft power« وحتسني األوضاع من أجل التنمية الشخصية، وحماية األفراد من الضرر 

أو النهوض بحقوق اإلنسان.

)1( Sabine Alkire, Op. Cit., P. 17.

)2( Laura Reed, in: Majid Tehranian )editor(, Op. Cit., P. 35-36.

)3( كان جوزيف ناي جونيور، عميد كلية كيندي لدراسات احلكم بجامعة هارفارد ومساعد وزير اخلارجية السابق 

هو أول من صاغ مصطلح »قوة اإلقناع/الناعمة« soft power . وكان أول ظهور ملفهوم »قوة اإلقناع« في كتاب 

الهيمنة  التي كانت تُرهص بنهاية  التنبؤات األكادميية  ردًّا على  القيادة«؛  إلى  ناي »Bound to Lead« »الطريق 

األمريكية بعد احلرب الباردة نتيجة الرتفاع تكلفة قيمة القوة العسكرية وانخفاضها.  وَعرَّف ناي قوة اإلقناع/

الثقافة  امللموسة مثل  القوة غير  آخر مرتبطة مبوارد  القيام بتفضيل خيار عن  »القدرة على  التأثير: بوصفها 

الناعمة/باإلقناع« على عكس  »القوة  أنواع  البعد كنوع من  إلى هذا  النظر  واملؤسسات. وميكن  واإليديولوجية 

القوة التي تعتمد على اإلكراه واملرتبطة عامة مبوارد ملموسة مثل اجليش والقوة االقتصادية. كما يعرِّف دال 

القوة بأنها »القدرة على دفع اآلخرين إلى القيام بأفعال لم يكونوا ليقوموا بها من أنفسهم«. أما تعريف ناي 

للقوة باإلكراه فهو »القدرة على دفع اآلخرين إلى اإلتيان بأفعال لم يكونوا ليقوموا بها بالتهديد أو املكافأة، سواء 

أو اإلكراه دائًما ما كانت أحد  أو التهديدات العسكرية، فإن القدرة على اإلقناع  باستخدام الوعود االقتصادية 

العناصر احملورية للقوة. وَعرَّف القوة الناعمة أو القوة باإلقناع على أنها »القدرة على حتقيق النتائج املرجوة؛ ألن 

اآلخرين لديهم رغباتك ذاتها. إنها القدرة على حتقيق األهداف من خالل اجلذب بدالً من اإلكراه وتعمل على إقناع 

اآلخرين باتباعك أو جعلهم يوافقون على مبادئ ومؤسسات تؤدي إلى السلوك املرغوب فيه.« 
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وغالًبا ما متت مقارنة فكرة األمن اإلنساني بقضايا »قوة اإلكراه« »hard power« مثل 
االهتمامات العسكرية التقليدية أو األمن القومي التي تدور حول حماية مصالح الدولة 

وسيادتها. )1(    
على  أنه،  إلى  وييلير   نيوكوالس  و  ديون  تيم  تعريف  في  اإلنساني  األمن  منهج  ويشير 
سبيل املثال، ال يوجد أمن لألفرد إذا كان حقهم في احلياة مهددًا من قبل حكومتهم، كما 
ينعدم األمن أيًضا في حالة حرمان الفرد من حقه في البقاء مثل حقه في احلصول على 
غذاء وملبس ومسكن. وإذا كان تعريف األمن هو احلماية مــن األذى، فإن التعدي على 
بتعدد  اإلنساني  األمن  منهج  ويعترف  لألمن.  انعداًما  معناه  يصبح  األساسية  احلقوق 
أبعاد مصادر األذى؛ فهناك منتجون عسكريون وغير عسكريني لألذى، ووطنيون ودوليون. 
كما ميكن أن يكون األذى نتيجة ألفعال مقصودة )مثل مستخدمي عمالة األطفال( أو 
من خالل أفعال تتم دون تفكير )مثل شراء األطفال في الغرب لكرة قدم مصنوعة من 
عمالة العبيد في الهند(. وميكن حماية احلقوق من قبل طرف ما، وتهديد هذه احلقوق في 

الوقت ذاته من قبل طرف آخر.)2(  
للمناقشات  الرئيس  احملور  هو  اإلنساني،  األمن  في مفهوم  الفرد،  أن  ثاكير   رامش  ورأى 
أما  عداها،  ما  على  تسمو  التي  القصوى  الغاية  وهو  كافة،  والسياسات  والتحليالت 
الدولة فهي مبثابة األداة اجلماعية التي تعمل على حتقق احلماية للحياة اإلنسانية وتعزيز 
الرفاه البشري. وفي حني ميكن أن تتعرض املكونات األساسية لألمن اإلنساني - واملتمثلة 
في حماية الناس من أي تهديدات حلياتهم وسالمتهم الشخصية - ألخطار قد تأتي من 
عدوان خارجي، فإن هذه األخطار ميكن أن تأتي أيًضا من عناصر داخل الدولة ذاتها مبا في 
ذلك قوات األمن نفسها، وإذا نظرنا إلى الدولة في مفهوم األمن اإلنساني من املنظور 
التهديد  ومصدر  الرئيسة  املشكلة  متثل  أنها  وجدنا  اإلنسان،  حقوق  ألنصار  التقليدي 
األساسي، وإن لم يكن الوحيد، ألمن الفرد. أما إذا نظرنا إليها من منظور أجندة التنمية 

التي يتوخاها هذا املفهوم، فإنها تُعد األداة الضرورية لتعـزيز الرفــاه اإلنسـاني. 

Note that there are two Arabic translations for »soft power« and »hard power«, the UN translation on the UN 
Terms website for soft power is قوة اإلقناع, while the other Arabic translation available in different material on 
the net translates it to القوة الناعمة, on the other hand »hard power« is translated on the UN Terms website as 
القوة الباطشة and on other Arabic websites as قوة باإلكراه
Reesha Namasivayam.  »Soft Power at the United Nations:  A Compatible Marriage between Canada and the 
Security Council?”, A Working Paper Presented for a course –“Canada in International Affairs:, at the Norman 
Paterson School of International Affairs, 2001, P.1-4
)1( Wayene Nells, Reconciling Human and National Security in Mongolia: A Canadian Perspective, »North 
Pacific Policy Papers 6«, Program on Canada-Asia Policy Studies, Institute of Asian Research, University of 
British Columbia , 2000.
<http://www.pcaps.iar.ubc.ca/pubs/asian%20book%206.pdf> 08/29/01
إطار األمن اإلنساني في منغوليا: األمن من أجل بقاء الدولة، أمن النظام االجتماعي ونظام الدولة، أمن حقوق املواطنني 
وحرياتهم، األمن االقتصادي، األمن العلمي والتقني، أمن املعلومات، أمن حضارة الدولة، أمن الشعب والعرق، األمن البيئي. 
)2( Tim Dunne and J. Wheeler Nicholas, »>We the Peoples>: Contending Discourses of Security in Human 
Rights Theory and Practice«, »International Relations: SAGE Publications«, )London: Thousand  Oaks, CA and 
New Delhi, Vol. 18)1(, 2004(,  P. 18.
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وميكن  اعتبار األمن اإلنساني مبثابة الركيزة األساسية التي تستند إليها القيم االجتماعية  
والفردية األخرى كافة، ويؤدي وضع مفهوم األمن في إطار إنساني إلى تسهيل صياغة 
مجموعة من السياسات املوجهة نحو صون حياة الناس ومتديدها بكل ما متثله قيمتهم 

اإلنسانية من معاٍن سامية على املستوى الفردي.)1(  
وينسب كال الباحثني ماكفارالنس وخوجن كما ذكر رامش ثاكر  بزوغ فكرة األمن اإلنساني 
في  املشاركني  نطاق  اتساع  أوالً:  التالية:  الستة  العوامل  إلى  العشرين  القرن  في 
الصراعات املسلحة؛ حيث لم يعد هؤالء يقتصرون على صفوة محددة من العسكريني، 
الثورات العلمية والصناعية  ثانًيا: أدت  وإمنا أصبحوا ميثلون أعدادًا ضخمة من اجملندين، 
إلى إحداث زيادة كبيرة في دقة القوة النارية وخطورتها املميتة ومداها، وهو ما يعني أن 
الدولة أصبح عليها أن تتقبل قتل أعداد كبيرة من شعبها في الوقت الذي تسعى فيه 
واستراتيجيات  النووية  األسلحة  اختراع  مع  الهزلية  املفارقة  ثم جاءت  إلى حمايتهم، 
رابًعا:  شعوبها،  من  ضخمة  أعداد  ملقتل  األنظمة  من  العديد  تعرضت  ثالًثا:  التدمير، 
أدى انحسار التيار االستعماري إلى ظهور عديد من الدول التي كانت تفتقر إلى القدرة 
على ضمان أمن مواطنيها وممارسة سلطتها على مواردها؛ مما أدى إلى ظهور مجموعات 
أنفسهم من  التدخل في حماية  ومبدأ عدم  الدولة  انتهازية استغلت مفهوم سيادة 
الضغوط اخلارجية، خامًسا: أدى انهيار االحتاد السوفييتي ونهاية مواجهات احلرب الباردة 
القائمة بني الدول على أساس التسليح العسكري، إلى فتح اجملال لظهور مفاهيم جديدة 
وتخفيض  الدولة  دور  تقليص  التي ساعدت على  العوملة  وأخيرًا: هناك  واألمن،  للنظام 

الدفاعات والتهديدات العسكرية. )2( 
وأشار أميتاف و أربيندا أشاريا إلى مصطلح »األمن التعاوني« و ترتيبات األمن اجلماعية 
التي تتخذها مجموعة من الدول، ويطلق عليها أيًضا مصطلح »األمن اجلماعي متعدد 
القوميات« ، وقد برزت هذه الفكرة على الساحة الدولية في أوائل التسعينيات من القرن 
املاضي، وأصبحت هي احملور الرئيس للجدل الذي يدور حول ماهية املفهوم اجلديد لألمن. )3(  
ويذهب العديد من الباحثني اآلسيويني إلى أننا إذا حاولنا حتديد مفهوم األمن اإلنساني 
من خالل التعرف على اجلوانب التي متثل تهديًدا لهذا األمن  وجدنا أن هذا املفهوم ما هو 
إال إعادة تكرار للمفهوم اآلسيوي القدمي الذي وضعته اليابان ورابطة مجموعة دول شرق 

آسيا والذي يعرف باسم مفهوم » األمن الشامل« ؛ من حيث إنه ينأى عن اجلوانب

)1( Ramesh Thakur, “The UN and Human Security”, Canadian Foreign Policy 7.1 )1999(, 51-59. Ab-
stract available online at:
< http://www.carleton.ca/npsia/cfpj/> 08/21/01 p.1-3
)2( Ibid, p. 4
)3( Arabinda Acharya, , and Amitav Acharya. “Human Security in the Asia Pacific: Puzzle, Panacea, 
or Peril?” CANCAPS Bulletin du CONCSAP No. 27, November 2000.
<http://www.iir.ubc.ca/cancaps/cbul27.html#husec> 08/22/01 p 1-2
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التنمية  مثل  تقليدية  غير  مجاالت  على  ويركز  األمن  ملفهوم  الصارمة  العسكرية 

االقتصادية واالستقرار السياسي والتدهور البيئي. والشيء الذي كان يفتقده مفهوم 

»األمن الشامل« هو التركيز على حقوق اإلنسان، وهو ما ميثل فارقـًا أساسيًّا بينه وبني 

األمن  ومفهوم  الشامل  األمن  مفهوم  بني  الفرق  أن  والواقع  اإلنساني.  األمن  مفهوم 

اإلنساني يتمثل في عدة جوانب، فبينما يركز مفهوم األمن الشامل على االحتياجات 

اإلنسانية، جند أن األمن اإلنساني يركز على حقوق اإلنسان، وبينما يحدد مفهوم األمن 

الشامل مجموعة التهديدات التي تواجه هذا األمن، فإن األمن اإلنساني يهتم بتحديد 

من هم املعنيون بتوفير األمن من أجلهم، وفي الوقت الذي يركز فيه اجلانب السياسي 

ملفهوم األمن الشامل على النظام واالستقرار، فإن األمن اإلنساني يتجه على نحو أكبر 

نحو حتقيق العدالة واحلرية. وهذه الفروق بشكل خاص، والسيما التركيز على العنصر 

اإلنساني، هي التي تضع مفهوم األمن اإلنساني في إطار يختلف عن مفاهيم األمن التي 

ظهرت كبديل لنموذج األمن التقليدي الذي يركز على كل من األمن القومي وأمن الدولة. 

لقد ظهر مفهوم األمن الشامل في وقت كانت فيه األنظمة احلاكمة تنظر إلى النمو 

الرئيس إليديولوجية  احملور  باعتبارهما  الداخلي  النظام السياسي  االقتصادي واستقرار 

األمن، سواء على املستوى القومي أو اإلقليمي. 

أما األمن اإلنساني فإنه ينظر إلى حماية الكرامة اإلنسانية باعتبارها غاية في حد ذاتها، 

وليس مجرد أداة لتحقيق غاية أخرى أسمى قيمة منها، وال نتيجة فرعية الستمرار بقاء 

النظام في احلكم ومحافظته على شرعيته.  وينظر بعض املتخصصني اآلسيويني)1(  

أنه ينبغي أن يكون معلوًما لنا أن  الدائم لبنجالديش في األمم املتحدة  أنورال كرمي شود هرى   املمثل  )1( ذكر 
فقط  مغيًبا  ولكنه ظل  العصور،  مر  على  األمر  واقع  في  موجودًا  كان  اإلنساني  لألمن  املستجد  املفهوم  هذا 
في النصف األخير من القرن املاضي.  إن هذا املفهوم ميكن أن يحدث حتوالً ثوريًّا كبيرًا في مجتمع القرن احلادي 
والعشرين. وقد أشار أحد املفكرين البارزين في مجال التنمية، فى منتدى أقيم بطوكيو عام 1999إلى أن العناصر 
احليوية التى يشتمل عليها مفهوم األمن اإلنساني هي : احملافظة على حياة اإلنسان، واحملافظة على سالمته 
ورفاهيته ، واحملافظة على حريته . وفي خضم عملية التحول نحو العوملة التي ال ميكن الرجوع عنها وشملت 
كالًّ من التفاعالت الفردية والقومية ، فإنه من األهمية مبكان أن يحظى األمن اإلنساني مبعناه الشامل بأولوية 
. وقد  أفاًقا جديدة وفرًصا واسعة للتقدم اإلنساني  بالفعل  . فالعوملة تفتح  الدولي  قصوى في أجندة اجملتمع 
أكد في كلمته على أن األمن اإلنساني يشير إلى التحرر من احلاجة، واجلوع، واالعتداء، والتعذيب، واحلبس دون 
محاكمة حرة وعادلة، والتمييز على أسس غير شرعية. وهو يعني أيًضا حترير قدرة كل فرد من  أعضاء اجملتمع 
أمامه نحو حتقيق هذا  أي معوقات  دون وضع  الكامل  بالتمتع بحياته مبعناها  له  البشري وفرصته؛ مبا يسمح 
الغرض، وعلى هذا النحو فإن مصطلح األمن اإلنساني يشير إلى نوعية احلياة التي يعيشها أفراد اجملتمع . وأي 
عمل يؤدي إلى حتسني نوعية حياة الناس مثل حتسني معدل النمو االقتصادي أو زيادة حصولهم على املوارد هو 

مبثابة تعزيز ألمنهم اإلنساني. 
Anwarul KarimChowdhury, “Human Security: A Broader Dimension”, Keynote Paper Presented at the 
Fourth United Nations Conference on Disarmament,
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إلى مفهوم األمن اإلنساني من منظور يركز على اجلوانب االقتصادية واالجتماعية  لهذا 
املفهوم )مثل شبكات الضمان االجتماعي وتخفيف حدة الفقر( أكثر مما يركز على بعده 
السياسي املتمثل في احلقوق  اإلنسانية، بينما يرى بعض املتخصصني اآلخرين أهمية 
التركيز على هذا البعد السياسي وضرورة فصله عن أمن الدولة أو أمن النظام احلاكم.  
واالستقرار  االقتصادي  النمو  خالل  من  اإلنساني  األمن  حتقيق  إلى  السعي  أن  والواقع 
  - االعتبار  في  السياسية  واملشاركة  اإلنسانية  احلقوق  أخذ  دون   - وحدهما  السياسي 

ميكن أن يكون له مردوده السلبي وتترتب عليه نتيجة عكسية. )1(  
وفي تقرير كوفي أنان جمللس األمن  في عام  1998، أكد أنه »بالنسبة إلى األمم املتحدة ال 
يوجد هدف أسمى من منع النزاع املسلح، وال التزام أعمق من االلتزام بذلك، وال طموح 
أكبر من الطموح إليه. إن منع النزاع يبدأ وينتهي بتعزيز أمن البشر والتنمية البشرية. 
وفي   )2( األساسية.«  املتحدة  األمم  رسالة  األوضح  باملعنى  هي  للبشر  األمن  وكفالة 
ا أوسع لألمن اإلنساني فرأى أن:  »األمن  تقرير أنان لألمم املتحدة لعام 2000، أعطى تعريًفً
اإلنساني في أوسع معانيه يتضمن أكثر بكثير من مجرد غياب النزاعات املسلحة. فهو 
ميتد ليشمل حقوق اإلنسان، واحلكم الرشيد، والوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، 
وضمان الفرص واخليارات لكل فرد حتى يبلغ أقصى قدراته الكامنة.وكل خطوة في هذا 
االجتاه هي أيًضا خطوة في اجتاه تقليل الفقر، وحتقيق النمو االقتصادي ومنع النزاعات، 
والتحرر من احلاجة، والتحرر من اخلوف وحرية األجيال املستقبلية في أن يرثوا بيئة طبيعية 
صحية – هذه كلها هي املكونات املرتبطة باألمن اإلنساني، ومن ثَمَّ باألمن القومي. )3( 

وأكد كوفي أنان في كتاباته أنه تتم اآلن إعادة تعريف املعنى األساسي لسيادة الدولة 
الدول  إلى  العامة  النظرة  الدولي؛ وبذلك جرت  والتعاون  العوملة  – خاصة من قبل قوى 
بسيادة  النهوض  مت  ذاته،  الوقت  وفي  العكس.  وليس  شعوبها،  خلدمة  أدوات  باعتبارها 
الفرد – أي احلرية األساسية لكل فرد والتي نص عليها ميثاق األمم املتحدة واملعاهدات 
الدولية الالحقة له – من خالل وعي جديد ومنتشر بحقوق األفراد و ظهور مفهوم آخر 

هو األمن اإلنساني، يضع الناس وسالمتهم كمبدأ تنظيمي جديد.« )4(  
 Human Security Commission اإلنساني  لألمن  املتحدة  األمم  ونصت الئحة مفوضية 
تقدمي  أن عليها  2001، على  عام  أوجاتا  أمارتيا صن وسادكو  رئاستها  في  يشارك  التي 
حلول تُعني على حتقيق أهداف إعالن األلفية؛ بغية )5(   التحرر من اخلوف ومن احلاجة إلى 
كل الناس. وتقوم املفوضية في تقريرها الذي وضعته حتت عنوان »األمن اإلنساني اآلن 
لعام 2003« بتعريف األمن اإلنساني على أنه حماية »أساس حياة كل البشر بأساليب 
تدعم حرية اإلنسان وسعادته«؛ ذلك أن أمن اإلنسان هو  حماية اجلوهر احليوي حلياة جميع 

البشر بطرق تعزز حريات اإلنسان وقدرته على تأكيد ذاته. وأمن اإلنسان يعني حماية

)1(Arabinda Acharya, Op. Cit., P. 2-4.
)2( Kofi Annan, “The Causes of Conflict and the Promotion of Durable Peace and Sustainable Devel-
opment in Africa”, Secretary-General’s Report to the United Nations Security Council. 16 April 1998.  
<http://www.un.org/ecosocdev/geninfo/afrec/sgreport/index.html> 08/08/01
)3( Secretary General United Nations Report 2000. 
)4( Kofi Annan, “Two Concepts of Sovereignty, »The Economist«, 18 September 1999. 

)5( تبنت هذا اإلعالن 180 دولة عام 2000
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من  الناس  حماية  إلى  وترمي  احلياة،   جوهر  متثل  التي  احلريات  تلك  األساسية،  احلريات 
أيًضا  ويعني  النطاق(.   )الواسعة  واملتفشية  )القاسية(  احلرجة  واألوضاع  التهديدات 
النظم  وإيجاد  وتطلعاتهم،  الناس  قوة  مواطن  على  تبني  التي  العمليات  استخدام 
السياسية واالجتماعية  والبيئية واالقتصادية والعسكرية والثقافية التي متنح الناس 
مًعا لبنات البقاء على قيد احلياة وكسب العيش والكرامة.  إن أي مفهوم ألمن اإلنسان 
يجب أن يكون مفهوًما ديناميكيًّا. )1( غير أن هذا التعريف يدمج كالًّ من حقوق اإلنسان 
لقاعدة  ثالثة  أوجًها  بوصفهم  بعًضا؛  ببعضهم  اإلنساني  واألمن  البشرية  والتنمية 
منصوص  هو  ما  نحو  على  وكرامته،  اإلنسان  حياة  حماية  على  تعمل  واحدة  أخالقية 
عليه في اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واالتفاقيات التي تلته واخلاصة بحقوق اإلنسان. 
وهناك حتديات كثيرة تواجه املفوضية في عملية إدماج قضايا األمن اإلنساني في أعمال 
طليعتها،  في  يأتي  واحمللي،  واإلقليمي  الدولي  املستوى  على  باألمن  املهتمة  املنظمات 
اخملتلفة  االحتياجات  لتقدير  مبعادلة  اخلروج  يتعني  ثم  ومن  األمنية،  املرجعيات  اختالف 
تأثيرات  من  تخلو  ال  اإلنساني  األمن  جتارب  أن  إلى  باإلضافة  هذا  وموازنتها،  واملتنافسة 

سياسية وثقافية واجتماعية . )2(  
وتقترح مفوضية األمم املتحدة لألمن اإلنساني من أجل حتقيق أهداف األمن اإلنساني، إطارا 
أساسه »حماية« الناس و »متكينهم«.  إن إطار احلماية والتمكني املرجعي ليس جديًدا، 
أساسها  مبادئ  رشيد؛ فهو خليط من  ذات حكم  دولة  أي  آليات  في  أن جنده  بل ميكن 
العمل، وعمليات ومؤسسات، مبا فيها إقرار سيادة القانون، واحلوكمة، واملساءلة، وأدوات 
احلماية االجتماعية.  وبدالً من النظر إلى األفراد واجملتمعات كمتلقني سلبيني للمساعدة 
يَُعّد الناس مشاركني فاعلني،  أو الدعم أو حماية الدولة، فإن إطارًا للحماية والتمكني 
كبيرة  بدرجة  يحددوا  أن  والتمكني  احلماية  من  الصحيح  اإلطار  توفير  عند  مبقدورهم 
في  الناس  حماية  هي  اإلنساني  األمن  فمجاالت   .)3( مجتمعهم  ومصير  مصيرهم 
النزاعات العنيفة، وما يتلوها من مراحل وعدم استقرار األمن االقتصادي، والصحة؛ من 

أجل نشر املعرفة والقيم وتفتح املهارات. )4(  
وقد أشارت ألكاير إلى أن هدف األمن اإلنساني هو حماية اجلوهر احليوي حلياة كل الناس 
من تهديد التدخالت اخلطيرة، بطريقة تنسجم واإلشباع اإلنساني طويل األمد. وعرضت 

التعريفات األساسية في أبحاثها البديلة على النحو التالي: 

)1( جلنة أمن اإلنسان، مرجع سبق ذكره،  ص4.
)2( Thanh-Dam Trunong, Saskia Wieringa & Amrita Chhachhi )eds.(, »Engendering Human Security: 
Feminist Perspectives«, )London and New York : Zed Books Ltd, 2006(, p. X.   
)3( OCHA On Line, Human Security Q and A on Human Security. 
<http://ocahonline.un.org/webp.asp>
)4(< http://www.humansecurity-chs.org/index.html>
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•  حماية اجلوهر احليوي/الضروري حلياة كل الناس. حماية اجلوهر احليوي حلياة كل الناس 
من تهديد التدخالت اخلطيرة بطريقة تنسجم واإلشباع اإلنساني طويل األمد.

في  قدراتهم  تعويق  دون  الناس،  لكل  احليوية  واحلريات  احلقوق  من  مجموعة  ضمان    •
السعي إلى حتقيق أهداف أخرى.

•  إيجاد أحوال سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية يعيش فيها الناس وهم 
على يقني من أن حقوقهم وحرياتهم احليوية مصونة وآمنة.

•  منع تهديد التدخالت اخلطيرة من غزو اجلوهر احليوي حلياة الناس . )1( 
أما التعريف العملي الذي تبنته  ألكاير ِ: 

1- فيفترض التركيز املشترك على الفقر والعنف بدالً من اختيار إحداها دون اآلخر. 

 2- يفترض أن األمن اإلنساني »محوره الناس« كتعريف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي عام  
.1994

 3- يفترض تعدد اجلوانب.

 4- يقلص التعريفات السابقة من خالل التركيز على »التهديدات اخلطيرة واملتداخلة 
للجوهر احليوي حلياة الناس«. 

إجرائية  سياسات  إلى  اإلنساني  لألمن  املعياري  الهدف  ويترجم  يحدد  أن  يقترح   -5
ومشروعات بإجراءات ذات مبادىء.   

التعبيرات/الطرق  من  العديد  ليشمل  يتسع  اإلنساني  لألمن  العملي  التعريف  هذا 
متنافسة«  »معاني  ليست  أنها  على  تفهم  أن  ميكن  التي  اإلنساني،  لألمن  العملية 
لكنها مبادرات مناسبة حلماية األمن اإلنساني في الظروف املستقرة/الواضحة . كما أنه 
يدرك أن أغلب اجملهود املطلوب الهتمامات األمن اإلنساني نحدده سياسيًّا وعقالنيًّا؛ ومن 
ثم فإن التعريف العملي »يفسح مجاالً للواقع« مع توفيره أدوات حتليلية وأفكارًا تسمح 

بفهم األولويات السياسية لألمن اإلنساني ومواجهتها بأسلوب أفضل  )2( .

)1( Sabine Alkire, Op. Cit., P. 2-3.
)2( Sabine Alkire, Op. Cit, P.6-7.
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لقد اتفق كل من الهادج ساى و الف كريستوفرسون على أن األمن اإلنساني يتمحور 

حول التحرر من احلاجة واخلوف، وكذلك القدرة على الوصول إلى املوارد والفرص والتحكم 

فيها، وتتضمن العناصر األساسية لألمن اإلنساني البقاء والسالمة والفرص والكرامة 

في  االجتماعي  النوع  مساواة  وعدم  التفاوت  ويؤثر  واالستقالل،   )agency( والفاعلية 

مدى قدرة الرجال والنساء واألوالد والبنات على التمتع باالحتياجات األمنية األساسية.   

املكتسب بصورة  البشرية  املناعة  اإلصابة مبرض نقص  والنساء خطر  الفتيات  وتواجه 

إلى  التنمية  مؤشرات  تشير  كما  واالجتماعي،  االقتصادي  وضعهم  بسبب  خاصة 

ويهدد  والتعليم.  الدخل  وفي  والكتابة  القراءة  القدرة على  املتساوي في  وضعهم غير 

عدم مساواة النوع االجتماعي احلق في الصحة اجليدة، التي هي أحد العناصر األساسية 

لألمن اإلنساني، هذا باإلضافة إلى أنها تزيد من احتماالت اإلصابة مبرض نقص املناعة 

البشرية املكتسبة. )1(  

وقد قام برنامج هارفارد عن البحوث اخلاصة بالسياسة اإلنسانية والنزاع بتجميع قائمة 

واحلكومات  املتحدة  األمم  قبل  من  اإلنساني  لألمن  مختلًفا  تعريًفا  عشرين  من  بأكثر 

واملؤسسات األكادميية والعلماء.  وعلى الرغم من وجود أوجه تشابه كثيرة بينهم، فإنهم 

»األمن  مفهوم  يغطيها  التي  االحتياجات  و/أو  والقدرات  احلقوق  بدقة  يحددون  ال  غالًبا 

اإلنساني«. ويسعى األمن اإلنساني إلى حماية سالمة األفراد واجملتمعات وكرامتهما، بدالً 

من الدفاع عن حدود الدولة من التهديدات اخلارجية، وإن استراتيجيات األمن اإلنساني 

يجب أن تركز على منع النزاعات وبناء السالم بدالً من املساعدات اإلنسانية. ومن ثم فإن 

األمن اإلنساني إجراء أساسى ألمن الدولة والعالم. )2(   

األمن؛  النقاش حول  تقييم  يتم  أنه حتى  إلى  بولدوين  دايفيد  السياسي  العالم  وأشار 

 : فمن الضروري أن يتم تعريف املصطلح بصورة أكثر دقة. ويتطلب هذا على األقل شيئنينْ

االتفاق على أصل معنى كلمة األمن، وحتديد أكبر للمصطلح باإلشارة إلى مجموعة من 

األسئلة:  األمن من أجل من؟ األمن من أجل أي قيم؟ إلى أي مدى ميكن اعتماد مفهوم 

األمن؟ األمن من أي نوع من التهديدات؟ ما طرق الوصول إلى هذا األمن؟. )3(  

)1( Elhadj Sy, “Gender, HIV/AIDS and Human Security”, United Nations: Division for the Advancement 
of Women, 2001. 
<http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/Sy2001.htm> 08/22/01 p. 1-5.  
)2( Program on Humanitarian Policy and Conflict Research, Gaza 2010: Assessing Human Security 
Needs in the  Gaza strip, Terms of Reference 2005-2006, Harvard University, October 2005, P.6. 
<http://www.hpcr.org/pdfs/HPCR_Gaza_2010_TOR__20_Oct_2005.pdf> 

)3( Kanti Bajpai, Op. Cit,  P. 4.
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  The International Commission عند التطبيق رأت املفوضية الدولية للتدخل والسيادة

متصاعًدا  محوريًّا  مفهوًما  اإلنساني  األمن   on Intervention and Sovereignty

للمؤسسات القومية والدولية - في ظل تبني األمم املتحدة لهذا املفهوم- على أن يكون: 

»ضمان األمن اإلنساني، في أوسع معانيه، هو املهمة الرئيسة لألمم املتحدة.« أما السياسة 

اخلارجية لليابان فتسعى بشتى الطرق إلى الهدف املشترك أال وهو »التحرر من اخلوف 

ومن احلاجة.«، وثمة أمم أخرى مثل كندا والنرويج صاغت أجندة نشطة من املوضوعات 

األدبيات  وقد كثرت  اخلارجية،  اخلوف« في سياساتهم  »بالتحرر من  اخلاص  اجلزء  تغطي 

السابقة واملتواكبة مع هذه املقترحات، التي انتقد أغلبها  مفهوم األمن اإلنساني، على 

أساس أنه غامض وغير مفهوم ومستحيل. )1(  

لقد قامت كندا في األعوام القليلة املاضية بأخذ دور القيادة في تعريف النهوض مبفهوم 

األمن اإلنساني، وحددت احلكومة الكندية  خمس أولويات لسياساتها اخلارجية من أجل 

النهوض باألمن اإلنساني و هي: حماية املدنيني،  وعمليات دعم السالم،  ومنع النزاعات 

وحلها،  وإدارة احلكم  واملساءلة،  واألمن العام.)2(  فالتهديدات التي تواجه األمن اإلنساني 

الغنية  الدول  الدخل بني  الفجوة في  -  تكمن في:  الكندية  - حسب تعريف احلكومة 

الدمار  أسلحة  وانتشار  الدولية،  واجلرمية  الدولة،  وفشل  الداخلية  والنزاعات  والفقيرة، 

الشامل، واخلالفات الدينية والعرقية، وقمع الدولة، وانتشار استخدام األلغام البشرية، 

وانتهاك حقوق األطفال، وعدم النمو االقتصادي، ونظام جتارة عاملي غير مستقر ومغلق، 

وصراعات أهلية، وانتهاكات واسعة النطاق، واإلبادة، والعوملة، و »اجلرائم العنيفة، واالجتار 

في اخملدرات، واإلرهاب، واألمراض، والتدهور البيئي« و »القوى غير التقليدية« للجماعات 

العرقية والدينية املسلحة. )3(  إن  قضايا األمن اإلنساني في إطار رؤية احلكومة الكندية 

هي: األمن الشخصي للفرد من العنف أو الضرر، والوصول إلى االحتياجات األساسية في 

احلياة، وحماية األفراد من اجلرمية واإلرهاب، واألمراض املعدية/األوبئة، والفساد السياسي، 

والهجرة اجلماعية، وتوفير حقوق اإلنسان، والتحرر من العنف املبني على النوع االجتماعي، 

االستخدام  أو  استخدام  إساءة  من  والوقاية  والثقافية،  السياسية  اجملتمعات  وحقوق 

الزائد للموارد الطبيعية، واالستدامة البيئية وجهود احلد من التلوث. )4( 

)1( Sabine Alkire, Op. Cit., P.5-8.
)2(< http://www.humansecurity.gc.ca/menu-en.asp>
)3( Kanti Bajpai, Op. Cit., P. 9.
)4( George MacLean, “Instituting and Projecting Human Security: a Canadian Perspective”, Austra-
lian Journal of International Affairs 54.3 )2000(, 269-275.
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األمن  حول  يدور  والذي    )1( الدولية  عالقاتها  في  كندا  تسلكه  الذي  النهج  ويعتمد 

طبيعة  إن  االنعزالية:   من  بدالً  االنفتاح  هى:  العناصر  من  مجموعة  على  اإلنساني 

املستويات  مختلف  على  التعاوني  العمل  جتعل  للحدود  العابرة  التحديات  من  العديد 

وتعزيز  لإلنسانية،  األساسية  باملعايير  والنهوض  ضروريًّا،  واحمللية  واإلقليمية  العاملية 

بناء السالم، وإصالح املنظمات الدولية واإلقليمية القائمة، وتكوين شراكات وائتالفات 

الناعمة  القوة  أو  اإلقناع  قوة  مفاهيم  استخدام  إلى  باإلضافة  هذا  وإبداعية،  جديدة 

بصورة إبداعية في التفاوض بدالً من اإلكراه، واألفكار القوية بدالً من األسلحة القوية، 

والدبلوماسية املعلنة بدالً من املفاوضات السرية. كل هذه طرق فعالة لتحقيق العديد 

من عناصر األمن اإلنساني. )2(   

احلد  خالل  من  وذلك  الكندية،  احلكومة  تعريف  إطار  في  اإلنساني  األمن  تعزيز  يتم 

إن  وطأتهم؛  حتت  توقعهم  التي  الظروف  من  والتخلص  للتهديدات؛  الناس  تعرض  من 

مساعدة الناس في املواقف التي ينعدم فيها األمن بصورة كبيرة خاصة في النزاعات 

بناء  ثم،  يتطلب،  ما  وهو  اإلنساني،  األمن  لبرنامج  احملورية  األهداف  أحد  لهي  العنيفة 

األمن اإلنساني ألعمال اإلغاثة اإلنسانية على املدى القصير، ووضع استراتيجيات للمدى 

الطويل من أجل بناء السالم وتعزيز التنمية املستدامة. وهناك استراتيجيتان أساسيتان 

لتعزيز األمن اإلنساني هما: تقوية املبادئ القانونية وبناء القدرات لتعزيز هذه املبادئ. 

ا لنهج األمن اإلنساني الكندي يؤكد على ضرورة توفير احلد  )1( حدد لويد أكسورثي وزير خارجية كندا إطارًا عامًّ
األدنى من االحتياجات األساسية، إال أنه يعترف أيًضا بأن التنمية االقتصادية املستدامة وحقوق اإلنسان واحلريات 
مهمة  أشياء  كلها  االجتماعية   والعدالة  املستدامة  والتنمية  الرشيد  واحلكم  القانون  وسيادة  األساسية 
للسالم العاملي متاًما مثل احلد من السالح ونزع السالح. كما أيًضا األمن اإلنساني على الروابط ما بني التدهور 
الدائم  االستقرار  أن  إلى  اإلنساني  األمن  يخلص  وأخيرًا  والهجرة،  العرقية  والنزاعات  السكاني  والنمو  البيئي 
القدرة  بأن كندا لديها »كل من  إال بعد حتقيق األمن اإلنساني وكفالته.  كما أكد أكسورثي  ال ميكن حتقيقه 
أكسورثي  إلى  بالنسبة  أما  النامي«.   العالم  في  اإلنساني  األمن  في مساندة  القيادة  دور  لتلعب  واملصداقية 
فيتضمن االستخدام اإلبداعى ملفاهيم قوة اإلقناع/القوة الناعمة »التفاوض بدالً من اإلكراه، أفكارًا قوية بدالً من 
أسلحة قوية، الدبلوماسية العامة/املعلنة بدالً من التفاوض في الغرف املغلقة.« و قد أكد على أنه لو أرادت كندا 
أن تزيد من تأثيرها داخل مجلس األمن وأن تنهض ببرنامج األمن اإلنساني وبقدراته على توليد القوة الناعمة/
قوة اإلقناع لتعني عليها أن تقوي من التزامها بالبعثات اإلنسانية وبعثات حفظ السالم عن طريق تقوية مواردها 
اخلاصة بالقوة الباطشة /باإلكراه .  لقد قيد نهج القوة الناعمة برنامج األمن اإلنساني.  وعلى الرغم من وجود 
والعمل مع  اإلجماع  وبناء  االئتالفات  تكوين  التركيز على  الناعمة مثل  القوة  اجلديدة حول  األفكار  العديد من 
مجموعة متنوعة من أطراف اجملتمع خاصة املنظمات غير احلكومية فإنها - في النهاية - تعتمد على القوة 

الباطشة كأساس لها.   
Wayene Nells, Op. Cit., P.20-21.
Reesha Namasivayam, Op. Cit., P.6-7, 21-22
)2( Lloyd Axworthy, »Notes for an address by to the Instituto Tecnolgico Autnomo de México )ITAM(«, 
Canada’s Human Security Agenda for the Hemisphere, Mexico City, Mexico, 11 January 1999. 
<http://www.dfait-maeci.gc.ca/english/news/statements/99_state/99_003-e.htm>.8Sept. 2001.
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غير أن بناء القدرة املؤسسية دون تعزيز احترام املبادئ يؤدي – ال ريب - إلى تقويض املعيار 

اإليهام  إلى  إال  يؤدي  فال  القدرات حلمايتهم  بناء  دون  املبادئ  تقوية  أما  لألمن.  اإلنساني 

بأن القوة ميكن حدها من خالل سيادة القانون؛ فكلتا االستراتيجيتني مهمة. )1(  وقد 

قدم الوفد الكندي في منظمة اجلمعية العمومية للدول األمريكية لألمن اإلنساني في 

األمريكتني أربعة مناهج ميكن أن يؤدي العمل بهم إلى تشكيل مبادرات جديدة ومبتكرة، 

وهي حتقيق  الدميقراطية، واحلفاظ على حقوق اإلنسان، وتأكيد أسس األمن اإلنساني، 

ومكافحة اجلرمية وعدم األمان. )2(  

وقد وقعت احلكومة الكندية مع كلٍّ من اليابان و النرويج اتفاقيات و بروتوكوالت لتفعيل 

نهج األمن اإلنساني، وأنشئ مركز إقليمي لألمن اإلنساني في األردن، وطرح برنامج كندا 

واليابان للسالم والتعاون األمني  نقاًشا حول األمن اإلنساني وبناء السالم في إطار ما 

يلي: )3(  

سالمة الشعوب وكرامتها محورا اهتمام دولي، وإرساء األمن اإلنساني عنصرًا أساسيًّا 

لسياساتهما اخلارجية، وستقوم حكومة كل من كندا واليابان باكتشاف سبل تنسيق 

مناهج األمن اإلنساني وأنشطته. 

احلوار  إلى توسيع  دولية تدفعان  أولوية  وبناؤها ميثالن  القدرات من أجل السالم  - تعزيز 

والتنسيق بشأن قضايا بناء السالم.

- كال اجلانبني سيقوم باكتشاف طرائق لدعم القدرة على احلوار والبحث وحل النزاعات 

في إفريقيا فيما يتعلق مبشكالت األمن اإلفريقية.

وقد طرحت حكومة اليابان )4(  في اجلمعية العمومية لألمم املتحدة السؤال التالي: »هل 

ميكننا أن نتمتع بكامل احلرية دون اخلوف من العوز واحلاجة؟« وأجابت بقولها:  »لن يبدأ 

اإلنسان في التمتع باألمن احلقيقي إال إذا كنا قادرين على احلصول على فرصة لكسب

)1(Lloyd Axworthy, “Human Security: Security for People in a Changing World” <http://www.summita-
mericas.org/Canada/HumanSecurity-english.htm> 08/09/0
)2(Thirtieth Regular Session of the General Assembly Organization of American States, June 4, 2000 
Windsor, Canada, OAS/SER.P   AG/doc.3851/00  April 26, 2000.
  <http://www.summit-americas.org/>
)3(Ministry of Foreign Affairs of Japan, “Canada-Japan Action Agenda for Peace and Security Coop-
eration” Overview of Japan-Canada Relations«, 17 Sept., 1999. 
<http://www.mofa.go.jp/region/n-america/canada/p_ship21/annex3.html>. 9 Aug. 2001

)4( لقد يسرت اليابان عملية إنشاء صندوق األمم املتحدة لألمن اإلنساني في مارس 1999،  وأسهمت فيه بأكثر 
من 90 مليون دوالر )9.7 مليار ين( .
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مستوى  لتطوير  متساوية  فرص  لديهم  وتكون  أنفسهم،  على  يعتمدوا  العيش...وأن 
عيشهم، واتخاذ قراراتهم املستقبلية بأنفسهم.« )1(  

حتت  اليابان  حكومة  واستطاعت  منفردًا.  إنسان  كل  احترام  اإلنساني  األمن  ويتطلب 
قيادة رئيس الوزراء السيد كيزو أوبوتشي أن جتعل األمن اإلنساني أحد مبادئ السياسة 
اخلارجية اليابانية جلعل القرن احلادي والعشرين قرنًا »محوره اإلنسان« بحق. )2(   وهو ما 

اقتضى من احلكومة اليابانية ما يلي: 

•  فهم األمن اإلنساني باعتباره مفهوًما شامالً وجامًعا، وأن تهديدات األمن اإلنساني 
تختلف من بلد إلى آخر، ومن فرد إلى آخر.

•  مراجعة النظام الدولي؛ إذ يتعني أن تعمل عملية تعزيز القدرات على إتاحة املشاركة 
والهيئات  احلكومة  سياسات  صنع  عملية  في  احلكومية  غير  للمنظمات  الرسمية 
التنسيق  آلية  باعتبارها  املتحدة  األمم  وظائف  دعم  ضرورة  إلى  باإلضافة  هذا  الدولية. 
املركزية، واملؤسسة اخملّولة بأنشطة هذه األطراف في تعاملهم مع العوملة، كما يجب أن 
يحظى األمن اإلنساني بتفهم القاعدة العريضة مبا فيها الدول النامية في األمم املتحدة 
ودعمها، كما أن األمم املتحدة هي اجلهة الوحيدة القادرة تقريًبا على لعب دور محوري في 

تنسيق تطبيق اإلجراءات التي يحتاجها األمن اإلنساني.    
عليه  اإلنساني سيترتب  لألمن  عاملي  نظام  بناء  و  للمفكرين/املثقفني  بناء شبكات    •
حشد كل موارد الفكر البشرية وتعبئتها عبر احلدود السياسية واالقتصادية والعلمية 

والتكنولوجية التقليدية. 

على  الرسمية  باملوافقة  اإلنساني  األمن  يحظى  أن  يجب  إذ  وسياسي؛  دولي  توجه    •
املستوى الدولي، وكذلك بالدعم والتكاتف مقترننينْ بالفعل؛ وهذا بسبب طبيعة محاور 
اهتمام األمن اإلنساني وعملية صنع السياسات. )3(  وحتى يتم ضمان »حرية اإلنسان 
املتنوعة من  القضايا  تتم مخاطبة عدد من  أن  ينبغي  الكامنة«  قدراته  إلى  والوصول 
منظور »األمن اإلنساني« والتي تركز على الفرد، وهذا يتطلب التعاون بني األطراف اخملتلفة 

في اجملتمع الدولي، مبا فيها احلكومات واملنظمات الدولية واجملتمع املدني. )4(

)1(Yukio Takasu, “Toward Effective Cross-Sectorial Partnership to Ensure Human Security in a Glo-
balized World”, Statement at the Third Intellectual Dialogue on Building Asia’s Tomorrow. Bangkok, 
Thailand, 19 June 2000«. 
<http://www.mofa.go.jp/policy/human_secu/speech0006.html> 08/09/01
)2( Keizo Takemi, “New Forms of Development Towards the 21st Century Which Focus on the Dignity 
of the Individual.” Keynote Address at the International Symposium on Development. United Nations 
University, Tokyo, 24 June 1999. 
<http://www.mofa.go.jp/policy/human_secu/speech9906.html> 08/28/01
)3(Keizo Takemi. “Approach to the Mounting Concern of Human Security”, Remarks to the 2000 An-
nual Meeting of the Trilateral Commission, Tokyo, 2000.
<http://www.trilateral.org/annmtgs/trialog/trlgtxts/t54/tak.htm> 08/09/01
)4( http://www.mofa.go.jp/policy/human_secu/index.html
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•  تعزيز اجلهود ملعاجلة األخطار التي تهدد حياة اإلنسان ومصدر رزقه وكرامته، مثل الفقر 
املناعة  نقص  مرض  مثل  املعدية  واألمراض  املنظمة  واجلرمية  واخملدرات  البيئي  والتدهور 
إلى  األساسية  احلكومة  جهود  توجيه  من  والبد   )1( واأللغام.  والالجئني  البشرية/اإليدز 

اتخاذ أفعال ملموسة وتنفيذ مشروعات تخاطب اهتمامات األمن اإلنساني بعينها. 

واملشاركة  أفضل،  بصورة  احلكم  مثل:  الناجحة  للشراكة  األساسية  املبادئ  ترتبط    •
النهوض  بتعزيز عملية  للعامة،  أكبر  ووعي  التنمية  أجل  األفراد من  ومتكني  اجملتمعية، 

بالشراكات عبر القطاعات اخملتلفة من أجل األمن اإلنساني. )2(  
و قد عرف مركز األمم املتحدة للتنمية اإلقليمية )UNRCD( األمن اإلنساني)3( بأنه إزالة 
أو احلد من الضعف في مواجهة التهديدات االقتصادية والبيئية واالجتماعية والثقافية 
الى كونه مفهوًما ضروريًّا  التنمية املستدامة في اجملتمعات. هذا باإلضافة  التي تعوق 
التنمية  جهود  بذلك  فتنطوي  واستدامتها؛  للتنمية،  األلفية  أهداف  حتقيق  أجل  من 
اجلارية على اجملموعات املستهدفة/األكثر عرضة للتهديدات، وأن يتم تكوين آليات على 
املستويات اخملتلفة الوطنية والقطرية واحمللية – داخل احلكومة واجملتمع املدني – من أجل 
حماية اجملتمعات من التهديدات املوجهة إلى التنمية املستدامة؛ فاألمن اإلنساني يتعامل 
مع النزاعات والتهديدات املتعلقة بالتنمية مبا فيها زيادة ضعف األفراد واجملتمعات في 
مواجهة األزمات املالية، والفجوات املتزايدة بني الفقراء واألغنياء، واالنهيارات االجتماعية  
والتصدع الثقافي الذي يسببه إعادة التوطني والنزاعات والهجرة وأمناط احلياة سريعة 
األمن  تعظيم  هو  اإلقليمية  للتنمية  املتحدة  األمم  ملركز  األساسي  الهدف  إن  التغير.  
اإلنساني وتأثره من خالل إدماج قضاياه في سياسات التنمية والتخطيط احمللي واإلقليمي 
، وبناء القدرات إلدماج األمن اإلنساني في التخطيط احمللي للتنمية، مع زيادة الفرص من 

أجل استيعاب األكثر ضعًفا. )4( 

)1(Ibid.
)2( Yukio Takasu, Op. Cit.

)3( خلص املركز الدولي لبحوث التنمية IDRC  تعريف األمن اإلنساني ليضمن على األقل عددًا من األبعاد املتداخلة 
التي تدور حول الكرامة اإلنسانية:

-  األمن الشخصي والبدني: حق األفراد واجملتمعات في احلفاظ على حياتهم وصحتهم وسكنهم في بيئة 
آمنة ومستدمية. 

-  األمن االقتصادي: الوصول إلى العمل و املوارد الضرورية للبقاء، مع اتخاذ اإلجراءات املناسبة للحد من سوء 
التوزيع والندرة االصطناعية والسماح بحدوث حتسن في اجلودة املادية حلياة اجملتمع. 

الوضع  أو  العرق  أو  االجتماعي  النوع  أو  السن  التفرقة على أساس  احلماية من  توفير  االجتماعي:  األمن    -
االجتماعي، باإلضافة الى القدرة على الوصول إلى شبكات األمان االجتماعية  واملعرفة واملعلومات، وكذلك 

حرية التجمع.
التمكني  إلى  باإلضافة  واملعارضة،  واملشاركة  )احلرية(  واالستقالل  التمثيل  السياسي: ضمان حق  األمن    -
األمن  السياسي  البعد  هذا  ويتضمن  التغيير.  على  للقدرة  معقول  احتمال  وجود  مع  اخليارات  لتوسيع 

القضائي والقانوني، أي  قدرة وصول األفراد واجلماعات إلى القضاء/العدالة واحلماية من االستغالل.
-  األمن العرقي والثقافي:  مناخ اجتماعي تشعر فيه األقليات باألمان في التعبير عن هويتها الثقافية. 

   </http://www.uncrd.or.jp/hs>
)4( < http://www.uncrd.or.jp/hs/>
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وفي عام  1999)1(، تكونت شبكة األمن اإلنساني من مجموعة متعددة األطراف  مكونة 
من الدول التي تعمل على النهوض باستراتيجيات األمن اإلنساني في السياسة اخلارجية. 
فالشبكة تضم اآلن كالًّ من النمسا، وكندا، وتشيلي، وكوستا ريكا، واليونان، وأيرلندا، 
األردن، ومالي، وهولندا، والنرويج، وسلوفينيا، وجنوب إفريقيا )مراقب(، وسويسرا، وتايالند. 
وقد عرَّفت الشبكة األمن اإلنساني بأنه: »عالم إنساني يستطيع أن يعيش فيه اإلنسان 
في أمن وكرامة، متحررًا من الفقر واليأس...يضمن فيه كل فرد التحرر من اخلوف والتحرر 
هذا  اإلنسانية«،  للقدرات  الكاملة  التنمية  أجل  من  الفرص  تكافؤ  وتوافر  احلاجة،  من 
باإلضافة إلى أن معنى املفهوم في األساس هو: التحرر من التهديدات التي تنتهك حقوق 

اإلنسان فيما يخص سالمته وحياته«. 
ا في سبتمبر عام 2004 عندما نشر االحتاد  وقد تلقى نهج األمن اإلنساني دعًما آخر مهمًّ
أوروبا  »بيان  عنوان  األوروبية حتت  األمن  قدرات  دراسات  برشلونة جملموعة  تقرير  األوروبي 
لألمن اإلنساني« طالبت فيه بقوة تستطيع االستجابة )ألزمات( األمن اإلنساني على أن 
»تتألف هذه القوة على نحو كبير من املدنيني املتخصصني الذين يتمتعون مبهارات منع 
النزاعات وإعادة البناء االجتماعي. حتى أن مكونها العسكري سيلتزم بشدة بآداب األمن 

اإلنساني.« )2( 
األمن  ذكرها  تصف  السابق  احلديثة  األدبيات  أغلب  أن  إليه  اإلشارة  مما سبقت  نخلص 
اإلنساني بأنه مشكلة عاملية حتتاج إلى حل عاملي. وأن  حتقيق األمن اإلنساني، كما يظهر 
من تعريفه، يحتاج إلى مجهود جماعي يتضمن املواطن كالعب فاعل، وإن كان يشمل 
أدوارًا أساسية جملموعات اجملتمع املدني واملؤسسات، واملنظمات التجارية وغير احلكومية 
والدولية، وحكومات الدول.  وتؤكد أغلب األدبيات على أهمية القضاء على الفقر، حتى 
الكرمية  احلياة  بني  العالقة  محورية  على  تشّدد  اإلنساني  لألمن  املتحفظة  الرؤى  أكثر 
يتعدى  ما  تتطلب  ظروف  وهي  البشرية،  اجملتمعات  داخل  لألفراد  واالجتماعية  املادية 
التنمية االقتصادية ليشمل تفسير كيفية ربط التنمية االقتصادية باالحترام املتزايد 
اجملتمع  ومساءلة  اخلاص،  القطاع  قدرة  وزيادة  بينهما،  التناغم  وحتقيق  اإلنسان  حلقوق 
املدني ونضوجه. غير أن األدبيات السابقة اتفقت على أن  »األمن اإلنساني« يتكون من 

ثالثة عناصر أساسية:  »بقاء اإلنسان«، و »احلياة الكرمية لإلنسان«  و »حرية اإلنسان«.

الدولية ضد  النرويج لإلعالن عن هذه الشبكة والذي جرى عقده ملناقشة احلملة  وزاري في  )1( مت اختيار مؤمتر 
اإلنساني.  األمن  لشبكة  سنويًّا  الوزاري  املستوى  على  الحقة  اجتماعات  عقدت  وقد  األرضية/البرية.  األلغام 
وتضمنت اللجنة 12 دولة مع حلول عام 2004 هي:  النمسا، كندا، تشيلي، اليونان، أيرلندا، األردن، مالي، هولندا، 
النرويج، سويسرا، سلوفينيا، وتايالند.  و قامت جنوب إفريقيا باملشاركة كمراقب.  وترى شبكة األمن اإلنساني 
نفسها على أنها آلية »غير رسمية ومرنة« من أجل »العمل اجلماعي« لتقوم بجذب »االنتباه الدولي إلى قضايا 
جديدة وحديثة الظهور«. وتسعى إلى تطبيق »منظور األمن اإلنساني« من أجل »تفعيل العمليات السياسية 
التي تهدف إلى منع أو حل النزاعات والنهوض بالسالم والتنمية.«   وأسهمت الشبكة في العديد من القضايا 
الدولية، وتعليم  األلغام، واحلد من األسلحة الصغيرة، وإنشاء احملكمة اجلنائية  القضاء على  الدولية، مبا فيها 
حقوق اإلنسان وقانون حقوق اإلنسان، ومحاربة اجلرائم الدولية، ومكافحة مرض نقص املناعة البشرية املكتسب/

اإليدز.
 <http://www.humansecuritynetwork.org> 
)2(Dan Henk, Op. Cit., P. 95.
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لكن األدبيات اتفقت على أن يكون »األمن اإلنساني« أحد االهتمامات املهمة في سياسات 

احلكومات الدميقراطية، فأغلب النزاعات التي حدثت في السنوات اخلمس عشرة املاضية 

إن  املدنيني.  من  كانوا  الضحايا  أغلب  أن  كما  دول،  بني  خارجية  وليست  داخلية،  كانت 

سالمة األفراد أصبح منصوًصا عليها في مقدمة تعريفات األمن والسالم؛ لذلك تقترن 

هذه النزاعات اجلديدة غالًبا بانتهاكات واسعة النطاق وبجرائم عنف وإرهاب.  وقد تطرقت 

أغلبية  األدبيات إلى أن نهج األمن اإلنساني ليس جديًدا؛ فالتهديدات املوجهة إليه ليست 

من الظواهر احلديثة. إن ما جد هو اإلطار املتغير؛ فمفهوم األمن اإلنساني يضع مقياًسا 

جديًدا للحكم على جناح أو فشل سياسات األمن الوطنية والدولية، و اتفقت الكثيرمن 

األدبيات كذلك على أن أمن الدولة ال يضمن من تلقاء نفسه أمن شعبها. وال يساعد 

مفهوم األمن اإلنساني فقط على تقييم فعالية السياسات األمنية، وإمنا يؤكد أيًضا 

على أهمية العمل الوقائي للتقليل من نسبة التعرض للخطر، كما يوضح الطرق التي 

يجب اتخاذها ملعاجلة املوقف عندما تفشل الوقاية، هذا باإلضافة إلى اإلشارة - في كثير 

من األحيان - إلى أن اعتراف صانعي القرار بأهمية األمن اإلنساني كإطار للسياسات في 

ازدياد مستمر .

شكل 3: العناصر األساسية لألمن اإلنساني
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المطلب الثانى 
 مقارنة بين األمن اإلنساني و المفاهيم ذات الصلة

1- أمن اإلنسان و أمن الدولة 
ركز  الذي  التقليدي  الضيق  مبفهومه  األمن  موضوع  مع  التعامل  طبيعة  تغيرت  لقد 
فحسب على الدفاع عن سالمة حدود الدولة ذات السيادة )1(  والدفاع عن وحدة أراضيها 
وحرية حتديد نظام احلكم، )2(  واالهتمام بالسياسات اخلارجية  والدفاعية املعنية بتجنب 
أو منع النزاعات العسكرية واحلدودية، وأمست األموال املنفقة على األمن بهذا املفهوم 
تتجاوز إجمالي دخول 49% من سكان العالم.)3(  وعلى الرغم من هذا، فإن الشعور باألمن 
لم يتحسن، بل زاد عدد الضحايا من البشر من جراء النزاعات والصراعات العسكرية عبر 
احلدود أو داخلها. إن أمن الدولة وسيلة لتوفير أمن اإلنسان، في حني ميكن لدرجة عالية 

من األمن اإلنساني أن تضفي الرعاية على احلكومات ونظم احلكم والدول. )4(  
إن الفكرة التقليدية لألمن التي حتتكر فيها الدولة احلقوق ووسائل احلماية ملواطنيها 
للحفاظ على النظام والسالم، أصبحت فى ظل التحديات التى تواجه الدول أكثر تعقيًدا؛  
فالدولة مازالت املسئولة األساسية عن األمن، إال أنها - في كثير من األحيان - تفشل 
في الوفاء بالتزاماتها األمنية. وهذا ما استوجب حتويل االهتمام من أمن الدولة إلى أمن 
اإلنسان، وبات من الواضح أيًضا أن تبني هذا املفهوم الضيق لألمن لم يحِمِ البشر من آثار 
تقلبات البيئة واألعاصير واألمراض والزالزل واجلفاف التي أحلقت بالناس أضرارًا وخسائر ال 
تقل عن تلك التي أحلقوها بأنفسهم من خالل صراعاتهم املسلحة.  وقد دعا هذا كله 
إلى ضرورة معاجلة مفهوم األمن من خالل منظور عاملي يتجاوز احلدود القطرية إلى ما 

يعرف »باألمن املشترك« )5(.
فأمن اإلنسان يكمل أمن الدولة، ويعزز حقوق اإلنسان، ويقوي التنمية اإلنسانية.  وأمن 
اإلنسان  يؤكد على حماية  اإلنسان من طائفة واسعة من التهديدات لألفراد وللمجتمعات، 
كما يسعى إلى متكينهم من أن يتصرفوا لصاحلهم، جامًعا بني عناصر األمن واحلقوق 
والتنمية املتعلقة باإلنسان. )6(  ويدعم أمن الدولة وأمن اإلنسان بعضهما بعًضا؛ فبناء 
دولة فعالة ودميقراطية تقدر شعبها وحتمي أقليتها لهو استراتيجية محورية للنهوض 
باألمن اإلنساني، وفي الوقت ذاته، يغدو حتسني األمن اإلنساني لشعب هذه الدولة معززًا 

شرعية الدولة واستقرارها وأمنها. )7( 

)1(Amartya K. Sen, »Gender and Cooperative Conflicts«, in: Irene Timber )editor(, »Persistent Inequal-
ities: Women and World Development«, )New York: Oxford University, 1990(, P.558 
)2(Sverre Lodgaard, Op. Cit., P. 1
)3(Amartya K. Sen, Op. Cit.
)4(Sverre Lodgaard. Op. Cit., P.2.

)5( جلنة أمن اإلنسان، مرجع سبق ذكره، ص2. 
)6( املرجع السابق، ص2. 

)7( Lloyd Axworthy, Op. Cit.
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إذن يجب أن يكون كل من أمن الدولة وأمن اإلنسان من أهداف السياسة الوطنية والتعاون 
األمن  حتقيق  محاولة  على  تشجع  مواتية  بيئة  القومي  األمن  يوجد  نظريًّا،  اإلقليمي، 
ن األمن القومي الدول من السعي إلى حتقيق برنامج تنموي وطني طويل  اإلنساني. و ميكِّ
البالد؛  أو خارج  للنزاعات وتداعياتها سواء من داخل  األجل دون خوف من تعثره؛ نتيجة 
شراء  من  بدالً  املنتجة  للقطاعات  مواردهم  بتخصيص  للدول  يسمح  القومي  فاألمن 
فرًصا من شأنها حتسني حياة شعوبها  الوطنية تخلق  التنمية  و  العسكرية،  املعدات 
وأحوالهم، من ناحية أخرى، يوفر األمن اإلنساني أساًسا صلًبا لالستقرار الوطني.  وقد 
أشارت جلنة احلوكمة/احلكم العاملية في تقريرها عام 1995 إلى أنه »يجب النظر إلى أمن 

الشعوب باعتباره هدًفا مساويًا في أهميته ألمن الدول.«  )1(  
ومفهوم األمن اإلنساني ال يدع أمن الناس يحل محل أمن الدولة، فهو يرى أن كليهما 
يعتمد على اآلخر، وأن أمن الدول يظل شرًطا ضروريًّا ألمن الناس، ولكن األمن القومي ال 
يكفي لضمان أمن الناس. لذلك يجب أن توفر الدولة أشكاالً شتى من احلماية ملواطنيها، 
خالل  من  وذلك  التعسفية،  الدولة  سلطة  من  حماية  إلى  يحتاجون  األفراد  أن  بَينَْد 
سيادة القانون والتركيز على احلقوق املدنية والسياسية، فضالً عن احلقوق االجتماعية 
واالقتصادية. و يكمل أمن اإلنسان أمن الدولة من أربعة جوانب، )2(  أوالً: اهتمامه بالفرد 
وباجملتمع ال بالدولة، ثانًيا : تشمل التهديدات )3(  ألمن الناس، التهديدات واألوضاع التي 
الفاعلة)4(  اجلهات  نطاق  ثالًثا:  الدولة،  تهديدات ألمن  أنها  على  دائًما  تصنف  تكن  لم 
أوسع من إطار الدولة وحدها،  رابًعا: حتقيق أمن اإلنسان ال يتضمن مجرد حماية الناس, 

بل يتضمن أيًضا متكني)5( الناس من الدفاع عن أنفسهم )6( . 
هناك  أيًضا مجموعة من التشابهات القوية بني األمن اإلنساني و أمن الدولة؛  فكالهما 
ووضعها على أساس  املعنية  الشعوب  اخلطرة ألمن  للتهديدات  أولويات  بتحديد  يقوم 
منظمة،  مؤسسية  استجابات  بوصفهما  االستراتيجية،  والتحاليل  العلمي  الدليل 
شاملة و دائمة، ومتناسقة للتهديدات التي مت حصرها, متضمنة أطراًفا متعددة متتد 

من البحث حتى العمل امليداني. )7(  

)1(Mc. Abad Jr., “The Challenge of Balancing State Security with Human Security”, Indonesian Quar-
terly XXVII.4 2000, P.403.

)2( جلنة أمن اإلنسان، مرجع سبق ذكره، ص4-3.
)3( التهديدات. حماية املواطنني من التلوث البيئي، واإلرهاب العابر للحدود الوطنية، وحتركات السكان الضخمة، 

واألمراض املعدية من قبيل فيروس نقص املناعة اإلنسانية/اإليدز/ وأوضاع القمع واحلرمات الطويلة األمد.
)4( اجلهات الفاعلة. مجموعة اجلهات الفاعلة أكبر أيًضا. فلم تعد الدول هي الفئات الفاعلة الوحيدة. إذ تشارك 

املنظمات اإلقليمية والدولية، واملنظمات غير احلكومية، واجملتمع املدني، في إدارة القضايا األمنية.
)5( التمكني. يستتبع تأمني الناس أيًضا متكني الناس واجملتمعات. وفي حاالت كثيرة ميكن أن يسهم الناس مباشرة 

في حتديد احللول لورطة انعدام األمن وتنفيذها.
)6( جلنة أمن اإلنسان، مرجع سبق ذكره، ص5.

)7( SabineAlkire, Op. Cit., P.31-39.
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من الضروري أيًضا إلقاء الضوء على اختالفني بني األمن اإلنساني والدولة،  أوالً: إن أمن 
ثانًيا:  فيها،   تعيش  التي  والناس  الدولة  أراضي  بحماية  كبيرة  بصورة  مختص  الدولة 
أراضيها،  ووحدة  الدول  بني  السلطة  توزيع  بنسبية  واضحة  بصورة  يهتم  الدولة  أمن 
هذه األجندة مشروعة، ولكنها ليست جزًءا من أجندة األمن اإلنساني؛ فاألمن اإلنساني 
الناس وحرياتهم.  أنه متعدد اجلوانب ويحدد في إطار خيارات  الناس، كما  أيًضا  محوره 
و ميكن لألمن القومي أن يكون هدًفا يستحق أن نسعى إليه، إال أن هذا يكون في إطار 
أمن  إن  الكرمية.  بقائهم وحياتهم  أى على  الناس،  أمن  احلفاظ على  مدى إسهامه في 
الفرد واألمن العاملي وجهان لعملة واحدة كما يشير مناصرو »األمن اإلنساني«.)1( غير 
آخرين  وصالح  ومصاحلهم   أن يسلكوا  على  الناس  قدرة  أن   يعني كذلك  التمكني  أن 
هي السبيل الثاني لتحقيق أمن اإلنسان، وتعزيز تلك القدرة مييز أمن اإلنسان عن أمن 
الدولة، ودعم قدرات الناس على حتقيق مصاحلهم وسيلة أيًضا لتحقيق أمن اإلنسان، 
وعدم إهدار كرامته وال انتهاكها، وإيجاد فرص للعمل والتصدي ملشكالت كثيرة محليًّا؛ 
فتمكني الناس هو دعم قدرتهم على التصرف مبا يحقق مصاحلهم وهذا يتطلب توفير 
التعليم واملعلومات؛ ليكون باستطاعتهم متحيص املواضعات االجتماعية والقيام بعمل 

جماعي.

2- األمن اإلنساني والتنمية البشرية
ميكن القول إن فكرة األمن اإلنساني كانت دائًما فكرة ضمنية في مفهوم التنمية، إال 
أن الفشل في حتقيق أهداف تنموية مستدامة وتصاعد النزاعات االجتماعية بصورها 
التنمية  عناصر  بني  املعقدة  املتداخلة  العالقة  فهم  يتم  لم  أنه  إلى  تشيران  اخملتلفة 
واألمن بصورة صحيحة. إن مفهوم التنمية البشرية يدور حول طبيعة املدخل الواسع 
لتوسيع خيارات الناس وقدراتهم، ليس فقط فيما يخص الدخل، ولكن أيًضا في مجاالت 

الصحة والتعليم والتكنولوجيا والبيئة والتوظيف.

كما  احلق،  محبوب  سماها  التي  البشرية،  التنمية  مدرسة  ظهرت  التسعينيات،  وفى 
ذكرت ألكاير، »األكثر شموالً« ، وكانت مؤسسة على ردود أفعال سابقة ضد االفتراض 
إن  قيل  له.  هدًفا  الشامل  االقتصادي  بالنمو  اهتم  الذي  االقتصادية،  للتنمية  السائد 
النمو لم يكن كافًيا بوصفه هدًفا، ومن املستطاع حتقيق منو كلي متواكب مع ظروف 
البيئي.   التدهور  أو  السياسي،  والقهر  الفقراء،  بني  الشديد  احلرمان  مثل  قاسية  أخرى 
أساسى  االقتصادية كحجر  للتنمية  بدائل  عن  البحث  على  املدرسة  وقد عملت هذه 

للتنمية. )2(    

)1( Sabine,Alkire, Op. Cit., P. 35.
)2( املرجع السابق. 
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فهدف التنمية البشرية هو ازدهار أو إشباع األفراد حياتيًّا ومجتمعيًّا، ومد اخليارات إلى 

الفئات كافة، وعلى العكس من هذا، فإن مساحة األمن اإلنساني محدودة.  وفي حني 

وفي  وقائيًّا منظًما،  اإلنساني جانًبا  لألمن  فإن  واملعدم،  احملروم  املدخلني يخاطب  أن كال 

الوقت الذي تهدف فيه التنمية البشرية إلى »النمو العادل« <فإن األمن اإلنساني يركز 

الركود  مواجهة  على  ويعمل  يحدد  اإلنساني  األمن  مدخل  إن  اآلمن«..  »االنحدار  على 

االقتصادي، والنزاعات، والطوارىء، واألحداث األكثر تشاؤًما في اجملتمع، وأخيرًا، فإن األمن 

اإلنساني ميكنه, في بعض األحيان، أن يكون أضيق وأقصر أفًقا، وقد يتضمن عمليات جندة 

تنمية بشرية ومؤسسية  إلى  باإلضافة  السالم،  الطوارىء، وعمليات حفظ  في حاالت 

أطول أمًدا. )1(  

التنمية البشرية حتث على ضرورة أن تتوجه السياسات االجتماعية و االقتصادية إلى 

الناس ورخائهم بوصفهما هدًفا أساسيًّا وأخيرًا، بدالً من التركيز على النمو االقتصادي 

أو أي حالة أخرى باعتبارهما غاية في حد ذاتهما. وقد أشارت تقارير برنامج األمم املتحدة 

والقضايا  االقتصادية  املقتضيات  بني  »التوازن  بوصفها  البشرية  التنمية  إلى  اإلمنائي 

االجتماعية واالهتمامات البيئية والديناميكية الدميوجرافية مع اعتبار اإلنسان وسيلتها 

وهدفها«. وقد أخذت التقارير بهذا املبدأ منذ 1990 مؤكدة على البعد اإلنساني، وجاعلة 

التنمية  وتشمل  فيها.  املشاركة  ومن  التنمية  الرئيس من عملية  املستفيد  الفرد هو 

البشرية أربعة عناصر هي)2(:   

اإلنتاجية:  
أال يكون  إنتاجيتهم، على  زيادة  املالئمة للبشر لكي يتمكنوا من  الظروف  تعنى توفير 

عنصر النمو االقتصادي منوذجيًّا إال بالتنمية البشرية.

اإلنصاف أو العدالة االجتماعية:  
احلواجز  رفع  من  البد  ذلك  ولبلوغ  ذاتها،  الفرص  على  احلصول  في  البشر  تساوى  يعني 

والسياسية  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  إلى  املؤدية  الفرص  إيجاد  دون  التي حتول 

والثقافية. وهنا جتب اإلشارة إلى أن  احلماية جوهر أساسى لألمن اإلنسانى؛ فهو يعترف 

بأن الناس واجملتمعات تهددهما أحداث خارجة عن نطاق سيطرتهما إلى حد كبير تهديًدا 

بالًغا، من قبيل:  أزمة مالية، أو صراع عنيف. وحلماية الناس من هذه التهديدات ال بد من 

التمسك بحقوقهم وحرياتهم األساسية.

)1( Ibid, P.31-39.
)2( صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، مفهوم النوع االجتماعي، )عمان: مكتب غرب آسيا التابع لصندوق األمم 

املتحدة اإلمنائي للمرأة، 2000(، ص 3-2.
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االستدامة :  
تنطوي على ضمان حصول البشر على فرص التنمية دون إهمال حق األجيال القادمة عند 
رسم السياسات التنموية، وهو ما يحتم بالتالي: »التأصيل املؤسسي ملفهوم التنمية 

الشامل من خالل تعزيز دور املؤسسات احلكومية وغير احلكومية«.

التمكني : 
على التنمية أن تكون من صنع البشر ال من أجلهم فحسب، وهو ما يحتم مشاركتهم 
مشاركة تامة في صنع القرارات والسياسات املتعلقة بحياتهم وفى تنفيذها ضمن حيز 
الواقع. وحتى نضمن لتلك املشاركة النجاح فالبد من تعزيز قدرات البشر على مختلف 

املستويات واجملاالت بهدف سيطرة كل فرد في  اجملتمع على مقدراته.  

وقد حدد أمارتيا صن أيًضا العالقة بني األمن اإلنساني والتنمية البشرية )1(  فى عدة 
نقاط هي: أوالً: األمن اإلنساني والتنمية البشرية محورهما اإلنسان، ثانًيا: كالهما متعدد 
القطاعات واجلوانب فيما يخص اإلجراءات، وكالهما يخاطب كرامة الناس، باإلضافة إلى 
اهتماماتهما املادية واجلسدية، ثالًثا: التنمية البشرية تقدم »الصورة الكاملة« للهدف 

طويل األمد، أال وهو اإلشباع اإلنساني ألفراد اجملتمع، 
لألفراد  يصلح  واسع  مدخل  هي  البشرية  التنمية  أن  أي  فقراء،  أو  أغنياء  كانوا  سواء 

واجملتمعات الغنية والفقيرة. )2(  
وكما أن هناك تشابًها بني األمن اإلنسانى والتنمية البشرية، هناك أيًضا بعض االختالفات 
كل  توسيع  ليس  فالهدف  اإلنساني،  لألمن  احملدودة  غير  الطبيعة  أوالً:  مثل:  بينهما، 
القدرات بصورة مطلقة ولكن توفير القدرات احليوية لكل األشخاص على قدم املساواة. 
أما التنمية البشرية فهي بالتأكيد أوسع وتتضمن اهتمامات ليست أساسية فقط، 
ا من اهتمامات التنمية  ثانًيا: األمن اإلنساني يشتمل على مجموعة فرعية محدودة جدًّ
التنمية  عليها  تؤكد  لم  التي  »لالنحدارات«  أخرى  اهتمامات  إلى  )باإلضافة  البشرية 
البشرية، كما يستبعد األمن اإلنساني أغلب اهتمامات التنمية البشرية ألنها خارجة 
مثل  تهديدات  مخاطبة  عاتقه  على  يأخذ  اإلنساني  األمن  نهج  إن  ثالًثا:  نطاقه(،  عن 
العنف أو الهبوط االقتصادي مباشرة، رابًعا: الفرق بني األمن اإلنساني والتنمية البشرية 
هو العامل الزمني، ففي حالة التنمية البشرية جند أن كثيرًا من اجملهودات موجهة إلى 
البناء املؤسسي، وبناء القدرات، وجعل جميع التدخالت مستدامة على مدى الزمن، وفي 
الكثير من األحيان، يقوم األمن اإلنساني بتدخالت مشابهة، إال أنه، في بعض األحيان، 

ا ودون مشاركة. )3(  تكون أنشطة األمن اإلنساني قصيرة األمد جدًّ

)1( Amartya K. Sen, “Why Human Security?” Text of presentation at the ‘International Symposium on 
Human Security” in Tokyo, 28 July, 2000.
)2( Sabine Alkire, Op. Cit., P.36.
)3( Ibid, P.36-37.
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ومن ثم جاءت الدعوة إلى تضمني البعد اإلنساني و عدم االكتفاء مبؤشر وحيد وإيجاد 

مقاييس مجمعة تتناول التنمية بجوانبها املتعددة، والتي يعجز متغير واحد بالضرورة 

عن رصدها. فكان مؤشر التنمية اإلنسانية نتاج اجلدل الدائر حول عدم االكتفاء باملؤشرات 

تعبر  مؤشرات  اجملمع  املقياس  هذا  في  أدرجت  حيث  نقصانًا.  أو  زيادة  بالدخل  املرتبطة 

بدرجة أفضل عن التغيرات احلادثة في مستوى املعيشة ورخاء األفراد، وتعكس ما أكد 

عليه برنامج األمم املتحدة اإلمنائ من أن التنمية يجب أن تركز باألساس على أمن البشر، 

مؤشرات  فظهرت  فيها،  يعيشون  التي  واألقاليم  واألقطار  احلدود  بأمن  االكتفاء  وعدم 

تعكس تطور خدمات الصحة والتعليم واحلريات السياسية واملشاركة. )1(  

هذين  من  مجال  في  فالتقدم  البشرية؛  والتنمية  اإلنساني  األمن  بني  صلة  هناك  إذن 

اجملالني يعزز فرص إحراز التقدم في اجملال اآلخر. ولكن الفشل في أي مجال منهما يزيد 

والتنمية  اإلنساني  األمن  يعزز مفهوما  و  اآلخر،  اجملال  الفشل في  أيًضا من حدة خطر 

البشرية بعضهما بعًضا؛ فاألمن اإلنساني يخلق بيئة مواتية للتنمية البشرية، والعنف 

أو التهديد بالعنف يجعالن التقدم امللموس في البرنامج التنموي هدًفا بعيد املنال. 

3-  األمن اإلنساني وحقوق اإلنسان

املواثيق  مبقتضى  واملصونة  املقررة  واحلريات  احلقوق  »مجموعة  هي   )2( اإلنسان  حقوق 

الدولية واإلقليمية التي تلتزم الدول بإقرارها وضمانها وحمايتها على أراضيها.  وتضاف

)1(United Nations Development Programme, »Human Development Report«, )New York:  Oxford Uni-
versity Press, 1994(, P.90.
الليبرالية  وثوراته  الغرب  إيديولوجيات  من  األساس  في  مستوحى  اإلنسان  حقوق  من  األول  اجليل  كان   )2(
الدميقراطية، التي ركزت على احلريات املدنية والسياسية، مبا فيها حق احلياة واحلرية واألمن الشخصي، والتحرر 
وفي  القضاء  إلى  اللجوء  في  وحقه  القانونية  الفرد  بشخصية  االعتراف  في  واحلق  التعذيب،  أو  العبودية  من 
احلصول على محاكمة عادلة، واحلق في مغادرة أي بلد مبا فيها بلده، واحلق في الزواج وتكوين أسرة, وحق امللكية، 
أما  بالده.  حكم  في  املشاركة  في  الفرد  حق  وإقرار  والتجمع،  والتعبير  والرأي  والدين  والضمير  التفكير  وحرية 
الثاني فقد مت تقدميه إلى الساحة الدولية من قبل ثورات الدميقراطية االجتماعية  والثورات الشيوعية  اجليل 
التي كانت مهتمة باحلقوق االجتماعية والسياسية مبا فيها حق العمل وحق احلصول على أجر متساو للعمل 
املتماثل، وحق التعليم والراحة واألمن االجتماعي واحلق في مستوى معيشة مناسب، وكذلك احلق في املشاركة 
في احلياة الثقافية للمجتمع.   لقد قامت الدول التي حصلت على  استقاللها بالتعاون مع الدول االشتراكية 
الدولي اخلاص باحلقوق  العهد  اتفاقية  املتحدة عام 1966 بسن تشريع لهذه احلقوق في صورة  األمم  في أجهزة 
االقتصادية واالجتماعية  والثقافية، وقد دخل هذا العهد حيز التنفيذ عام 1976، مشكالً مع اإلعالن العاملي 
حلقوق اإلنسان ما يطلق عليه غالًبا ب«القانون الدولي حلقوق اإلنسان«.  أما اجليل الثالث فجاء نتيجة نضاالت 
الشعوب احملتلة التي كانت تنظر إلى قوة الدول التي كانت حتتلهم باعتبارها تهديًدا حلياتهم جميًعا، فعمل 
على االعتراف بحق التعاونيات وبحق االتصال  الذي أصبح أحد اجلوانب املهمة لهذه احلقوق التي تعترف بحق 
التحدث والتعليم والتعلم بلغة الفرد األصلية )احمللية/األم( وهو حق يتم انتهاكه باستمرار من قبل العديد من 
النظم الديكتاتورية، ومن قبل أيًضا بعض النظم التي تسمي نفسها نظًما دميقراطية. باإلضافة إلى هذا تنص 
املادة الرابعة من العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية أنه في حاالت الطوارئ االستثنائية التي »تهدد حياة 
األمة«، واملعلن قيامها رسميًّا، يجوز إلحدى الدول األطراف أن يتم إعفاؤها بصورة مؤقتة من التزاماتها حتت هذا 
العهد، ومع ذلك ليس من املسموح إسقاط املواد اخلاصة باحلق في احلياة والتخلص من احلرية والتعذيب والتحرر 

من السجن إلخالله بالتزاماته التعاقدية .....احلرية من االتهامات اجلنائية ألفعال لم يجرمها القانون، واالعتراف
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إلى هذه االتفاقيات واملواثيق الدولية املعنية بحقوق اإلنسان مجموعة قواعد » القانون 

ظل  في  األساسية  وحرياته  اإلنسان  حقوق  بتنظيم  الصلة  ذات  الدولي«  اإلنساني 

النزاعات املسلحة، سواء أكانت نزاعات دولية باملعنى الدقيق، أم نزاعات داخلية ذات طابع 

دولي.)1(  يولد الناس متساوين في احلقوق واملنزلة، وحقوقهم تشكل مطالب أخالقية 

مكفولة جلميع األفراد مبوجب إنسانيتهم في حد ذاتها.  و تظل حقوق اإلنسان طريقة 

أساسية لوضع احلد األدنى من فهم ما يعنيه رفاه اإلنسان، ومن ثم وضع احلد الذي يجب 

أال يتخطاه اجلدال في هذا اجملال. فليس ألي جدال أن يبرر التضحية باألرواح البريئة، وال أن 

يجعل االغتصاب أمرًا مقبوالً، وال يسمح للحكومات بأن جتوِّع شعوبها. كما ليس ألي 

خالف أن يبرر اختفاء أولئك الذين ال نتفق معهم. )2(  

هناك ارتباط عميق أيًضا بني األمن اإلنساني وحقوق اإلنسان، فكالهما مهتم بتحديد 

مجموعة أساسية من االهتمامات العاملية بالفقر والعنف و التسلط. إن حقوق اإلنسان 

تكوِّن مجموعة مناسبة تصلح ألن متثل »اجلوهر احليوي« حلياة البشر. وألن األمن اإلنساني 

يركز على اجلدوى، فمن احملتمل أن توضع جميع احلقوق اإلنسانية على قدم املساواة من 

حيث األولوية. وفي الواقع تقوم املؤسسات اخملتلفة التي حتترم أو تقوم بالدعوة إلى األمن 

ومخاطبتها  واحلريات  احلقوق  من  محددة  مجموعة  أولويات  بتحديد  حق  عن  اإلنساني 

وبقدر ما تتطابق هذه احلقوق مع األمن اإلنساني بقدر ما تلتزم املؤسسات بتوفيرها.)3( 

إن حقوق اإلنسان وأمن اإلنسان ميكن أن يكمل كل منهما اآلخر على نحو مثمر. فأمن 

اإلنسان جانب من جوانب حقوق اإلنسان؛ مما يؤكد طبيعة تلك العالقة االرتباطية، 

اختيارية  فقرة  إضافة  متت  أخرى،  ناحية  ومن  والدين.  والضمير  التفكير  وحرية  لألفراد،  القانونية  بالشخصية 
توافق الدولة الطرف من خاللها على السماح لألفراد بتقدمي الشكاوى إلى جلنة حقوق اإلنسان في حالة انتهاك 
حقوقهم املنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية من قبل الدولة الطرف. وقد أعلنت 
الدولي  العهد  إلى  االنضمام  أو  على  بالتصديق  قامت  دولة   84 أن   1985 عام  يونيو  من  األول  في  املتحدة  األمم 
للحقوق  الدولي  العهد  إلى  انضمت  أو  دولة قد صدقت   80 وأن  والثقافية،  واالجتماعية   االقتصادية  للحقوق 
املدنية والسياسية، أما البروتوكول االختياري فلم يصدق ولم تنضم إليه إال 35 دولة. وجرى تضمني جيل رابع 
من احلقوق في املنهج الدولي اخلاص بالبيئة بالرغم من عدم نص اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان عليه. وال زال 
هناك جيل خامس من احلقوق اإلنسانية في طور اإلعداد والصياغة، وهذا اجليل اجلديد ال يدور حول احلقوق، وإمنا 
حول الرعاية اإلنسانية والتعاطف واحلب لكل أشكال احلياة/ لقد نبع هذا اجليل من التقاليد الروحانية للتمدن 
في العالم، ويعرف أن األمن اإلنساني ال ميكن حتقيقه كامالً إال عندما ننظر إلى كل فرد باعتباره جزًءا ال يتجزأ 

من الكون كله. 
Majiid Tehranian )editor(, Op. Cit., P.3,4.
United Nations, Everyone’s United Nations: A handbook on the Work of the United Nations, )New 
York : UN, 1985(, P.304.
)1( الهيئة العامة لالستعالمات، حقوق اإلنسان في مصر، )القاهرة: الهيئة العامة لالستعالمات،  ديسمبر2004(، 

ص 12-11.
 )2( ليا ليفن. حقوق اإلنسان: أسئلة وإجابات، )باريس: اليونسكو، 2004(، ص 11. 

)3(Sabine Alkire, Op. Cit., P.37. 
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من ناحية، والواجبات املقابلة للناس اآلخرين وللمؤسسات األخرى من الناحية األخرى،   

ألشخاص  محددة  مطالب  تشكل  كاملة«،  »التزامات  شكل  الواجبات  تأخذ  أن  وميكن 

العون  يد  تقدمي  شخص  أي  من  تقتضي  كاملة«،  غير  »التزامات  أو  بعينهم،  وكالء  أو 

واملساعدة. إن حماية حقوق اإلنسان والتمسك بالقانون اإلنساني أمران ضروريان ألمن 

اإلنسان في حاالت الصراع. )1(

يخاطب األمن اإلنساني ، مثل حقوق اإلنسان، مجموعة من احلقوق أو احلريات غير املقبول 

جتاهلها. وتتعدد فوائد األمن اإلنساني بالنسبة إلى الدول، إال أن أحد الدوافع التي تدعو 

أنها  األغلبية على  تراها  قد  التي  اإلنسانية  احلقوق  اإلنساني هي مخاطبته  األمن  إلى 

أهم حقوق اإلنسان وأبسطها وأكثرها عاملية، والدافع اآلخر هو أن األمن اإلنساني وحقوق 

اإلنسان يتعرضان لكل من العنف والفقر. إن حماية الهوية والعمل على النهوض بالركائز 

األساسية حلياة الناس من خالل »التحرر من اخلوف« و »التحرر من احلاجة« لهما هدفا كل 

من األمن اإلنساني وحقوق اإلنسان. )2(  

مبوضوعات  يتعلق  فيما  اإلنسان،  وحقوق  اإلنساني  األمن  بني  أيًضا  آخر  ارتباط  هناك 

الواجب أو اإللزام،  وتختلف النظريات حلقوق اإلنسان في إسنادها لهذا اإللزام )وهذا هو 

السبب األساسي في محدودية أثر حقوق اإلنسان؛ حيث ال توجد مؤسسة ذات سلطة 

تعمل على فرض واجبات أو مسئوليات حقوق اإلنسان – إال أن هذا تغير مع ظهور احملكمة 

اجلنائية الدولية(. إن الدعوة إلى حقوق اإلنسان لهي عمل متصل؛ ألن أي انتهاك لهذه 
ظاهريًّا  اإلنساني«  »األمن  يوحي مصطلح  كان  وإن  فعل،  رد  باتخاذ  آخرين  يلزم  احلقوق 
بأنه ال يتعلق بواجبات أو التزامات. هذا اإليحاء قد يعود إلى فهم األمن اإلنساني على 
أنه امتداد ألمن الدولة، أي على أنه، إلى حد ما، يتم تبنيه طوعيًّا من قبل حكومة ما.  
أخرى  أطراف  واجبات  من  أنها  على  دائًما  اإلنسان  حقوق  إلى  النظر  يجري  املقابل،  في 
ومسئولياتها. لكن إذا كان على األمن اإلنساني أن يوفر قاعدة عمل مشتركة لتنسيق 
اجلهود القومية والدولية وجهود اجملموعات احمللية فيجب أن يكون ذلك ملزًما، ومعنى هذا 
أنه إذا كانت قضايا األمن اإلنساني »مرتبطة مبصطلحات حقوق اإلنسان« فهذا يثريها 
بربطها من فورها بحس االلتزام األخالقي. ومن ثم، فإن حقوق اإلنسان إلى حد ما تقدم 
إطارًا أساسيًّا أوسع من االلتزامات العاملية؛ واألمن اإلنساني يشير بوضوح إلى مقتطف 
منوذجي محدد ملثل هذه االلتزامات.)3( وعلى الرغم من كل ما سبق، فقد أشار هانز ج. 
مورجنثو، األب الروحي للواقعية إلى أنه »ال ميكن تطبيق مبدأ الدفاع عن حقوق اإلنسان 

بطريقة مستمرة في السياسة اخلارجية؛ ألنه ميكنها أن تتناقض، بل هي بالتأكيد

)1( جلنة أمن اإلنسان، مرجع سبق ذكره، ص9-8.
)2( Sabine Alkire, Op. Cit., P.37. 
)3( Ibid, P.39. 
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ستتناقض مع مصالح أخرى، والتي قد تكون أكثر أهمية من الدفاع عن حقوق اإلنسان 
حقوق  معايير  تطبيق  في  الدول  تشدد  إلى  أيًضا  الواقعيون  يشير  معني«.  ظرف  حتت 
اإلنسان وإلى ضعف أو غياب آلية التنفيذ تقريًبا. وإذا اتبعت جميع الدول مبادئ »امليثاق 
الدولي حلقوق اإلنسان« فلن يكون هناك أي فرد بال طعام وال حكم دميقراطي وال حماية 
أحد  أن  إال  مالئم.  معيشي  مستوى  وال  أمالك  وال  وطنية  هوية  وال  تعليم  وال  قانونية 
أن  هو  النقدية-  األمن  دراسات  مناصري  حسب  هذا-  حدوث  لعدم  الرئيسة  األسباب 
املفيد لهم تطبيقها مبا  إال عندما يكون من  الدولي  اجملتمع  الدول ال تتحمس لقواعد 
يتناغم ومصاحلهم وقوتهم، فعندما تتعارض حقوق اإلنسان مع أهداف األمن القومية 

أو الدولية، فإن هذه األهداف األخيرة هي التي تفوز كل مرة. )1(   
وفكرة  اإلنسان  أمن  فكرة  بني  االختالف  أوجه  نرى  أن  على ضرورة  د  أشدٍّ أن  أود  وختاًما، 
الذي  السبب  أن نفهم  أيًضا  املهم  اإلنسان، ولكن من  البشرية وفكرة حقوق  التنمية 
مالزًما  يكون  أن  ميكن  املتبادل  فاإلثراء  متكاملة؛  مفاهيم  اعتبارها  املمكن  من  يجعل 
البشرية  فالتنمية  تختلف.  املشتركة  األهداف  إلى  النظرة  ولكن  والوضوح.   للتميز 
»تتعلق بالناس، وتتعلق بتوسيع نطاق خياراتهم لكي يحيوا حياة ممكنة.« وهي تنطوي 
على خاصية تفاؤلية، بالنظر إلى أنها تركز على توسيع فرص الناس لكي يصبح التقدم 
منصًفا – أي »النمو مع اإلنصاف«، ويكمل أمن اإلنسان التنمية البشرية بتركيزه القصدي 
قيد  على  البقاء  تهدد  التي  بالظروف  يعترف  فهو  لالنتكاس«.  املصاحبة  »اخملاطر  على 
احلياة، وتهدد استمرار احلياة اليومية، وتهدد كرامة اإلنسان. وميثل احترام حقوق اإلنسان 
واحلقوق  الضمان  عناصر  بني  اإلنساني  األمن  مفهوم  ويجمع  اإلنسان.  أمن  حماية  لب 
والتنمية. ويرى أن التنمية البشرية كأسلوب ومحور للتعامل مع املشكالت االجتماعية  
للناس  األساسية  االحتياجات  إشباع  على  تركز  تعد  لم  لها  والتصدي  واالقتصادية 
وتلبيتها فحسب، بل انطوت على أبعاد وآفاق ترمى إلى إثراء احلياة اإلنسانية وإغنائها 
مبحتوى جديد. هذه املقاربة توسعية مبعنى أنها تتمحور حول النمو واملكاسب اإليجابية. 
لذا يعنى األمن بتوفير هذه املكاسب للناس واإلبقاء عليها من خالل مراحل تباطؤ النمو. 
ومن ناحية أخرى، كان هناك اختزال للتنمية التي انحصرت في بعدها االقتصادي فقط، 
ثم أضحت التنمية االقتصادية مقصورة على تطورات النمو في متوسطات الدخول و 
هو ما يشغل الباحثني في العلوم االجتماعية، ومن بني قضايا احلكم الرشيد األساسية، 
األخذ باألسلوب الدميقراطي، واملشاركة في صنع القرار، ومساءلة صناع القرار، واحترام 
نحو  على  اجلميع  تشمل  ومؤسسات  قواعد  ووجود  اإلنسان،  وحقوق  القانون  سيادة 
منصف وعادل، وترتبط قضايا احلكم ارتباًطا وثيًقا بتمكني الناس واجملتمعات احمللية. فمن 
ن اجملتمعات احمللية بحيث  ن الناس ومُتَكَّ ن الناس. وما لم مُيَكَّ دون وجود حكم فعال ال مُيَكَّ
يتاح لهم االستماع إلى آرائهم واملشاركة في عملية صنع القرار، فلن يكون احلكم ممكًنا 

عمليًّا. )2(

)1( Tim Dunne, Tim and Nicholas J. Wheeler, Op. Cit., P.12, 14.

)2( جلنة أمن اإلنسان، مرجع سبق ذكره، ص68، 9، 10.
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الشكل 4: األمن اإلنساني
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المطلب الثالث: أبعاد األمن اإلنساني للمرأة

وديانات  أجناس  إلى  ينتمني  نساء  اجتماع   )1985  -1975( للمرأة  العاملي  العقد  شهد 
وثقافات، وكان الهدف هو حتسني وضع املرأة. وتوالت املؤمترات التي عقدت حتت إشراف األمم 
املتحدة )مكسيكو 1975( و)كوبنهاجن 1980( و)نيروبي 1985( وعمدت إلى تقييم وضع 
املرأة، وعلى إعداد استراجتيات ترمى إلى االرتقاء بشئونها ؛ وفى أواخر الثمانينيات وبداية 
األدوات  املرأة إعالن حقوق اإلنسان، واتخذت منه منطلًقا إلعداد  التسعينيات تدارست 
التحليلية والسياسية التي شكلت معها رؤى احلقوق اإلنسانية للمرأة وممارساتها. وقد 
انطوى اتخاذ إعالن حقوق اإلنسان )1( إطارًا للتحرك، على تغير مزدوج في الفكر بشأن 
حقوق اإلنسان من جانب، واحلديث عن حياه املرأة من جانب آخر. فاعتبار حقوق اإلنسان 
أن يتنازل عن حقوقه اإلنسانية حتى برغبته. ألن  أنه ال يحق ألحد  ثابتة؛ يعنى  حقوًقا 
احلقوق املدنية والسياسية واالجتماعية  واالقتصادية حقوق متداخلة ومترابطة، وتنبع 
أهمية هذه الصفة بالنسبة إلى املرأة من أن احلقوق املدنية والسياسية للمرأة كانت 
على مر التاريخ تخضع لتأثير وضعها االقتصادي للقيود االجتماعية  والثقافية املفروضة 
على أنشطتها والتهديدات التي تشكل عائًقا أمام مشاركتها في احلياة العامة واحلياة 
السياسية. واستنادًا إلى هذه الوضعية على وجه التحديد، طرحت مؤمترات املرأة مبدأ 
مفاده أن االستقرار السياسي ال ميكن أن يتحقق إال إذا كانت األدوار الثقافية واالجتماعية  
في احلياة اليومية موضع تقدير؛ بحيث تنعكس على السياسات العامة والسائدة. وبأن 
العدالة االجتماعية  ال ميكن أن تتحقق إال بتحقيق العدالة االقتصادية، وباشتراك املرأة 

على املستويات كافة في مواقع احتاذ القرار. )2( 

أواًل:  األمن االجتماعي للمرأة
اخلدمات  توفير  يعنى مجرد  وال  اإلنسانى،  األمن  أحد مكونات  االجتماعى هو  األمن  »إن 
واحلقوق األساسية للناس. ولكنه يستهدف أيًضا تأمني القدرة على احلصول والوصول 
إلى هذه اخلدمات.« إن عاملنا العربى يعتمد على األسر فى توفير األمن االجتماعى للنساء 
وحتقيق رفاهيتهن، ولكن فى الواقع ال ميكن االعتماد على األسرة وحدها لتوفير احلماية 
وضمان حقوق املرأة وأمنها على مدار حياتها. ففى بعض األحيان، تكون األسرة هى الراعى 

األول للمرأة فى سنواتها اإلجنابية األولى، ولكن جند أن النساء الفقيرات الالتى يتقدمن

 International Encyclopedia of العصور  عبر  املرأة  موسوعة  للكتاب،  العامة  املصرية  الهيئة   )1(
Women،  اجمللد الرابع، )القاهرة: الهيئة املصرية العامة للكتاب، 2004(، ص 30. 

)2( إعالن حقوق اإلنسان: كان املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان الذي نظمته األمم املتحدة وعقد في فيينا 
عام  1943، أول اجتماع في إطار حقوق اإلنسان . ولم يكن جدول األعمال املقترح في الدعوة األصلية 
للمؤمتر يتضمن قضية املرأة وال مسألة التمييز بني اجلنسني فى حقوق اإلنسان.  وجاءت حملة عاملية 
لدعوة املؤمتر إلى إدراج احلقوق اإلنسانية للمرأة في محضر املؤمتر ومناقشته على جميع املستويات« 

واالعتراف بأن
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يجب  كما  الفقر.  براثن  فى  يقعن  ما  وغالًبا  وال ضمان،  معاش  لديهن  ليس  العمر  فى 
الرعاية  توفير  ولكنه يشترط  باملال،  يتعلق  ال  أمر  االجتماعى  األمن  أن  إلى  اإلشارة هنا 

االجتماعية والصحية وتوفير اخلدمات األساسية  للفرد بغض النظر عن اجلنس. )1(
 يحمى األمن االجتماعي املواطنني من مخاطر التنمية وتقلباتها وعدم تسارع معدالتها. 
العنف واألمية.   و  والتلوث واعتالل الصحة  املدقع  بالفقر  أيًضا  ويتعلق األمن اإلنساني 
فاملعرفة واملهارات والقيم األساسية لألمن االجتماعي هي التعليم األساسي واملعلومات 
العامة التي توفر املعرفة واملهارات احلياتية  واحترام التعددية. )2(  إن احلرمان من التعليم 
-  في وضع سيئ  النساء  – وخصوًصا  والنساء  الرجال  - يجعل  - على وجه اخلصوص 
بوصفهم عماالً منتجني، وآباء وأمهات، ومواطنني قادرين على التغيير االجتماعي، ومن 

دون احلماية االجتماعية، ميكن أن يؤدي الضرر الشخصي أو االنهيار االقتصادي إلى دفع 

األسر إلى العيش في فقر وفي يأس. وكل هذه اخلسائر تؤثر في قدرة الناس على الدفاع 

عن أنفسهم.)3( وفي الكثير من األحيان، ال تستطيع املرأة  أيًضا مواجهة التهديدات 

املباشرة ألمنها وسالمتها )مثل التعرض للقتل في جرائم الشرف على سبيل املثال(، أو 

التهديدات التي تكمن جذورها في البنية الثقافية جملتمعها مثل العنف. فإن العنف)4(  

الذي تـتعرض له املرأة ينبع، في كثير من األحيان، من صميم حياتها اخلاصة،

العنف القائم على التمييز بني اجلنسني، والذي يرتكب بصور مختلفة حتت مسميات ثقافية وعنصرية وغيرها......، 
يعد انتهاًكا حلقوق اإلنسان ويقتضى حترًكا فوريًّا لوضع حد له«  ووجهت هذه الدعوة من خالل التماس ترجم 
إلى 23 لغة ووقعت عليه نصف مليون امرأة من 124 بلًدا. وطالبت الدعوة مبناقشة أسباب إسقاط حقوق املرأة، 
خاصة العنف القائم على التمييز بني اجلنسني باعتباره من حقوق اإلنسان، وجاء إعالن فيينا وبرامج التحرك 
العاملية  احلقوق  من  متكامل  ثابت  جزء  هي  وللفتاة  للمرأة  اإلنسانية  احلقوق  أن  على  وينص  املؤمتر  أقره  الذي 

لإلنسان ال يتجزأ عنها. الهيئة املصرية العامة للكتاب، مرجع سبق ذكره، ص 31.
)1( هانيا شلقامى، »األمن و الرعاية االجتماعية«، في: تقدم املرأة العربية 2004،  مرجع سبق ذكره، ص 126– 

 .128
)2( جلنة أمن اإلنسان، مرجع سبق ذكره، ص.3

)3( املرجع السابق، ص6.
)4( و بحسب التعريف املقدم من  منظمة الصحة العاملية، فإن العنف هو االستعمال املقصود للقوة الفيزيقية 
بالتهديد أو املمارسة الفعلية ضد الذات أو شخص آخر أو جماعة أو مجتمع و الذي ينتج عنه ضرر أو جرح أو 
والعقلي  البدني  العنف  العنف كلَّ أشكال  أو احلرمان... ويتضمن  النفسي  الضرر  أو  املوت  أو  الضرر  يقصد به 
أو هو  األهداف،  إكراهية لتحقيق  آخر، هو استخدام وسائل  واإلهمال.  وبحسب تعريف  املعاملة  واألذى وسوء 
سلوك أو فعل يتسم بالعدوانية يصدر عن طريق فرد أو جماعة أو طبقة اجتماعية بهدف استغالل طرف آخر 
وإخضاعه إلطار عالقة قوة غير متكافئة اقتصاديًّا واجتماعيًّا وسياسيًّا مما يتسبب في إحداث أضرار مادية أو 
معنوية.  والعنف ضد املرأة هو العنف القائم على نوع اجلنس، و قد عرفه بعضهم بأنه كّل فعل أو قول أو ممارسة 
للرجل سواء كان فردًا أو جماعة جُتاه املرأة ينطوي على شكل من أشكال التمييز املستند إلى مرجعيات ثقافية 
تقليدية.  أما العنف األسري«ضد املرأة«فهو الذي يقع في إطار املنزل، وهو سلوك عنفي غير معلن أو مصرح به 
يتستر بجدران املنزِل ويتحوط بالنسيج األسري.  وعادة ما تكون املرأُة هي الضحية، ورمبا هي األكثر تسترًا على ما 
يحدث من عنف ضدها، رغبًة في احملافظة على خصوصية األسرة ومنطية العالقات االجتماعية.  ويأخذ العنف 
أشكاالً عديدة منها العنف املادي«اجلسدي« مبا في ذلك التحرش اجلنسي والعنف املعنوي الذي من أشهر صوره 
السخرية واالستهزاء والتحقير واملعاملة الدونية والتعذيب النفسي وحرمان املرأة من احلقوق التي وجبت لها 

شرًعا وقانونًا.
<http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/en/>
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 بل من عقر دارها الذي ينبغي أن يكون منبع شعورها باألمن واالطمئنان. وتتحدد طبيعة 

األمن الذي تعيشه املرأة في أي مجتمع من خالل الكيفية التي يواجه بها هذا اجملتمع 

ظاهرة العنف ضد املرأة . )1(. فاملرأة ليست آمنة وال تعامل معاملة مساوية للرجل في 

أي مجتمع من اجملتمعات. وانعدام أمن املرأة الشخصي يالزمها طوال حياتها »فهي في 

األسرة آخر من يأكل، وهي في املدرسة آخر من يتعلم، وهي في العمل آخر من يعني وأول 

من يفصل«.)2(

و جند أن سلسلة العنف القائمة على أساس النوع فى خالل دورة احلياة تبدأ من: )3(

مرحلة ما قبل الوالدة: الضرب في أثناء احلمل ) تأثير عاطفي و بدنى في املرأة و تأثير 
نوع  بسبب  اإلجهاض   – السوائل  و  الطعام  من  احلرمان  اإلجبارى-  احلمل   – الوالدة(  في 

اجلنني(. 

مرحلة الرضاعة: وأد الفتيات - األذى العاطفي و البدنى - التفرقة فى احلصول على 
الطعام و الرعاية الصحية بالنسبة إلى الفتيات. 

الطفولة: زواج األطفال- اخلتان- اإلساءة اجلنسية على أيدي أقارب و غرباء- التفرقة فى 
احلصول على الطعام - الرعاية الصحية بالنسبة إلى البنات- بغاء األطفال.

اإلكراه  اجلنسية-  االعتداءات  الزواج-  إطار  فى  االغتصاب  منه  و  االغتصاب  املراهقة: 
على البغاء- االجتار فى النساء- التحرش- اإلكراه اجلنسي ألسباب اقتصادية – اإلساءات 

اجلنسية فى مكان العمل.  

 
سن اإلجناب: اإلساءة إلى املرأة من الشركاء- االغتصاب فى إطار الزواج- سوء استغالل 
املهور، و القتل- قتل الشريك- األذى النفسي- اإلساءة اجلنسية فى مكان العمل- التحرش 

اجلنسي- االغتصاب- اإلساءة إلى املرأة ذات االحتياجات اخلاصة – التمييز القانوني. 

)1(Ramesh Thakur, Op. Cit., P.8.
)2( برنامج األمم املتحدة اإلمنائي. تقرير التنمية البشرية لعام 1994، مرجع سبق ذكره، ص31-30 

)3( برنامج األمم املتحدة اإلمنائى،  املكتب االقليمى ألمريكا الالتينية و الكاريبى : حياة خالية من العنف 
: هذا من حقنا : حملة هيئات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة فى أمريكا الالتينية و الكاريبي 

 .)1998(
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مقدرة  على  ينطوي  االجتماعي  األمن  إن  األرامل.  استغالل  و  اإلساءة  الشيخوخة: 
املرأة وفاعليتها في املطالبة بحقها في احلصول على اخلدمات واحلقوق، وكذلك نوعية 

احملدود  الدور  إن  احلياة.)2(  دورة  مدار  على  بها  والنهوض  وحمايتها  وجودتها)1(  اخلدمات 

الرجال والنساء، األطفال والكبار على  املرأة يضر ضررًا بليًغا بحياة  واملقيد لفاعلية)3( 

السواء، وهناك أسباب ملحة تدعو إلى االهتمام  برفاه املرأة وشقائها، ومبظاهر معاناة 

املرأة وحرمانها. ولعل أقوى حجة مباشرة للتركيز على فعالية املرأة هي بالتحديد الدور 

الذي ميكن أن تؤديه هذه الفعالية من أجل القضاء على املظالم التي حتد من رفاه املرأة. )4(

إن رفاه املرأة تؤثر فيه – بقوة - عدة متغيرات مثل: قدرة املرأة على اكتساب دخل مستقل، 

القراءة  تعرف  وأن  ملكية خاصة،  لها حقوق  تتوافر  وأن  املنزل،  خارج  توفير عمل  وعلى 

والكتابة، وأن تكون مشارًكا دارًسا في اتخاذ القرارات داخل األسرة وخارجها، قد تبدو هذه 

املتغيرات ألول وهلة أمورًا مختلفة ومتباينة ، ولكن الشيء املشترك بينها جميًعا هو 

إسهامها اإليجابي في تعزيز صوت املرأة ودورها الفعال  من خالل االستقالل والتمكني 

وتقويتها؛ وذلك ألن عمل املرأة خارج البيت وحتصيل دخل مستقل يكون له أثره الواضح 

على دعم الوضع االجتماعي للمرأة داخل البيت وفى اجملتمع . وهنا يكون إسهامها في 

رخاء األسرة أكثر وضوًحا، وتكون لها هي األخرى كلمتها ألنها أقل تبعية واعتمادًا على 

غيرها، عالوة على ذلك فإن العمل خارج البيت، غالًبا ما يكون مفيًدا »تعليميًّا« من حيث 

معايشة املرأة للعالم خارج حدود البيت؛ ومن ثم تكون فعاليتها أقوى تأثيرًا. ويعزز تعليم 

املرأة باملثل دورها الفاعل و تصبح أغنى معلومات وأكثر مهارة. كذلك يغدو امتالك املرأة 

للممتلكات أقوى فعالية في اتخاذ القرارات األسرية. إن انخراط املرأة في عمل مربح يدر 

عائًدا له نتائج إيجابية كثيرة على دور املرأة كعنصر فاعل، كما ينطوي على مزيد من 

االهتمام برعاية الطفل في القرارات املشتركة لألسرة؛ نظرًا إلى أن الرجال، يبدون قدرًا 

كبيراً من اإلحجام عن املشاركة في األعمال الروتينية املنزلية. )5(

<http://www.undp.org/rblac/gender/objectives.htm> 
)1(UNIFEM, »Paving the Road towards Empowerment« )Amman: UNIFEM , 2002(, P.2.

)2( هانيا شلقامى، تقدم املرأة العربية2004، مرجع سبق ذكره، ص126.
)3( أشارت مالكبيتوك إلى مقولة فرانز فانون التي تذهب إلى أن »فاعلية النساء هي فاعلية تتم عن 
طريق االختيار ال بناء على دعوة »ويرى فانون فاعلية النساء بوصفها فاعلية موجهة تتم باالختيار.  وال 
»تدخل النساء التاريخ« سوى من خالل احلركة الوطنية ، أما قبل احلركة الوطنية فليس للنساء تاريخ 

والمقاومة والفاعلية مستقلة. 
آن مكلينتوك،  لم تعد في جنة املستقبل: النوع و العرق و الوطن، في : هدى الصدة )محرر(، »أصوات 
بديلة: املرأة والعرق والوطن في العالم الثالث«، ترجمة: هالة كمال، )القاهرة: اجمللس األعلى للثقافة، 

2002(، ص  258- 260.
)4( املرجع السابق، ص.280-256.  

Ann Mcclintock, Aamir Mufti, Ella Shohat )editors(, »Dangerous Liaisons: gender, nation, 
and postcolonial perspectives«, )Minnesota: The University of Minnesota Press, 1997(, P.89-
112.

)5( أمارتيا صن، مرجع سبق ذكره، ص 232، 237 - 339. 
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إن التركيز على فاعلية املرأة )1( له تأثيره املباشر في سبيل دعم بقاء الطفل وفي املساعدة 

الفاعلية   املرأة بفضل مزيد من  التي تنقذها  احلياة  إن  على خفض معدالت اخلصوبة.  

تشمل حياتها هي أيًضا؛ ذلك أن حياة الطفل تتأثر بهذا الوضع داخل األسرة، حيث توجد 

دالئل قوية تؤكد أن متكني املرأة داخل األسرة ميكن أن يحد كثيرًا من وفيات األطفال)2(. 

وبينما يتوافر للفقراء، بشكل عام, أمن صحي أقل، فإن احلالة بالنسبة إلى املرأة تكون 

شاقة بوجه خاص. ومن أشد اخملاطر التي تواجهها، الوالدة . إذ متوت أكثر من ثالثة ماليني 

املروعة عن  الظاهرة  تلك  ذلك  مثال   ،)3( بالوالدة  مرتبطة  نتيجة ألسباب  امرأة سنويًّا؛ 

افتقاد النساء الناجمة عن ارتفاع معدالت وفياتهن بصورة استثنائية من حيث العمر في 

بعض اجملتمعات خاصة في جنوب آسيا وشمال إفريقيا والصني. إن احلرمان من القدرات 

األولية ميكن أن ينعكس في حاالت مثل الوفاة املبكرة ونقص كبير في التغذية )خاصة 

األطفال ( واملرض املزمن، وشيوع األمية وغير ذلك من مظاهر الفشل.  وأكد أمارتيا صن 

»أن الفاعلية املتغيرة للمرأة هي أحد الوسائط الكبرى للتغيير االقتصادي واالجتماعي، 

املميزة  احملورية  بالقسمات  الصلة  وثيق  أمر  عليها  املترتبة  نتائجها  وكذا  حتديدها  وأن 

لعملية التنمية«. )4(  

هناك أيًضا دالئل قوية )5( على أن معدالت اخلصوبة تتجه إلى االنخفاض كلما زاد مستوى 

متكني املرأة. و ال غرابة في هذا حيث إن حياة املرأة الشابة هي التي يهددها خطر احلمل 

املتكرر وعبء تربية األطفال. إن معرفة القراءة والكتابة والعمل  من أهم العوامل املؤثرة 

التى تساعد على حترر املرأة و حتدث فارقا كبيرًا في معدالت اخلصوبة، وتفضي إلى خفض 

معدالت الوفيات بني األطفال ،ويبدو باملثل أن متكني املرأة يؤثر تأثيرًاً قويًّا في خفض ظاهرة 

التي تظهر  البقاء  اجلنسني من حيث فرص  بني  التمييز  أو  اجلنس  االنحياز على أساس 

خاصة ضد صغار البنات. )6(

)1( وأكد أمارتيا صن أنه ال يعتقد أن ثمة ما هو مهم اليوم في االقتصاد السياسي للتنمية مثل اإلقرار 
املالئم ملشاركة املرأة وقيادتها في اجملاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية. ويعتبر املدى الواسع 

لفعالية املرأة واحًدا من اجملاالت التي أغفلتها كثيرًا دراسات التنمية .
)2( أمارتيا صن، مرجع سبق ذكره، ص 233.

)3( برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، مرجع سبق ذكره، ص27.
)4( أمارتيا صن، مرجع سبق ذكره، ص 33،243.

)5( كما أشار صن إلى الدراسة املقارنة التي شملت ما يقرب من ثالثمائة مقاطعة في الهند. وكشفت 
هذه الدراسة عن أن تعليم املرأة وعمالتها أهم عاملني يؤثران في خفض معدالت اخلصوبة.  

)6( املرجع السابق، ص 235-236. 
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 إن ترتيبات املشاركة و االقتسام داخل األسرة حتددها إلى مدى بعيد تقاليد مستقرة، 

وإن تأثرت أيًضا بعوامل أخرى مثل الدور االقتصادي للمرأة ومتكنها، عالوة على منظومة 

امللكية  بحق  ومتتعها  ومتكينها  املرأة  تعليم  أن  طبيعي  و  اجملتمع.  في  السائدة  القيم 

األسرة،  داخل  بالتقسيم  اخلاصة  والتقاليد  القيم  منظومة  تطوير  في  مهم  دور  له  

وميكن أن تكون هذه »القسمات االجتماعية« حاسمة للغاية بالنسبة إلى الرفاه واحلرية  

اخلاصة مبختلف أبناء األسرة. ويتأثر هذا االنحياز ضد املرأة  بالوضع االجتماعي والسلطة 

االقتصادية للمرأة عامة . وترتبط هيمنة الرجل النسبية بعدد من العوامل أشار إليها 

صن »من يكسب قوت األسرة؟« ومن ثم تفرض سلطته االقتصادية احترامه داخل األسرة، 

ويكشف الوجه اآلخر للعمل عن دالئل قوية تؤكد أن املرأة حني تكسب دخالً من خارج 

البيت, فإن هذا يعزز الوضع النسبي لها حتى فيما يتعلق بتوزيع احتياجات البيت، وفى 

بعض األحيان، تعمل املرأة ساعات طويلة خارج البيت، إال أن عملها هذا ال  يدر دخالً وال 

مكافأة )كالعمل من دون أجر في الزراعة ( ولهذا فإن مصيره اإلهمال غالًبا عند حساب 

في  املرأة  حرية  إن  لألسرة.  املشترك  الرخاء  حتقيق  في  واملرأة  الرجل  من  كل  إسهامات 

شغل وظيفة خارج البيت ميكن أن تسهم في »احلد من احلرمان النسبي واملطلق للمرأة« 

ويبدو أن احلرية في العمل خارج البيت تساعد على ترسيخ احلرية في اجملاالت األخرى. )1(

بها فى  التى حتيط  التهديدات  التحرر من  يتمثل فى  للمرأة  األمن االجتماعى  وإذا كان 

بيئتها االجتماعية ، فإنه يجب أال ننسى هنا تلك التهديدات التى تؤثر في األمن اإلنسانى 

ككل، وأمن املرأة خصوًصا؛ تلك التهديدات التى تصدر عن البيئة احمليطة عندما تتنكر 

الطبيعة األم ألبنائها. وقد حتدثنا عن تلك التهديدات عندما تناولنا مفهوم األمن البيئى 

ضمن أمناط األمن اإلنسانى، وجرى حصرها فى نقص املوارد و املياه، وارتفاع درجة احلرارة 

نتيجة  تسقط  التى  احلمضية  واألمطار  الزجاجية،  والصوبات  الصناعية  املناطق  فى 

للعوادم الكيميائية، وكذلك الكوارث الطبيعية كالزالزل والبراكني والتوتر املناخى . ولكن 

السؤال هو: كيف تؤثر عوامل تدهور البيئة الطبيعية في أمن املرأة؟ ولإلجابة يكفى أن 

نستقرأ التاريخ الدولى مًعا؛ فمعظم احلروب منذ القدم، واألطماع االستعمارية كلها 

فقامت  املستعمرة؛  البلدان  فى  وزيادتها  الطبيعية  املوارد  بسبب  نشأت  وحديًثا  قدميًا 

احلروب،  هذه  أن  كما  والنساء،  األطفال  ضحاياه  أكثر  كان  الذى  الصراع  واشتد  احلروب 

البيئة مبا تسببه من دمار يعم املكان ويصيب السكان  فى حد ذاتها، متثل خطرًا على 

)هيروشيما وجنازاكى فى احلرب العاملية الثانية(، وأضرار التلوث البيئى ال تقل عن أضرار

)1( املرجع السابق، ص 235-243.
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ومن  واألطفال،  احلوامل  تصيب  ومستحدثة  خطيرة  أمراض  من  عنها  ينتج  مبا  احلروب 
كوارث الطبيعة يأتى نقص املياه الذى يعد سبًبا رئيًسا ومباشرًا للتنقل واالرحتال إلى 
التى تقى  األفعال  ردود  أن  ، كما  األم  دائًما على  املياه  توفير  وتقع مسئولية  آخر.  مكان 
من تهديدات التدهور البيئى قد تكون، فى بعض األحيان، سبًبا فى انهيار البيئة )فما 
ينتج عن التدهور البيئي من حترك أو انتقال سكاني، قد ميثل بدوره تهديًدا للبيئة التى 
ستصاب بالهجر والتصحر(  ومن أجل كل هذا يعترف األمن اإلنساني بالعالقات القائمة 
الناس واجملتمع واملرأة. )1(  وفى إطار األمن االجتماعى للمرأة،  البيئى وأمن  بني التدهور 
يجب أن نتحدث عن األمن الصحى وضرورة توفير الرعاية الصحية وتوفير اإلمكانات التى 
الوعى  وتقدمي  واألطفال  األجنة  إعاقات  لألمراض وحتديد  املبكر  االكتشاف  تساعد على 
الوقائى والتوجيه واإلرشاد من خالل القنوات املشروعة ووسائل اإلعالم، واالهتمام بصحة 
املرأة والفتاة في مرحلة البلوغ وتوجيه العناية  إلى املرأة املسنة و توفير اخلدمات الوقائية 

والعالجية والرعاية املنزلية والفحوصات الدورية. )2( 
 

هناك بعدان أساسيان ملرض نقص املناعة البشرية املكتسبة/اإليدز، األول : هو التهديد 
الذي ميثله للتنمية االجتماعية واالقتصادية، والثاني :هو تهديده لبقاء اإلنسان. )3(  وميثل 
ا للتمتع بحق التعليم.  فاملرض يهدد روح اتفاقية حقوق الطفل  مرض اإليدز حتديًا خاصًّ
واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة ، اللتنينْ تؤكدان على مسئولية 
دون  عليه  للحصول  الفرصة  وإتاحة  التعليم  توافر  ضمان  قي  الوطنية  احلكومات  كل 
أيًضا عنصر  متييز. التعليم أساسي للتنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة، وهو 
محوري في الوقاية من اإليدز وفي رعاية املصابني به وفي احلد من آثاره؛ مما من شأنه أن 
يؤدي إلى نشوء ظروف تقلل من فرص اإلصابة مبرض نقص املناعة البشرية املكتسبة، 
الوعي مبرض  توصيل  آلية  وإيجاد  والتمكني،  االجتماعي،  النوع  وعدالة  الفقر،  واحلد من 

اإليدز والرعاية واملساندة. )4(

)1( Bjorn  Moller, Op. Cit., P 3-5.
)2( Nahid Badelia. »Modeling and employing the human security approach. A health per-
spective on current International response to the HIC epidemic«, Master of arts in law and 
diplomacy thesis, April 2005, 
)3(Ulf Kristoffersson, “HIV/AIDS as a Human Security Issue: a Gender Perspective.” Expert 
Group Meeting on The HIV/AIDS Pandemic and its Gender Implications. Windhoek, Namib-
ia, 13-17 November 2000.<http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/hivaids/kristoffersson.
htm>08/08/01 p.1-5 
)4( Elhadj Sy, “Gender, HIV/AIDS, and Human Security”, United Nations: Division for the Ad-
vancement of Women, 2001. 
<http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/Sy2001.htm> 08/22/01 p. 1-5  
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الشكل 5: األمن اإلنساني - التهديدات اإلجتماعية

يتضمن مفهوم األمن اإلنساني انتهاج سياسات تهدف إلى معاجلة إخفاق الدولة في 

املعدية  األمراض  ومن  انتشارًا  األمراض  أكثر  من  الناس  حماية  تكفل  سياسات  اتباع 

والوبائية . ويشكل مرض اإليدز تهديًدا كبيرًا لألمن اإلنساني؛ نظرًا إلى احللقة املفرغة 

التدمير  إلى  العدوى  من  متتد  املعاناة  من  طويلة  سلسلة  في  وتتمثل  عنه  تنتج  التي 

إنسان؛  لكل  شخصي  أمن  قضية  ميثل  إنه  والقومي.  االجتماعي  والتفكك  اجملتمعي 

؛ مما يؤدي إلى تقويض  ارتفاع معدالت اإلصابة به بنسبة تتراوح بني 5 إلى %20  نتيجة 

املكاسب التي يتم حتقيقها في مجاالت الصحة، مثل السعي إلى متديد متوسط العمر 

املتوقع لإلنسان وتخفيض معدالت وفيات األطفال الرضع، في الوقت ذاته الذي يؤدي فيه 

. كما ميثل  املوارد الغذائية وتفكك األسر واجملتمعات  الزراعي وقصور  إلى تدهور اإلنتاج 

مشكلة أمن اقتصادي، من حيث إن اإلصابة مبرض نقص املناعة / اإليدز مبعدل 10% ميكن 

أن يفضي إلى تخفيض منو االقتصاد القومي مبعدل الثلث ، بينما يفضي انتشار العدوى 

القومي بنسبة 1% سنويًّا؛ مما يلحق  الناجت  إلى انخفاض معدل إجمالي  به مبعدل %20 

أضرارًا كبيرة باألمن اجملتمعي من خالل تفتيته املؤسسات االجتماعية والقومية، وتدميره 

املوظفني فئة  اجملتمعي مثل  النمو  القادرة على حتقيق  املتعلمة  الطبقات  صفوف 
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واملعلمني واملتخصصني في مجاالت الصحة والشرطة ، فضالً عن األضرار التي يلحقها 

باألمن القومي واملتمثلة في إضعاف قوات األمن، وتهدمي أركان النمو االقتصادي والهيكل 

املؤسسي الذي يصون األمم من الصراعات الداخلية واخلارجية ، كما ميثل قضية أمن دولي 

الدولية؛ حيث إن تصدع إحدى  التحديات األمنية  إلى ما ينجم عنه من ضخامة  نظرًا 

الدول  حدود  عبر  لالجئني  جماعية  نزوح  حاالت  إلى  يؤدي  قد  املرض  لهذا  نتيجة  الدول 

اجملاورة، كما يؤدي إلى تقويض قدرة اجملتمع الدولي على حل الصراعات ، وذلك فيما يتعلق، 

على سبيل املثال،  بقدرة األمم املتحدة على إرسال قوات حلفظ السالم في بؤر الصراع 

احملتملة.)1( 

وتشكل النساء غالبية كبيرة من ضحايا هذا املرض وتتعرض خملاطر إضافية تتمثل في 

الفقر، والوصمات االجتماعية  التي قد تلحق بسمعة بعضهن ، والعزلة االجتماعية. 

ُويعد ذلك كله محصلة طبيعية إلخفاقات، ليست في مجال العلم ، وإمنا في مجاالت 

السياسة والسياسات املتبعة وإدارة احلكم. )2(  

ثانًيا-األمن االقتصادي للمرأة
أنهما  على  ضيًقا  فهًما  فهمهما  ميكن  مختلفني،  شيئني  االقتصادي  األمن  يعني  قد 

األسس االقتصادية للقوة العسكرية ، أو أنه أحد أبعاد األمن اخلاصة باإلنسان القائمة 

بذاتها. )3(   ويتطلب األمن االقتصادي وجود دخل أساسي مضمون من عمل منتج ومجٍز 

أو من شبكة ضمان اجتماعية، وإمكانية نفاذ األفراد رجاال ونساًء إلى األسواق، وتوافر 

سبل حصولهم على املوارد اخملتلفة واالئتمان املصرفي. )4( تضاف إلى ذلك حماية البشر 

من الرجال والنساء واألطفال من التغيرات االقتصادية العاملية ونتائجها السلبية، وال 

يستطيع أفقر الناس البقاء على قيد احلياة ولو لفترة قصيرة دون دخل، ومع ذلك، فإن 

كثيرين منهم ميكنهم االعتماد على مساندة األسرة أو اجملتمع. غير أن هذا النظام ينهار 

بسرعة. وبناًء على ذلك، فإنه كثيرًا ما يتوجب على العاطلني عن العمل قبول أي عمل 

املؤقتة  العمالة  أو  األجر،  ضعيف  أو  منتج  غير  كان  مهما  عليه،  العثور  ميكنهم 

بالنسبة  أما  النقابات.  بحماية من جانب  تتمتع  ال  وكلها  الوقت؛  بعض  العمل،  أو 

الذاتية،  العمالة  في  أمامهم  الوحيد  اخليار  فيتمثل  الناس،  من  كثير  إلى 

)1(Ramesh Thakur, Op. Cit., P.7.
)2( Ibid., P.8.
)3(Bjorn  Moller, Op. Cit., P.6.

)4( محمود محي الدين  وسحر نصر، مرجع سبق ذكره، ص 198.
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ولكن هذه العمالة ميكن أن تكون أقل أمًنا من العمالة املأجورة. ومع انخفاض الدخل 
جانب  من  والدعم  املساندة  من  مزيد  إلى  الناس  من  كثير  يتطلع  تأمينه،  وانعدام 
حكوماتهم، وينتج عن ذلك تزايد الفقر.)1(  وهناك ثالث حاالت النعدام األمن االقتصادي 
استقرار  وعدم  االقتصادية،  املوارد  كفاية  عدم  وهى:  اإلنسان،  بأمن  العادة  في  تخل 
التدفقات االقتصادية، وخسائر األصول. والقدرة على االدخار أو االستثمار أو احلصول على 
موارد هي قدرة فعالة أيًضا ألمن اإلنسان. ومن املمكن أن يكون لتعزيز األمن االقتصادي 
فاألمن  اجتماعي مستدمي؛  تأثير  املعيشة-  ورفع مستويات  الفقر  من  باحلد  األساسي- 

االقتصادي وتنمية القدرات اجملتمعية يعزز كل منهما اآلخر. 
ال يسبب الفقر)2( انعدام األمن الشخصي فقط، بل يؤدي أيًضا إلى عدم استقرار اجتماعي 
أكبر، و تصبح الشعوب أكثر عرضة للتهديدات الداخلية واخلارجية.)3(  وعندما تتعرض 
تنخفض  وعندما   )4( في مستقبلهم،  يقينهم  وينعدم  بالغ،  الناس خلطر  سبل عيش 
فجأة قيمة مدخراتهم، وتتلف محاصيلهم؛ ينكمش األمن اإلنساني، ويقل ما يتناولونه 
من طعام، وبعضهم يتضور جوًعا؛ فيسحبون أطفالهم من املدارس، وال ميلكون القدرة 

على شراء مالبس أو دفع تكاليف الرعاية الصحية. )5(
يجب أيًضا التمييز بني نوعني من حاالت الفقر : حالة الفقر املؤقت وحالة الفقر املزمن ) 
وعندما  مؤقتة.  ألسباب  نتيجية  يكون  لفقر  ا من  ألول  ا لنوع  فا  ) ئم  لدا ا أو 
لة  بطا لة  حا هو  لك  ذ على  ل  ملثا ا و  ، لفقر ا لة  حا معها  تنتهي  ل  و تز
متعطلون؛  وهم  ء،  ا فقر يَُعّدون  فهؤالء  لفنية  ا احلرف  وذوي  علميًّا  املؤهلني 

)1( برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، مرجع سبق ذكره، ص25-24. 
)2( هناك أكثر من تعريف للفقر أحدها يقول إن الفقر هو النقص في املوارد عن املستوي الذي يقابل 
فالفقر  واملناخ؛  الصحية  واحلالة  والنوع  السن  باختالف  تختلف  االحتياجات  وهذه   . الفرد  احتياجات 
مفهوم نسبي،  والفقير هو ذلك الشخص الذي يعيش علي دخل يقل عن دخل خط الفقر، وهناك أكثر 
من طريقة لتعريف دخل خط الفقر. ومن التعريفات الشائعة االستخدام لدخل خط الفقر، أنه احلد 

األدني من الدخل الالزم لتلبية النفقات الضرورية لألغذية والبنود غير الغذائية للفرد أو األسرة .
كرمية كرمي، احلق في التنمية: دراسة في األدبيات النظرية،  أعمال الندوة اإلقليمية حول حقوق اإلنسان 

والتنمية، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، 2003، ص 118.
)3( Wayene Nells, Op. Cit., P.25.
)4( األمن الغذائي معناه أن تكون لدى جميع الناس في جميع األوقات إمكانية احلصول، ماديًّا أو اقتصاديًّا، 
على الغذاء األساسي. إن توافر الغذاء شرط ضروري لألمن، ولكنه ليس شرًطا كافًيا.   فإمكانية احلصول 
على الغذاء تنبع من إمكانية احلصول على أصول وعلى عمل وعلى دخل مضمون. وما لم تعالج مسألة 
األصول والعمل وانعدام أمن الدخل من البداية، فإن تدخالت الدولة ال ميكن أن حتقق الكثير فيما يتعلق 
ميلكون  ال  ألنهم  بل  الغذاء،  توافر  يثورون بسبب عدم  ال   فالناس  بعد حدوثه.  الغذائي  األمن  بانعدام 

ثمنه. 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، مرجع سبق ذكره، ص27.

)5( جلنة أمن اإلنسان، مرجع سبق ذكره، ص75-73.
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ألنهم ال يحصلون علي دخل، ولكن عندما يحصلون على عمل مالئم يخرجون من حالة 
الفقر التي يعيشونها مادام أن العائد من العمل يزيد عن دخل خط الفقر،  أما النوع 
انخفاض  أو  كاألمية  ذاته  الفرد  في  هيكلية  ألسباب  نتيجة  فيكون  الفقر  من  الثاني 
مستوى التعليم أو عدم تعلم حرفة أو اعتالل الصحة؛ فمن يعيشون في حالة الفقر 
املزمن هم أولئك الذين يحصلون على دخل فعلي أو متوقع )في حالة تعطلهم( يقل عن 
التي متكنهم من احلصول  دخل خط الفقر؛ وهؤالء ليست لديهم القدرات واإلمكانات 
على عمل ذي دخل مناسب. إن هؤالء يعدون في حالة بطالة، ويحيون في حالة فقر مزمن؛ 
ألنهم حتي عند جناحهم في احلصول على عمل، فإن الدخل الذي سيحصلون عليه من 
هذا العمل يكون أقل من دخل خط الفقر، وهذا النوع من الفقر هو األكثر انتشارًا في 
مجتمعات الدول النامية واألكثر صعوبة في القضاء عليه. ويعد التحرر من الفقر أحد 
حقوق اإلنسان وأسس حتقيق أمن اإلنسان. وتتفق فكرة التحرر من الفقر مع مفهوم احلق 

في مستوى معيشة كاٍف للفرد ولألسرة. )1(
وميكن اعتبار الفقر حرمانـًا من القدرات األساسية )2(، وليس مجرد تدٍن في الدخل، وهو 
املعيار السائد لتحديد الفقر؛  فالعالقة بني الدخل والقدرة تتأثر بقوٍة بعمر الشخص، 
و  اجلنس  بنوع  وتتأثر  الصبي،  أو  الطفل  أو  املسن  إليها  يحتاج  التي  النوعية  باحلاجات 
الدور االجتماعي لكل من اجلنسني  مثل املسئوليات  االجتماعية  لألمومة وااللتزامات 
أو  أو اجلفاف  التعرض  لالمتهان  احتماالت  وباملوقع  مثل  تقاليد األسرة،  التي تفرضها 
عدم األمن أو العنف في بعض األحياء داخل املدينة، وباملناخ الذي تسوده أمراض معدية، 
ومبتغيرات أخرى ليس للمرء عليها سلطان، احتمال أن يكون »الفقر احلقيقي« من حيث 
احلرمان من القدرة، أكثر شدة مما يظهر في حيز الدخل كذلك. ويثير التوزيع داخل األسرة 
مزيًدا من التعقيدات لنهج الدخل في تقدير الفقر، إذ لو كان الدخل  مستخدًما على 
نحو غير متكافئ بالنسبة إلى مصلحة بعض أعضاء األسرة من دون آخرين، كأن يكون 
املنتظم للولد من حيث حصته من موارد  التفضيل  املثال، نوع من  هناك، على سبيل 
األسرة،  فإن حرمان أعضاء األسرة الذين أصابهم اإلهمال - البنات كمثال في هذه احلالة 
- ال ينعكس بوضوح كاٍف في ضوء دخل األسرة؛ »فاحلرمان النسبي من حيث الدخل ميكن 

أن يفضي إلى حرمان مطلق من حيث القدرات« )3(.  

)1( كرمية كرمي، مرجع سبق ذكره، ص 119.
)2( يتبنى برنامج األمم املتحدة اإلمنائي هذا التعريف للفقر. ويشير أمارتيا صن إلى نهج القدرة في النظر 
إلى الفقر على النحو التالي :  ميكن حتديد معنى الفقر بصورة مقبولة عقالً في ضوء احلرمان من القدرة. 
ويركز هذا النهج على مظاهر احلرمان املهمة جوهريًّا )على عكس الدخل؛ إذ إنه مهم فقط من حيث 
هو أداة ( ، وتوجد مؤثرات في احلرمان من القدرات ، ومن ثم على الفقر احلقيقي عند انخفاض الدخل 
) الدخل ليس األداة الوحيدة لتوليد القدرات ( هذا باإلضافة إلى العالقة األدائية بني الدخل املنخفض 
والقدرة املنخفضة، وهي متغيرة بني اجملتمعات اخملتلفة ، بل بني األسر اخملتلفة واألفراد اخملتلفني ) إذ إن أثر 

الدخل في القدرات مشروط ورهن بأمور أخرى (.
   أمارتيا صن، مرجع سبق ذكره، ص114.

)3( املرجع السابق، ص115-114. 
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ولكن من املهم التمييز بني عدم مساواة الدخول وعدم املساواة االقتصادية . ونظرًا إلى 
أن الدخل الذي  يكسبه أعضاء األسرة يقتسمه معهم آخرون من أبناء األسرة ، فإننا 
الدخل،  فوارق  أساًسا في ضوء  اجلنسني  بني  املساواة  نحلل عدم  أن  ال نستطيع  باملثل 
ومن ثم نكون في حاجة إلى معلومات أكثر مما هو متاح عادة بشأن تقسيم استخدام 
املوارد داخل األسرة؛ حتى نحصل على فكرة أوضح عن مظاهر عدم املساواة في التمكني 

االقتصادي .
أشارت تيكنر إلى كتابات إنلو  بأن االقتصاد العاملي »احلديث« يتطلب مفاهيم تقليدية 
األنوثة  معنى  يخص  فيما  بعينها  اجتماعية  هياكل  على  تعتمد  مفاهيم  املرأة،  عن 
والذكورة. وعلى الرغم من أن هذه االفتراضات عن أدوار النوع االجتماعي املناسبة التي 
متيز املرأة كصاحبة عمل مدر للدخل تكميلية ، فإن األرقام التقريبية تشير إلى أن ثلث 
كل األسر ترأسها نساء وأن نصف هذه األسر موجودة في العالم الثالث، كما  تدعي 
كراوز أنه حتى في املناطق التي شهدت منوًّا اقتصاديًّا سريًعا حول العالم لم يوازِ التقدم 
النامية  البلدان  في  املال  ورأس  األرض  ملكية  إن   )1( املرأة.  وضع  في  حتسن  االقتصادي 
تتجه إلى االنحياز الشديد لصالح الذكور من أفراد العائلة. و جتد املرأة صعوبة في أن 
إلى  افتقارها  بسبب  وذلك  التواضع؛  شديد  حجمه  كان  إن  حتى  أعمال  مشروع  تبدأ 
املوارد الالزمة، ومن الواضح أيًضا أن ناجت مشاركة املرأة ال يقتصر فقط على توليد دخل، 
املرأة واستقاللها؛ ولهذا فإن  بل يحقق كذلك منافع اجتماعية هي نتاج تعزيز مكانة 
مشاركة املرأة اقتصاديًّا هو مكافأة جديرة بها  وعامل قوى يؤثر في التعبير االجتماعي.)2(  

التعارف على أنها األدوار الطبيعية للرجال والنساء هي نتاج  إن األدوار اخملتلفة التي مت 
اجملتمع، باإلضافة إلى تقسيم العمل املبني على النوع االجتماعي والذى ُوِجدت جذوره 
واألنثى  الذكر  تعريفات  استقطاب  مت  حيث  أوروبا؛  في  عشر  السابع  القرن  نهاية  في 
بطريقة تتناسب ومنو الفاصل بني العمل واملنزل التي تطلبتها الرأسمالية املبكرة؛ فقد 
أصبح  اخلاص، في حني  املنزلي  النطاق  في  املرأة  بتحديد عمل  املنزل«  »ربة  بدأ مفهوم 
عالم السوق العام يسكنه الرجال، و أصبحت املفردات املستخدمة  متييزية على أساس 
النوع االجتماعي مثل »رب األسرة« و »ربة املنزل« ومحورية في التعريفات الغربية احلديثة 
للذكورة واألنوثة والرأسمالية. وعلى الرغم من أن العديد من النساء يعملن خارج املنزل، 
فإن الربط بني املرأة وأدوار النوع االجتماعي مثل ربة املنزل والراعية واألم جرت مأسستها، 
بل مت تطبيعها؛ مما قلل من أمن املرأة االقتصادي واستقاللها، ولم يكن مصطلح املواطنني 

أو رب األسرة محايًدا، بل كان مرتبًطا بالرجال. )3(  

)1( J.Ann Tichner, Op. Cit, P.46. 
)2( أمارتيا صن، مرجع سبق ذكره، ص 242- 242 .

)3(  J.Ann Tichner, Op. Cit., P.48.
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إن عمل املرأة خارج األسرة و حريتها في البحث عن عمل ميثالن قضية رئيسة في كثير 
املرأة  على  نسقى  بشكل  تنكر  كثيرة  ثقافات  أن  واملالحظ  الثالث.  العالم  بلدان  من 
. و من الطبيعي » أن  هذه احلرية، وهذا وحده انتهاك حلرية املرأة وللمساواة بني اجلنسنينْ
غياب هذه احلرية ميثل عمالً ضد متكني املرأة اقتصاديًّا، عالوة على ما له من نتائج أخرى 
كثيرة« بأنه باستثناء اآلثار املباشرة لعمالة السوق وما تضيفه إلى املرأة من استقالل 
اقتصادي، فإن عمل املرأة في اخلارج مهم أيًضا لكي تستطيع املرأة عقد »صفقة« أفضل 
فيما يتعلق بالتوزيعات داخل املنزل. ولكن نادرًا ما تلقى تكرميًا أو حتى اعترافـًا بعملها 
داخل املنزل. )1( لقد دافعت ديان إلسن  بشدة عن تضمني الرعاية في االقتصاد مبفهوم 
»اقتصاد الرعاية« )2(، وقد بلورت إيرين فان سافرن  مفهوم )اقتصاد الرعاية( من خالل 
وضعه في إطار ) منظومة السوق ، والدولة ( مدافعة بأن التداخل املتعاون بينها ضروري  
من أجل االقتصاد ، فكل منهم يعبر عن قيم مختلفة )الرعاية واحلرية والعدالة( وكل 
اقتصاد  إن  التوزيع(.   إعادة  التبادل،  )الهبات،  التفاعل  بطرق مختلفة من  يعمل  منهم 
الرعاية ميكن أن يكون أيًضا »اقتصادًا مختلًطا«؛ حيث يتضمن الدولة والسوق واألسرة 
والقطاع التطوعي. إن عمليات إعادة الهيكلة املعاصرة تظهر أهمية حدود املسئوليات 

املؤسسية وتغيرها فيما يتعلق بتوفير الرعاية وخدماتها)3(.  
 

األساس  في  هي  قيم  تطبيق  من  نفسه  يحرر  أن  اإلنساني  األمن  مفهوم  على  زال  ما 
التي  الترتيبات  أهمية  متّحي معه  مما  وتنظيمها؛  االجتماعية  احلياة  تقييم  في  ذكورية 
ا واملرضى وكبار السن؛ وهذا ألن كل املنطوقات عن النساء  توفر الرعاية إلى الصغار جدًّ
واألطفال وكبار السن كمجموعات اجتماعية عرضة لتهديدات أمنها اإلنساني، وكذلك 
يُتاجر بهم كسلع، وكبار السن  الذين  العاملي للشباب والنساء والبنني والبنات  الواقع 
وتعرضهم لإلهمال وسوء املعاملة غالًبا دون أدنى مساندة من األقارب. إن ظهور نظام 
»سلسلة الرعاية«  العاملي و املتمثل في استقدام  نساء من دول اجلنوب لتقدمي الرعاية 
في الشمال يتحول أحيانًا إلى أزمة وتهديد لألمن اإلنساني؛ و ذلك عندما يصبح مجرد 
األشكال  أحد  وهو  والنساء،  باألطفال  االجتار  هايزر تضع  نولني  فإشارة   البشر،  اجتارفي 
والتي تتشكل  اإلنسان  األكبر حلركة  السياق  العاملية ضمن  الرعاية  املكونة لسلسلة 
النوع  في  املساواة  لعدم  هياكل  مع  تتفاعل  معقدة  اجتماعية  ديناميكيات  بتماثل 

االجتماعي على كل املستويات:

)1( أمارتيا صن، مرجع سبق ذكره، ص 146.
)2( هو جزء من النشاط اإلنساني سواء املادي أو االجتماعي الذي يهتم بالسكان ككل، و هذا يتضمن 
توفير الغذاء و الكساء و املأوى لهم.  إن الدور اإلجنابى االجتماعي يتضمن توفير كل هذه االحتياجات عبر 

االقتصاد القومي, سواء كان جزًءا من املكونات املدفوعة أو غير املدفوعة. 
)3( Thanh-Dam Trunong, Saskia Wieringa, Amrita Chhachhi )eds.(, Op. Cit., P.XVIII-XXI.
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الوطنية والدولية واجملتمعية واألسرة، وهذا التفاعل قد ولد أمناًطا من الهجرة اإلقليمية 

والدولية املبنية على النوع االجتماعي، والتي تدفع بالنساء الشابات إلى اخلدمات اجلنسية 

واخلدمة املنزلية واإلجبارعلى الزواج،  وتؤكد أيًضا  أن محاربة مثل هذه التوجهات يتطلب 

إطار  املهمشة من خالل  والهويات  االقتصادي  األمن  منهًجا متناسقـًا يخاطب قضايا 

حقوق  اإلنسان)1(. 

إن األمن االقتصادي لغالبية الناس ركيزته مكان العمل، وقد يكون في القطاع اخلاص 

األمن  وحماية  االقتصادي  األمن  بناء  يتم  وقد  صناعي،  أو  زراعي  مجال  في  أو  العام،  أو 

اإلنساني في بعض احلاالت عن طريق نقابات العمال التي متكن الناس من التعبير عن 

أساسا  هما  والوالء  األمد  طويلة  العالقة  تكون  أخرى  حاالت  وفي  لإلدارة،  احتياجاتهم 

األمن. ولكن أمناط اإلنتاج والعمل قد تغيرت مع التغيرات التي شهدها االقتصاد العاملي، 

العمل؛ مما  اإلناث في قوة  وزيادة مشاركة  الرسمي  القطاع غير  التغيرات منو  ومن هذه 

كان له أثر على توافر فرص العمل، خاصة بالنسبة إلى العمالة ذات املهارة املنخفضة. 

وتفرض هذه التغيرات ضرورة التعامل مع العوامل البيئية، ومعاجلة أوجه االختالف بني 

لتمكني  الصغر  املتناهية  االئتمانات  تقدمي  مبادرات  ودعم  العيش،  سبل  في  اجلنسنينْ 

إلى  الدولية  العمل  النشاط االقتصادي.)2(  وتهدف منظمة  الفقراء من املشاركة في 

إيجاد »فرص للنساء والرجال للحصول على عمل كرمي ومنتج في ظل احلرية واإلنصاف 

واألمن وكرامة اإلنسان« موجه إلى »جميع العمال«)3(، بصرف النظر عن قطاعاتهم، وما 

إذا كانوا يحصلون على أجر أو يعملون من دون أجر، وما إذا كانوا يعملون في منازلهم، وما 

إذا كانوا منظمني أو غير منظمني ذاتيًّا.)4( يذهب بعض الباحثني إلى القول  بأن التنمية 

البشرية حتدث اآلن في ظل ضغوط ناجتة عن العوملة )5( مثل  قوى األسواق العاملية التي 

ال ميكن كبح جماحها ،واملنظمات متعددة القوميات التي ال تدين بالوالء ألي من الدول .  

)1( Ibid., Op. Cit., P.XVIII-XXI
)2( جلنة أمن اإلنسان، مرجع سبق ذكره، ص-78-79.

)3( املرجع السابق، ص120. 
)4( املرجع السابق، ص73 – 79. 

التي  الفعلية  الكيفية  إلى  مما يشير  أكثر  العاملي،  االقتصاد  إلى هيكل  العوملة  )5(  يشير مصطلح 
يعمل االقتصاد مبوجبها. وهناك خمسة مالمح هيكلية متيز االقتصاد في ظل العوملة هي:

للعمالت  وتبادل  واستثمارات   ، حرة  خارجية  جتارة  وجود  شكل  يأخذ  الذي  القومية  احلدود  انفتاح    -
وأنظمة العمالة .

-  التوجه نحو الالمركزية والتوسع في حق »الدخول في الدولة« واالنخراط في العالقات اخلارجية »فيما 
يتعدى مستوى احلكومة املركزية )نزوالً إلى مستوى الفاعلني احلكوميني صغيري املستوى مثل البلديات 

أو الشركات اخلاصة واألفراد (. 
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وعلى الرغم من وجود بعض الباحثني اآلخرين الذين يزعمون أن العوملة حتمل في طياتها 

وعودًا مبشرة لنا جميًعا ، فإن البعض اآلخر يدعي أنها ليست سوى أسطورة وهمية في 

هذا الصدد ، كما أن األمن اإلنساني للمرأة غالًبا ما يتم التأثير عليه سلًبا من قبل قوى 

العوملة.   

في ظل العوملة، أصبح من الصعب حماية األفراد من خالل أمن الدولة مبفردها، ومن ثم 

أصبح ضروريًّا األخذ باقتراب املشاركة، و متكني الناس، وإقامة أنظمة قضائية لصيانة 

حقوق البشر وأمنهم . )1(  وهذه هي مهمة األمن اإلنساني الذي يدعو إلى دعم احلريات 

األساسية للشعوب و حمايتها من التهديدات اخلطيرة، و تدعيم نقاط القوة و التطلعات 

اخلاصة بها .)2( إن إحدى وجهات النظر األساسية هي أنه يجب إدماج منهج األمن في 

تعد  حيث  به.  املرتبطة  العاملية  االجتماعية   والهياكل  العاملي  الرأسمالي  االقتصاد 

مع  اإلنسان  وخبرة  كوسيط  والدولة  املتطور  العاملي  االقتصاد  بني  املتداخلة  العالقات 

األمن مهمة في املضمون احلالي للعوملة. إن العوملة التي غالًبا ما يتم تفسيرها على 

أنها املرحلة األخيرة من الرأسمالية، لها تأثير مباشر على األمن اإلنساني، واستخدام 

كلمة العوملة هنا يشير إلى العمليات التي يتم من خاللها تقسيم القوة في الهياكل 

االجتماعية  العاملية، التي يتم التعبير عنها عن طريق شبكات عاملية بدالً من الدول، 

وتؤدي العوملة إلى وجود فائزين وخاسرين، وينصب اهتمامنا هنا على األشخاص الذين 

يتم تقويض أمنهم اإلنساني, وليس على هؤالء الذين يزداد أمنهم اإلنساني)3(.

 ، القانون  املتعلقة بسيادة  القضايا  القومية في  السياسة  احمللية مثل مواءمة  السياسات  تقارب    -
وحقوق امللكية ، واإلدارة اجليدة واالقتصاد الكلي، واالستقرار. 

-  تكامل البنية التحتية وقوتها من خالل اتباع سياسات ذات تنسيق عاملي ووجود بنية حتتية ألغراض 
النقل واالتصاالت .

-  انتشار املهارات املتمثل في وجود وفرة معقولة على األقل من رأس املال البشري على مستوى العالم 
مصدرين  أو  مديرين  أو  عماالً  كانوا  سواء  العاملي  االقتصاد  في  للمشاركة  مؤهلني  أفراد  وجود  أي   (

ومستوردين في مجاالت الزراعة والصناعة أو اخلدمات ( .
Inge Kaual, Serita, Kentaro, and Takashi Inoguchi, )eds(, Our Planet and Human Security, 
Selected Papers Delivered at the United Nations University Global Seminar <96 Shonan Ses-
sion. Kobe, Japan, 1-4 October 1996. <http://www.unu.edu/unupress/planet.html> 08/09/01
)1( International Symposium on Human Security 2003. 
)2(Commission on Human Security, Human Security Now, )New York: Commission on Hu-
man Security, 2003(, P.4, 8.
)3( Caroline Thomas and Peter Wilkin )eds.(, Op. Cit., P.1-2, 7.
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الشكل 6: األمن اإلنساني – التهديدات االقتصادية

إن غياب/انعدام األمن اإلنساني ال يعني وقوع حدث ما كنتيجة محتومة لهياكل القوة 
املوجودة التي حتدد من يحق له التمتع باألمن ومن ال يتمتع بهذا احلق.  وقد أشار بعض 
الكتاب إلى أن الدول القوية هي أفضل من يوفر األمن اإلنساني، وهذا االقتراح قاصر من 
جهتني، إحداهما: يتجاهل هذا االقتراح البعد غير املادي لألمن اإلنساني الذي ميثل جزًءا 
القوية  الدول  أن  حقيقة  يتجاهل  إذ  متفائل  اقتراح  أنه  األخرى:  املفهوم،  من  أساسيًّا 
حتافظ على قوتها على حساب الدول األضعف، وأن هذه العالقات التي من شأنها زيادة 
التناقضات االجتماعية  على املستويات احمللية والوطنية والدولية، متثل أساًسا ضعيًفا 

ا لألمن اإلنساني. )1(     جدًّ

مييل علماء النسوية إلى التشكيك فيما يتعلق باالحتفال بالبدايات والنهايات ومبراحل 
التحول التاريخي؛ ألن الدالئل تشير إلى أن أوقات »التقدم« هذه كانت، في األغلب، فترات 
الشرقية  الكتلة  في  الرأسمالية  »انتصار«  فإن  املثال،  سبيل  وعلى  للمرأة،  انتكاس 
املشاركة  ومستوى  االقتصادي  الوضع  من  كل  في  حاد  انخفاض  واكبها  السابقة 
السياسية للمرأة . ومبا أن الفقر العاملي في ازدياد، وكذلك تأنيث الفقر والتمييز اللذين 
يواجهان املرأة إذا ما حاولت املشاركة في السوق العاملية، فقد أصبح العالم النسوي 

يشكك في قصة انتصار عالم بال حدود التي يسوقها مؤيدو العوملة االقتصادية . 

)1( Ibid, p. 4.
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كما يرفض أيًضا النسويون املشروعات النظرية التي تضع تفسيرات عاملية أو ضرورية 

قصص  أن  الكثيرون  ويدعي  األبعاد.  ومتعددة  معقدة  اجتماعية  لعالقات  مبسطة  أو 

النيوليبرالية املتعددة عن انتصار العقل ونهاية التاريخ لم تتعَد طور اإليديولوجيات، وإمنا 

راحت هذه القصص تخفي نفسها في صورة نوع من املعرفة التي تروي جزًءا واحًدا من 

القصة، وهي قصة – غالًبا -  ال تتضمن جتارب العديد من النساء ، وآخرين من املهمشني 

الذين ال تتعدى معرفتهم باملواطنة العاملية املبنية على السوق احلد األدنى من املعرفة.)1( وعلى 

الرغم من انقسام األدب النسوي حول آثار الرأسمالية على األمن االقتصادي للمرأة، فإن 

يتفق مع  ادعاء  وهو  للمرأة،  احلياتية  الفرص  تقييد  بأنه يعمل على  إجماع  هناك شبه 

هذا  واحمللي.   العاملي  املستويني  على  االجتماعية  العالقات  على  اإلنساني  األمن  تركيز 

باإلضافة إلى أن األبوية مؤسسة على هياكل سياسية داخلية تتفاعل مع السوق العاملية 

واملؤسسات املالية الدولية بطرق قد تكون مضرة باملرأة. وبالتالي يرفض النسويون دور 

الدولة متاًما، مثلما يفعل النيوليبراليون وإن كانت األسباب مختلفة. )2( 

املعيشية  احلالة  حتسني  على  القدرة  لديها  الرأسمالية  أن  النسويني  بعض  ويعتقد 

توجهها  بسبب  مخاطر  بها  العاملية  األسواق  أن  إلى  األغلبية  تذهب  حني  فى  للمرأة، 

نحو الالمساواة، وغياب املساءلة الدميقراطية. وينتقد العديد من النسويني أيًضا أغلب 

السياسات املعاصرة للدولة؛ حيث إنهم يرون أن بها متييزًا مبنيًّا على النوع االجتماعي، 

إال أن بعضهم يجد في الدولة القدرة على القيام بخيارات سياسية من شأنها حتسني 

إلى  الوصول  النساء على   فإن محدودية قدرة  أية حال،  للنساء. على  املعيشية  احلالة 

املؤسسات الرسمية السياسية، أدت إلى قيامهن بالضغط على الدول أو إلى بناء هياكل 

باعتبارها  املرأة  إلى  النظر  يتم  أال  أنه يجب  أي  بديلة،  واجتماعية  واقتصادية  سياسية 

أنها  يرون  التي  القوى  بنشاٍط  يقاومن  العالم  حول  فالنساء  للعوملة؛  سلبية  ضحية 

تضرهن وتضر أسرهن.)3(

  

)1( J.Ann Tichner, Op. Cit., P.46-47.
)2( Ibid,  p. 53.
)3( Ibid, P.54-55. 
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ا - األمن السياسي للمرأة ـً ثالث
للبعد السياسي لألمن العديد من األوجه، بعضها يهتم بالدولة ومواطنيها، والبعض 

اآلخر يتعلق باألوجه السياسية للعالقات الدولية.)1(   ومن أهم جوانب األمن اإلنساني، 

اإلنسان  حقوق  من  لهم  ما  يحترم  مجتمع  في  يعيشوا  أن  الناس  مبقدور  يكون  أن 

األساسية؛  فإذا كانت حكومة من احلكومات أكثر اهتماًما مبؤسساتها العسكرية من 

إلى  العسكري  اإلنفاق  نسبة  في  يتبدى  هذا  التوازن  اختالف  فإن  بشعبها،  اهتمامها 

اإلنفاق االجتماعي.)2(  وبالتوافق مع املناهج النقدية عامة، ينظر النسويون بشك إلى 

قدرة الدولة على توفير األمن اإلنساني للمرأة، وتقوم جميع الدول بتنظيم عالقات النوع 

والتعليم  والسكان  األسرة  سياسات  خالل  من  مختلفة  طرق  باستخدام  االجتماعي 

وتوزيع الدخل. ويدعي النسويون أنه في حالة استمرار غياب املرأة عن مواقع السلطة 

السياسية، فإنه من املرجح أن تبقى أغلب الدول ممثلة ملصالح الرجال أكثر من مصالح 

الهياكل  أن  يدعي  كله  هذا  أن  إال  واألبوية،  الرأسمالية  حول  األدب  وينقسم  النساء.  

وإن كانت موجودة   ، الدول  أغلب  إلى وجودها في  األدب  التي يشير  األبوية   السياسية 

بصور مختلفة،  متنع وصول النساء إلى املوارد ومن املشاركة السياسية. )3( 

املرأة ميارس من  العنف ضد  أن  إلى  الدولية  العفو  وتأكيًدا لذلك؛ تشير تقارير منظمة 

قبل العديد من الدول، وأن االنتهاكات تتم في كل األقطار وفي ظل جميع نظم احلكم 

بني  وليست  داخلية  اآلن  الصراعات  فأغلب  اإليديولوجية؛   عن  النظر  بغض  اخملتلفة، 

الدول بعضها بعًضا، و90% من الضحايا من املدنيني، أغلبهم من النساء واألطفال،ومن 

العديد  أن   النساء واألطفال، كما  العالم هم من  الالجئني في  أن 70: 80% من  املرجح 

النزاعات وبعض من أبشع أشكال العنف تكون  من املمارسات الوحشية واملهينة في 

موجهة ضد النساء، ومن ثم للنساء مصلحة عظيمة في بناء ثقافة السالم؛ من أجل 

أنفسهن وأطفالهن واإلنسانية كلها. ومن املؤكد أنه ال ميكن وضع أسس دائمة للسالم 

والتنمية دون املشاركة الكاملة للمرأة ومتكينها.)4( 

)1( Bjorn Moller, Op. Cit.
)2( برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، مرجع سبق ذكره، ص32 – 33. 

)3( J.Ann Tichner, Op. Cit., P.54-55.
)4( Mahbub Ull Haq, Op. Cit., P.96.



المرأة واألمن األنساني

72

اإلنساني  لألمن  الداخلية  التهديدات  ملنع  السالم هي عملية مستمرة  بناء  إن عملية 

إلى محاولة  يدفع  الذي  السالم هو  وتعريف طبيعة  ممتد،  نزاع عنيف  التسبب في  من 

بناء  مجال  يجعل  ما  أيًضا  وهو  لتحقيقه،  ضرورية  واستراتيجيات  واضح  هدف  حتديد 

الداعمة.  أنشطته  نوع  يواجهها ومن حيث  التي  السالم مختلًفا من حيث املشكالت 

ويؤدي التركيز على األسباب اجلذرية إلى النهوض بالعمليات والهياكل التي من شأنها 

أن حتول البيئة احمليطة للنزاعات االجتماعية  واالقتصادية والسياسية غير اآلمنة إلى 

بيئة آمنة ومستقرة. إن املشكلة األمنية في احلروب األهلية/الداخلية من حيث تضمنها 

الدولة  من  جتعل  ال  التي  هي  احلكومية  غير  السياسية  املعارضة  من  مختلفة  صورًا 

الضامن الوحيد الشرعي لألمن؛ فاستخدام نهج األمن اإلنساني من أجل حتديد مكونات 

العمليات، والهياكل التحويلية من خالل تقدمي نهج بديل لتحليل األمن، ال يعتمد على 

أطر محورها الدولة، إمنا تقوم على أطر أربعة ترمي إلى بناء السالم)1(، وهى أوالً: التركيز 

في تنفيذ العمليات على األسباب اجلذرية)2(، ثانًيا: االنتباه إلى خصوصية البيئة واألجواء 

احمليطة،)3( ثالثـًا: استمرارية عمليات بناء السالم، )4( 

)1( John G. Cockell, “Conceptualizing Peace Building. Human Security and Sustainable 

Peace, in: Michael. Rugh )Ed.(, “In Regeneration of War-Torn Societies”, )London: Macmillan, 

2000(, P.20, 21-23.

)2( التركيز على األسباب اجلذرية:  احتياجات اإلنسان األساسية، فمنع هذه االحتياجات األساسية ميثل 

تهديًدا ألمن اإلنسان في هذه الدول، وعمليات بناء السالم الناجحة تعالج األسباب اجلذرية للنزاعات 

العنيفة.

)3( االنتباه إلى خصوصية البيئة واألجواء احمليطة: أشار بطرس غالي عام  1996 إلى أنه »ال يوجد منوذج 

محدد« من أجل عمليات بناء السالم الشاملة؛ األمر الذي يوجب التعامل مع كل نزاع باعتباره حدثـًا 

للموقف.  مناسبني  أطراف  قبل  من  به  تدخالت خاصة  إلى  يحتاج  ذا خصوصية  وسياسيًّا  اجتماعيًّا 

هناك حاجة إلى التوازن بني نهج أمن إنساني منظم وضرورة االنتباه إلى قطاعات محددة ذات أهمية؛ 

فعمليات بناء السالم الناجحة تتشكل حسب خصوصية البيئة احمليطة.     

)4( االستمرارية:  تتطلب النزاعات العنيفة التزام اجملموعات املتنازعة نزاًعا طويل األمد، استراتيجيات 

عنيفة، على نحو يقتضي مع استقرار السالم التزاًما مماثالً من قبل اجملموعات التي تسعى إلى إقامة 

احلوار واملشاركة والتعاون. إن عمليات بناء السالم الناجحة توجد سالًما قادرًا على دعم نفسه.
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رابًعا :حشد املوارد احمللية وتعبئتها. )1(

سيما  ال  اإلنساني،  لألمن  شديدة  أزمة  تخلق  الداخلية  والنزاعات  األهلية  احلروب  إن 

وللمرأة  وللنازحني  مأوي،  بال  أصبحوا  والذين  النيران،  مرمى  في  العالقني  للمدنيني 

ولألطفال.  لقد وصف بانش  كما أشارت أبيسيكيرا إلى أن هناك ثالثة عناصر أساسها 

النوع االجتماعي في احلرب هي:  تعبئة القوات املسلحة، واإلزعاج واملقاطعة املأساوية 

نطاق  إلى  املسلح  العنف  حتول  ومع   )2( احلرب«.  في  اجلسدي  والعنف  اليومية  للحياة 

احلروب الداخلية أصبح األطفال والنساء اآلن  عرضة، أكثر من أي وقت مضى ، النتهاك 

حقوقهم اإلنسانية  وإساءة معاملتهم على نحو أكبر من ذي قبل؛ فقد يتم جتنيدهم 

بشكل قسري في اجليوش احملاربة أو قد يتعرضون لالنتهاك اجلنسي.)3(  

لقد كانت النساء خالل الصراعات عرضة جملموعة من االعتداءات اجلنسية واإلساءة على 

نحو لم يكن يرمي إلى إثارة األلم واملعاناة، بل كان غرضها جلب »العار« و »الذل« على 

مجتمعاتهن. وكما نعلم  فهناك صمت اجتماعي وإنكار حلاالت االغتصاب ولعمليات 

أخرى من اإلساءة أو االعتداء اجلنسي بسبب القيم الذكورية التي تنظر إلى النساء الالتى 

أنهن قد أصبحن مذنبات  االعتداء, على  وناجيات من عملية  األساس، ضحايا  هن، في 

على  ليعتمدن  فيها  النساء  تُرك  مواقف  أيًضا  الصراع  ولد  لقد   . األفعال  هذه  بسبب 

أنفسهن، وليقمن برعاية األطفال واملرضى وكبار السن؛ وذلك في حاالت النزوح عن القرى 

واملدن بسبب الصراع، أو عندما يتم اعتقال أفراد األسرة من الذكور أو اختفاؤهم. وكذلك 

عندما تصبح مجتمعات بأسرها من نساء ورجال وأطفال هدًفا للهجوم ولالعتداء من 

قبل »العدو«. كانت هذه الظروف تدفع النساء إلى القيام بدور رب األسرة، وكان عليهن 

احلفاظ على أواصر العالقات االجتماعية في مناخ معادٍ، وغالًبا ما كانت تزداد- بصورة 

ملحوظة-  املشكالت الصحية اخلاصة بالعنف اجلنسي واالعتداء واملشكالت في أثناء 

الوالدة والوضع في األوقات الصعبة بسبب غياب األمن وانهيار اخلدمات الصحية. )4( 

)1( حشد املوارد احمللية وتعبئتها: إن أساس استمرارية السالم اعتماده على املوارد احمللية واجملتمعية من 
أجل عقد احلوار والتعاون والوصول إلى اتفاق بني اجملموعات اخملتلفة. وال ميكن استيراد هذه املوارد وفرضها 
من قبل قوى خارجية ليست طرًفا في النزاع؛ ألن الديناميكية التي ستنتج عن هذه العملية لن تشجع 
على املشاركة الفعالة ألطراف النزاع. فعمليات بناء السالم الناجحة تنبع من املوارد اجملتمعية احمللية.
)2( Sunila Abeysekera, Gendering Transitional Justice: Experience of Women in Srilanka 
and Timore Leste in Seeking Affirmation and Rights, in: Thanh-Dam Trunong, Saskia Wier-
inga, and Amrita Chhachhi )eds.(, Op. Cit.,  P.3-9.
)3( Ramesh Thakur, Op. Cit., P. 9.
)4( Sunila Abeysekera, Op. Cit., P.22-29.
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يصبح من الواضح بالنظر عن كثب أن العديد من التغيرات في وضع النساء التي تولدها 

الصراعات تكون ضعيفة وهشة فمازالت التغيرات القانونية والسياسية التي اعترفت 

بالدور املتغير للنساء في سياق الصراعات قليلة، وتغيير املمارسات التنفيذية على أرض 

الواقع من حيث االعتراف باألسر التي ترأسها نساء وباألسر ذات رب األسرة الواحدة أقل. 

وحل النزاع ال ينتج عنه أي تغيير دائم في أوضاع النساء في هذه اجملتمعات بالرغم من 

مت  التي  املكاسب  بعض  على  احلفاظ  إن  املصير.  تقرير  أجل  من  الصراع  في  إسهامهن 

إحرازها من حيث زيادة حرية حركة املرأة واستقالليتها خالل فترة الصراع تبقى مبثابة حتدٍّ 

في فترة ما بعد الصراع وفي املرحلة االنتقالية.

كما أن ردود الفعل املؤسسية مثل تبني قرار 1325 جمللس األمن باألمم املتحدة في أكتوبر 

من عام 2000، يؤكد أن النساء واألطفال هم األغلبية العظمى من املتضررين من النزاعات 

املسلحة. وتدعو هذه القرارات إلى زيادة متثيل املرأة في كل مستويات اتخاذ القرار اخلاصة 

مبنع النزاعات وإدارتها وحلها.)1(   

إن »السياسة« مفهوم نوعي يخصص للمشاركة السياسية موقًعا واحًدا ال غير داخل 

التي اصطلح  تلك  أو حتى  الرسمية  السياسية  - للمؤسسات   ً الذكوري عادة   - اجملال 

على أنها أقل منها رسمية مثل حركات املقاومة وغيرها من احلركات الرسمية، وفى ذلك 

السياق يشير مصطلح  »السياسة« عادًة إلى األحزاب والسياسة واملؤسسات البرملانية 

ومظاهر أخرى للعمليات السياسية والرسمية، وينتج عن املفاهيم النوعية للسياسة 

أنها  كما  رسمية،  غير  بأنها  النساء  وصف مشاركة  أوالً:  مثل:  الفرضيات  من  العديد 

األقل تنظيًما  فى كثير من األحيان. وثانًيا: يفترض أن نشاط النساء في اجلمعيات اخليرية 

والتعليمية والعامة فى التطوير والشئون االجتماعية ليس له مضمون سياسي كبير، 

وينظر إلى هذه األنشطة اخليرية فقط على أنها إرهاصات أو حتى متطلبات أساسية 

للمشاركة السياسية. وعلى الرغم من صحة هذا إلى حد ما، فإن هذه النظرية الضيقة 

فى  تأخذ  وال  سياسي  وآخر  تاريخي  سياق  من  بها  خاص  هو  مما  األنشطة  هذه  تقتلع 

النقد االجتماعي الصادر  إلى  االعتبار تفاعالت النساء مع املواقف السياسية. ونظرت 

االهتمامات  على  ويركز  صريًحا،  منه  أكثر  ضمنيًّا  بوصفه  النسائية  اجلمعيات  من 

»املنزلية« وأن عملهن قد أحيل إلى اجملال »االجتماعي« الذي صيغ له مفهوم مييزه عما 

هو »سياسي«.)2(

)1( Ibid., P.4. 
)2( جوديث تاكر ومارجريت مريودر، » النساء و النوع في الشرق األوسط احلديث. فصول في التاريخ 

االجتماعي«، ترجمة: أحمد علي بدوي، )القاهرة: اجمللس األعلى للثقافة، 2003(،  ص 138.
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بني  خالفـًا  تثير  قد  التي  الواسعة  املفاهيم  من  وعام  سياسي  هو  ما  مفهوم  ويعد 

ليشمل  يوسعه  وهناك من  التشريعية،  السلطات  يقصره على  فهناك من  الباحثني. 

املمارسات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وبغض النظر عن ذلك فما هو سياسي 

وعام لم يعد حكرًا على احلكومة؛ وذلك في إطار بروز مفاهيم جديدة من قبيل إدارة شئون 

الدولة واجملتمع والشبكات والشراكة؛ بحيث أصبح هناك حكم، ولكن من دون احلكومة 

مجالس  من  فيه  مبا  املدني،  اجملتمع  أوجه  من  العديد  أيًضا  تتضمن  والفكرة  مبفردها، 

أو  التجارية واملؤسسات  واالحتادات  السياسية  محلية وأنشطة ملنظمات مثل األحزاب 

النقابات املهنية والصناعية واملنظمات اخلاصة باملرأة، وكذلك املنظمات األخرى املعنية 

باحلياة السياسية.)1(

إن أبرز العوامل التي حتد من قدرة املرأة على املشاركة في احلياة السياسية في العديد 

من الدول تعود إلى اخللفية الثقافية التي تفرض مجموعة العادات والتقاليد السلبية. 

وهذه العوامل أدت إلى ظهور فجوة بني الرجال والنساء في العديد من الدول فيما يتعلق 

قانوني  نظام  في  تتمثل  قد  الفجوة  وهذه  للدولة،  السياسية  احلياة  في  مبشاركتهم 

عمل  منهاج  أكد  كما  تتمثل  أو  االجتماعي،  النوع  أساس  على  التمييز  واضح  للدولة 

بكني، في الفرق بني احلالة القانونية واحلالة الواقعية، أو مبعنى آخر في وجود احلق وتعارض 

احلياة على أرض الواقع في املشاركة السياسية وفي احلياة العامة للمرأة مع هذا احلق )2( .

)1( Committee on the Elimination of Discrimination against Women:  General Recommenda-
tion, 23. )General Comments( Political and Public Life: 13/01/97.
)2( United Nations, Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4-15 Septem-
ber1995, )A/CONF.177/20 and Add. 1( chapter I, resolution 1, annex I.
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الشكل 7: األمن اإلنساني – التهديدات السياسية

غير أنه عند مخاطبة العوامل اخملتلفة التي تعوق مشاركة املرأة في احلياة السياسية 

االجتماعية   القوانني  إلى  خاصة  عناية  توجيه  يجب  العربية،  املنطقة  في  والعامة 

والتقاليد التي متثل عقبة كأداة ملشاركة املرأة السياسية، كما ميكن للتفسير اخلاطئ 

أيًضا  املرأة  تواجه  كما  العامة،  احلياة  في  الفعالة  املشاركة  على  ينعكس  أن  للدين 

مجموعة ال يستهان بها من القيود القانونية في ممارستها حلقوقها السياسية )1(. إن 

الفقر - باإلضافة إلى نسب الفقر العالية بني النساء - يعني عدم قدرة الفرد على حتقيق 

املطالبة بحقوقها  املرأة علي  أيًضا، عدم قدرة   يعني  املعيشة، كما  مستوى كرمي من 

السياسية من حرية الرأي والتعبير واملشاركة؛ ألنها تكون في موقف ضعيف اقتصاديًّا 

وراء  اجلري  بخالف  أي شىء،  في  للتفكير  أصال  وقت  لديها   كان  ما  إذا  هذا  واجتماعيًّا، 

لقمة العيش. فالسياسة ترف للفقير، لكن عندما تزداد حدة الفقر وتصل إلى مستوى 

املدقع الفقر  أن نسميه مبستوى  ما ميكن  وهو  واحلرمان-  البؤس  إنساني من  ال 

)1( عزة وهبي وأمل محمود، »نحو حتقيق األهداف التنموية لأللفية، )القاهرة: اجمللس القومي للمرأة،  
2004(، ص 198.
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 – يبدأ االهتمام بالسياسة؛ فتقوم الثورات واملظاهرات للمطالبة بلقمة العيش، وفي 

هذه احلالة فقط تصبح السياسة ضرورة وليست ترًفا للفقير.   

 وعند  تقييم درجة املشاركة السياسية للمرأة جند هذه العوائق: 

1- في بعض البلدان، توجد عوائق قانونية متنع النساء من املشاركة على قدم املساواة مع 

الرجال في التصويت، ومتنعهن من تولي املناصب العامة، وغير مسموح لهن أن يصلن 

إلى أعلى وظائف الدولة.

 2- في بعض البلدان األخرى، تكون املساواة السياسية للنساء ممنوحة لهن بالقانون، 

ولكننا جند في واقع األمر أن بعض النساء فقط هن الالتي يصوتن في االنتخابات، وقلة 

منهن يتولني املناصب العامة.

 3- وفي جميع البلدان، تتمتع النساء باملساواة السياسية، ولكن عددهن مازال متواضًعا 

في اجمللس  التشريعي )البرملان( وال يتناسب مع نسبتهن في السكان. كما  أن وصولهن 

إلى أعلى مناصب الدولة لم يتحقق أو نادرًا ما حتقق. 

رابًعا: تحديات األمن اإلنساني 
تكمن أهمية مفهوم األمن اإلنساني فيما يضفيه هذا املصطلح من جاذبية وبريق على 

السياسات التي يتم اختيارها من أجل حتقيق أغراضه، فضالً على أنه يتيح إطارًا لتحليل 

لوضع سياسات  قويًّا  أساًسا  ميثل  الذي  األمر  األغراض؛  السياسات في ضوء هذه  هذه 

عملية والقيام مببادرات مهمة في هذا الصدد .  وإذا كان مصطلح »األمن« بصفة عامة 

له أهميته الكبيرة من الناحية السياسية، إال أنه يفتقر إلى تعريف دقيق ملفهومه، ويثور 

حوله جدل كبير يدور حول التساؤالت التالية:

األمة،  أم  اجلماعات..   األفراد،  أهم  لهم؟  األمن  بتحقيق  املستهدفون  هؤالء  هم  من    •

الدولة، املنطقة.. أم العالم؟

•  ما أدوات األمن؟ وبأي الوسائل ميكن حتقيقه بها؟ أهي وسائل عسكرية، نووية، سياسية، 

دبلوماسية، اقتصادية.. أم ثقافية )مثل احلرب على األفكار أو من أجل نصرة اإلسالم(؟ 

•  ما تكلفة حتقيق األمن؟ وما الثمن الذي يدفعه االقتصاد والقيم السياسية واالجتماعية 

من أجل حتقيقه؟
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الظواهر  من  كبيرة  مجموعة  ليتضمن  اتسع  األمن  مفهوم  أن  جند  عرضه،  سبق  مما 

االجتماعية واالقتصادية التي حتمل معها خطر جعل املفهوم شامالً وجامًعا بحيث يفقد 

معناه كأداة حتليلية. ويشير هذا الرأي إلى أنه لو أصبحت كل مشكلة إنسانية واحدة 

من مسائل األمن، فكيف ميكن حتديد أولويات ما يجب حمايته بالفعل وتقسيمه؟ هذا 

باإلضافه إلى صعوبة رسم نقاط ارتباط واضحة ومنطقية بني األجزاء املكونة للمفهوم 

وداخلها، فمثالً ليس بالضروري أن يتوافق »أمن اجملتمع« واحلفاظ على القيم التقليدية مع 

»األمن السياسي« الذي يضمن حقوق اإلنسان واألفراد، وأن تتوافق التنمية االقتصادية  

مع وقف التدهور البيئي، أو أن »األمن االقتصادي« بإمكانه التوفيق بني ضغوط االكتفاء 

الذاتي من ناحية، واالعتماد املتبادل في االقتصاد الدولي من ناحية أخرى.

إن الدعوة إلى األمن تبدو وكأنها دعوة إلى امتالك القدرة على الوصول إلى موارد الدولة 

في الوقت نفسه، ومن ثم فقد قام بعض العلماء بالتشكيك في نيات املناصرين للنهج 

البيئة  أو  االقتصاد  مثل  مجاالت  دمج  فى  مالءمة  يرون  والذين  اإلنساني  لألمن  اجلديد 

الذي  العام  املزيد من أموال القطاع  باألمن، وال يرون في هذه احملاوالت إال السعي خلف 

إحدى  أهمية  لتضخيم  محاولة  أو هي  الدول،  في  األمن  تقليديًّا يخصص جلهات  كان 

قضايا الدفع والدعوة.  إن كل وجهات النظر هذه بها بعض املصداقية، لكن ال واحدة 

منها تكفي لوقف القبول املتزايد لألمنوذج األساسي، وميكن في األغلب مواجهة العديد 

من هذه االعتراضات باستخدام تعريفات أكثر دقة وببذل جهد أكثر من أجل »توصيل 

النقاط«، وحتسني العالقات املتداخلة لألجزاء املكونة للمفهوم منطقيًّا. وال يعني أيًضا 

وجود بعض التناقض بني األجزاء املكونة أن األمنوذج معيب من األساس. 

من املرجح أن يتعرض الباحثون الذين يتصدون في عاملنا اليوم لتناول إشكالية املفهوم 

االجتماعي  التماسك   : مثل  أخرى  مشكالت  في  ذاته  الوقت  في  اخلوض  إلى  األمني 

التنمية  إخفاق،  حالة  من  تعاني  التي  الدول  وهشاشته،  احلكم  نظام  قدرة  الداخلي، 

التهديدات   ، العرقية  الهوية  االجتماعي،  النوع  الهيكلي، عالقات  االقتصادية، اإلصالح 

اخلارجية، املشكالت العاملية التي تتجاوز احلدود القومية مثل مشكلة اإليدز والتدهور 

البيئي وجتارة اخملدرات واإلرهاب وغيرها من املشكالت.
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كثير  في  يستند،  مفهوم  ألنه  األمن؛  مفهوم  حول  جوهرية  خالفات  دائًما  ثارت  لقد 

أن  واقع موضوعي، كما  إلى  أكثر من استناده  وإدراكية  إلى جوانب فكرية  من األحيان، 

الداخلي بني املستهدفني باألمن أنفسهم ال ميكن  التناسق  هناك قدرًا كبيرًا من عدم 

»األمن  والتباس شديد حول مفهوم  أيًضا خلط  ثابتة لهم، وهناك  معه حتديد معايير 

القومي« نفسه واملشكالت املتعلقة بسياساته التي تنبع من ارتباطها الوثيق بالدولة، 

فإذا وضعنا الرخاء اإلنساني على رأس اهتماماتنا األمنية باعتباره غاية أساسية جديرة 

بالتحقيق على مستوى احلياة الفردية للناس كافة، فإننا بذلك نساعد على حل كثير من 

االلتباسات املتعلقة بهذا املفهوم .)1( 

يستطيع  وال  املنهجية،  مشكلة  هي  اإلنساني  األمن  نهج  تواجه  مشكلة  أكبر  إن 

الكثيرون أن يعترضوا على أهمية األهداف التي ينادي بها مناصرو األمن اإلنساني، لكن 

هو  »هل  ليس  املهم  والسؤال  وتفعيله،  املفهوم  جتسيد  كيفية  في  تكمن  املشكلة 

ٍد؟ وإذا كانت اإلجابة بنعم، فكيف ميكن جتسيده؟«. ومنذ  مرغوب فيه؟« وإمنا »هل هو ُمجنْ

بداية التسعينيات، أدى التأكيد على األمن اإلنساني إلى مجهودات ملحوظة؛ فقد قامت 

العديد من الدول بتعديل سياستها اخلارجية بصورة كبيرة لتتوافق مع النهج اجلديد،  

كما قام صانعو السياسات والنشطاء والداعون والعلماء بتنظيم مؤمترات وورش عمل 

عديدة،  إال أنه من الصعب اإلشارة إلى أي منطقة كانت تعاني املشكالت في العالم، 

وكان لهذه اجلهود دور أو نتيجة ملموسة في التقدم نحو أهداف األمن اإلنساني التي 

يسعى الداعون إليها. )2(  

الذين  اجلدد  األمن  قبل محللي  من  غالًبا  يأتي  اإلنساني  األمن  إلى  املوجه  االعتراض  إن 

يشيرون إلى أن جمع شتات هذه اجملموعة املتنافرة من التهديدات يفقد املصطلح فائدته 

النظرية؛ فمن وجهة نظر الواقعيني اجلدد أن مساواة العنف املباشر وغير املباشر يؤدي 

إلى غموض القضية.  فاألمن يدور حول احلرب، أي العنف املنظم بني الدول أو بني الدول 

الواقعيون اجلدد  الدولة، ويصر  الذين يستطيعون تكوين جبهات عسكرية ضد  وهؤالء 

على أن أشكال هذا العنف ال متت بصلة إلى العنف من نوع آخر، مثل العنف السياسي 

احمللي أو العنف ضد النساء واألطفال، هذا باإلضافة إلى أن مصادر أو أسباب احلرب تختلف 

عن مصادر أو أسباب األنواع األخرى من العنف.  ومن ثم فإن جتميع كل ضروب العنف مًعا 

يؤدي إلى تعسير العملية النظرية. )3( 

)1( Ramesh Thakur, Op. Cit., P.5.
)2( Dan Henk,Op. Cit., P.4.  
)3( Bajpai, Kanti, Op. Cit., P.24. 
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الكم من  أن طرح هذا  اإلنساني في  باألمن  اخلاصة  السياسات  وتدور مشكلة وضع    
تستجيب  متماسكة  سياسة  صياغة  احتمالية  من  يقلل  اخملتلفة  العنف  أشكال 
للمشكلة بشكل فعال. ويرى الواقعيون اجلدد أن رد الفعل املناسب بالنسبة إلى هجوم 
فعلى ملموس من قبل عضو واضح وميكن التعرف عليه، يكون في صورة هجوم مضاد، 
إذا اختلفت وتعددت أشكال  وهذا يصنع عاملًا عمليًّا وأكثر بساطة. وعلى صعيد آخر، 
العنف بصورة كبيرة وأصبح العنف أكثر من ضربة ملموسة وغير مباشر )أي إذا كان من 
الصعوبة التعرف على القائم بالعنف( يجب، ومن ثم، أن تكون السياسة أكثر تعقيًدا 
وقد ال تتضمن استخدام القوة على اإلطالق. وهنا يشير خبراء األمن  إلى أن السياسة 

التي ال تنطوي على استخدام القوة ال تعد ضمن مجال األمن. )1(  
وهناك نقد لنهج األمن اإلنساني على أساس أن مالمحه مت حتديدها، في أغلب األحيان, 
من قبل دولة ذكورية، وقد قاموا بتفكيك هذا املنهج لدراسة مدى جتاهله أو سكوته عن 

ممارسات معينة في السياسات وطرق تفكير املرأة وعملها. )2(  
هذه االعتراضات ليست بسيطة؛ لذا يتعني أخذ الواقعية اجلديدة والواقعية التقليدية 
ودراسات احلرب في االعتبار، إال أن هناك تعليقني ميكن أن يساقا للرد على االعتراضات 
الواقعية  للمدرسة  والنظري  السياسي  اإلطارينْن:  خالل  من  العمل  أن  هما:  السابقة، 
ليس بالعمل اليسير، وقد أشار ستيفن فان إيفيرا  - من خالل استعانته بكم كبير من 
البحث في دراسته حول أسباب احلرب - إلى أن » العلماء لم يحققوا لألسف إال تقدًما 
بسيًطا فيما يتعلق باملشكلة.  وقد ظهرت أدبيات كثيرة عن أسباب احلرب، إال أن هذه 
األدبيات ال تشير - إال قليالً- إلى كيفية منع نشوب احلروب. إن العديد من األسباب التي 
مت ذكرها ال ميكن معاجلتها... والعديد من الفرضيات التي حتدد بعض األسباب التي ميكن 
معاجلتها لم يتم اختبارها؛ مما حدا باملتشككني إلى رفضها... نخلص من هذا إلى: أوالً: 
أن خزين الفرضيات عن أسباب احلرب كبير لكن غير مفيد«، كما يقوم فان إيفيرا، وهو 
ليس من أعداء الواقعية، باالعتراف بأنه »مت انتقاد الواقعية بسبب الفرضيات القليلة 
التي قدمتها حول أسباب احلرب، أو ألنها قدمت فرضيات غير ذات جدوى... وقد جرى انتقاد 
الواقعية عن حق؛ ألنها فشلت في تقدمي تفسيرات مفيدة وإرشادية حول مشكلة احلرب. 
ثانًيا: ال ميكن التمسك بسياسات ونظريات مت االعتياد عليها لسهولتها، خاصة في وجه 
األمن ليشمل  إن توسيع مصطلح  النظريات..  ويربك هذه  عالم خطر ومعقد يدحض 
مجموعة أكبر من التهديدات والعنف هو بال شك محبط ، إال أن اخلط الفاصل بينهما 
غير واضح. وما تطرحه هذه الدراسة  وما تقدم به مناصروا األمن اإلنساني هو أن األمن

)1(  Ibid., P.24. 
)2( Rosalind Boyd, “The Canadian Human Security Approach-A Gender Sensitive Strate-
gy?”. Feminist Institute of Henrich Boell Foundation in Collaboration with the Freidrich Ebert 
Foundation and Women Security Council. October 2003. 
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يتضمن أكثر مما طرحته املفاهيم التقليدية، وإن كان حجم ما يتضمنه األمن بالضبط 

يجب أن يكون موضع بحث كبير في املستقبل. وسوف تساعدنا اخلطة التي مت طرحها 

هنا على حتديد أبعاده، كما ينبغي إجراء استبيان عن األمن اإلنساني من شأنه أن يكشف 

عن أي املكونات هي األهم فيما يتعلق بالتهديدات التي تواجه السالمة واحلرية. )1( 

إن مصادرة املدرسة الواقعية ملصطلح األمن اإلنساني قائمة على االفتراض بأن احلروب 

هي  هذه  تكون  وقد  الشخصية،  واحلرية  للسالمة  تهديد  أكبر  هي  الدول  بني  القائمة 

احلالة في بعض األحيان وقد ال تكون، إال أنها ليست من املعطيات، ومن ثم اتسمت مبادئ 

األمن وأفكاره – كما ذهبت اميا روثتشايلد - خالل الثالثمائة عام املاضية باملوسمية؛ فقد 

تفكير  كان  وقد  أعقابها،  وفي  الكبيرة  احلروب  لألمن مع نشوب  مناذج  واختفت  ظهرت 

الفرنسية،  الثورة  الثامن عشر وحتى  القرن  بالفرد موجودًا منذ منتصف  املعنّي  األمن 

أن  كما  الدول،  بني  املنظم  العنف  مشكلة  على  منصبًّا  اهتمامه  كان  آخر  رأي  وتبعه 

النقاش حول األمن في أعقاب احلرب الباردة وامليل نحو توسيع التعريف لم يكن مفاجًئا 

من وجهة نظر موسمية األمن. ومع التغيير اجلذري في السياسة الدولية، كان ال بد من 

مفهوم سائد آخر لألمن. إن األمن اإلنساني هو أحد الطرق لتمييز املفهوم اجلديد واملتمرد 

لألمن. )2(  

تكتفيان  ال  اللتنينْ  وعامليته  كانت  اجتاه  لدولية  جتسيد  هو  اإلنساني  األمن  أساس  إن 

بالتفسير التقليدي للسياسة الدولية. إن الكانتية اجلديدة ال ترفض السياسة الدولية 

الكانتية  أبعاد  أحد  إن  إليه.  مبا وصلت  قانعة  أنها غير  إال  القوة،  القائمة على  القدمية 

مجرد  يتعدى  الذي  املادي  العنف  ملنع  جديدة  طرق  اكتشاف  في  الرغبة  هي  اجلديدة 

الصد، أي يتعدى الرد من خالل الهجوم املادي املضاد. وكما تشير روثتشايلد ، فاألفعال 

تتم في ظل حالة  أنها  الوقاية  ا؛ ألن »إحدى خصائص  الوقائية تكون عامة صعبة جدًّ

من عدم توافر املعلومات الكاملة.« وبال معلومات جيدة, تكون األفعال التوقعية غالًبا 

ا: »فاملرء ال يعرف أنه مهتم بأمر ما وال يفكر فيما يكون مبقدوره القيام به،  متأخرة جدًّ

إال عندما يعلم بوجود أزمة بعينها أو ظلم ما...«. األمن اإلنساني هو استجابة للحاجة 

به، وما هو في مقدور  اإلنسان االهتمام  التعرف بصورة أفضل على ما يجب على  إلى 

اإلنسان أن يقوم به، وما األزمات التي تلوح في األفق. إن اهتمامات األمن اإلنساني تكون 

اهتمام  ويظهر   .deotological األدبية  بالواجبات  وأيًضا   ،consequentialist بالعواقب 

 ، الشخصية ية  حلر ا و بالسالمة  مه  هتما ا في  قب  لعوا با ني  إلنسا ا ألمن  ا

)1( Bajpai, Kanti, Op. Cit., P.24-25.
)2( Ibid, P.25.
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وهذا من خالل اعتباره أن احلروب بني الدول كثيرًا ما تكون املنتج النهائي للعنف املباشر 

الفوضى  سببها  يكون  قد  الدول  بني  احلروب  بأن  يعترف  فهو  الفرد.  ضد  املباشر  وغير 

ويعد  الدولي.   للعنف  مماثالً  سبًبا  وحريته  الفرد  حلياة  التهديدات  يعد  أنه  إال  الدولية، 

اهتمام األمن اإلنساني بسالمة الفرد وحريته جزًءا من أجندة اهتمامه بالواجبات األدبية 

من  فقط  ليس  احلماية،  تتطلبان  قيمتان  وحريته  الفرد  حياة  أن  يؤكد  ألنه  واألخالقية؛ 

منطلق العواقب التي قد حتدث نتيجة لعدم حمايتهما، بل ألنهما ذواتا قيمة أخالقية 

تستحقان احلماية دون أي سبب خارجي.

تعريف مقبول عامليًّا، من طراز قضايا خاصة  بغياب  اإلنساني يصطدم  األمن  فتفعيل 

بالدولة/اإلقليم، تعدد أبعاد العديد من املؤشرات املتداخلة: الفقر-البيئة/الفقر-العنف/

كالفقر-البيئة/الفقر-العنف/الفقر- بسيطة:  افتراضات  وضع  خطورة  الفقر-اإلرهاب، 

اإلنساني/ األمن  تهديدات  حتديد  عاملني:  وجود  النزاع/التنمية،  بعدين:  وجود  االرهاب،  

القدرة على معاجلة التهديدات.)1(  

النزاعات، وفي حالة  ويتطلب التركيز على األمن اإلنساني اتخاذ إجراءات وقائية لتوقع 

حدوث نزاع حتد من استفحاله. ولكي يتم حتقيق هذا الهدف, يجب تضمني إطار لتحليل 

اخملاطر في تصميم سياسات التنمية ومشروعاتها، وتكمن قيمة حتليل اخملاطر في النهج 

الذي يكون محوره الدولة في القدرة على الفهم الكامل للسياق الذي قد ينشب فيه 

النزاع, وللعوامل التي قد تزيد من هذا النزاع.

ثم  ومن  اإلنسان،  األمن من منظور محوره  لتحليل مخاطر  مماثل  وميكن تطبيق هيكل 

سيتم ربط السياق الذي قد ينشب فيه النزاع والعوامل التي تساعد على استمرار هذا 

النزاع بالتهديدات املثارة لألمن اإلنساني مثل قلة الطعام أو املياه أو املسكن أو التعليم 

أو االستقالل أو احلماية من االنتهاكات أو االستغالل. إذ لم يكن الهدف النهائي استخدام 

القوة لرد هذه التهديدات، وإمنا قد يشير إلى السياسات والبرامج التي من شأنها أن متنع 

أن  بعد  خيار  آخر  القوة  استخدام  يصبح  ثم  ومن  النزاع،  وتصاعد  االجتماعي  التدهور 

تفشل جميع اجملهودات الوقائية األخرى. وتكمن إحدى القضايا األساسية في نهج األمن 

اإلنساني في القدرة على قراءة املؤشرات بدقة لتدهور النسيج اجملتمعي؛ األمر الذي تغدو 

تكون جلية ال  قد  التي  اإلنذار  للكشف عن عالمات  القدرة ضرورية  معه هذه 

)1( http://www.humansecurity-chs.org/index.html
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في أول األمر. )1(  إن تطّور القدرة على قراءة مثل هذه املؤشرات االقتصادية  واالجتماعية  

وتفسيرها، يطّور من فرص توقع النزاعات وإدارتها قبل أن تستفحل ويصعب السيطرة 

عليها.

ولتحديد ما إذا كانت قضية ما تستحق أن توضع في إطار األمن اإلنساني أم ال، يجب أن 

نتساءل أوالً إلى أي درجة يقع أمن الناس حتت التهديد، وإذا فعلنا هذا يتم اتخاذ اإلجراءات 

الالزمة؛ ألنه يصبح للقادة عندئذ احلق في استخدام أي وسيلة يرون أنها ضرورية لوقف 

تدهور الوضع. وميكن االستعانة هنا بأحد مصطلحات نظرية اللغة، وهي أن املشكلة 

تصبح مشكلة أمنية من خالل ما يسمى بـ »عمل خطابي« speech act. والتشبيه 

في مجال األمن اإلنساني يأتي عندما يصدر مجلس األمن قرارًا يحدد فيه، مثالً، أن إحدى 

املآسي اإلنسانية جرمية ضد البشرية، أو عندما يقول إن تهديًدا باإلبادة هو تهديد لألمن 

؛ عندها تصبح املشكلة مشكلة أمنية على املستوى الدولي من خالل  والسالم الدولينينْ

»عمل خطابي« اتخذته الهيئة الرئيسة املسئولة عن األمن.  في املمارسة، الفرق الكبير 

بني هذين املستويني هو أن الدول تقوم بتحويل املشكالت إلى مشكالت أمنية في مرحلة 

سابقة على هيئات األمن الدولية، فاألخيرة غالًبا تفعل هذا كحل أخير، وهذا ال يعني أنه 

على األمم املتحدة أن تفعل ما تفعله الدول، وإمنا يعني فقط أن عليها تقوية قدرتها على 

االضطالع باألعمال الوقائية.)2( 

)1( Paz Buttedahl, “Viewpoint: True Measures of Human Security.”, IRDC Reports 22.3.    
October 1994 .  P.2-3 <http://www.idrc.ca/books/reports/V223/view.html> 08/08/01
)2( Sverre Lodgaard, Op. Cit., P.6.
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المبحث الثاني

مفهوم النوع االجتماعي
ليس هناك شك في أن التنمية البشرية و األمن اإلنساني من املمكن أن يتحققا عندما 
التنمية  برامج  ومتساوينينْ في تخطيط  واملرأة شريكنينْ كاملنينْ  الرجل  يصبح كل من 
وتنفيذها. وهذا يتطلب توفير فرص وقدرات متساوية لكل منهما في احلصول على املوارد 
إلى  تهدف  تغييرات هيكلية  إجراء  يتطلب  الذي  األمر  القرارات؛  في صناعة  واملشاركة 
تدني  ومن  املساواة،  عدم  من  تعاني  الوقت  من  ألمد طويل  التي ظلت  املرأة  قدرة  دعم 
تقدم.  اجملتمعات من  النظر عما حققته هذه  اجملتمعات، بغض  أوضاعها في عديد من 
وهناك قدر كبير من اإلجحاف إلسهام املرأة في عملية التنمية؛ مما يؤدي إلى التقليل من 
شأنها وعدم االعتراف مبكانتها في اجملتمع. إن دعم قدرة املرأة هو في الوقت ذاته دعم 

لقدرة اجملتمع . 
التجربة  نصف  يحملن  »النساء  إن  قوله  ماكلنتوش  عن  ستيفنس  جولى  ذكرت  وقد 
اجلماعية في العالم«. )1( وينظر الفكر النسوى إلى جوانب جتربة املرأة كافة باعتبارها 
جوانب مهمة، ومع ذلك فإن »التجربة تتحدد تبًعا لنسق معني؛ فليس أى حدث وال موقف 
تتعرض له املرأة في حياتها مبثابة جتربة، )2(  بل توجد عملية انتقاء )حيث يجري تضمني 
اخلطاب  ادعاء  من  الرغم  على  وذلك  أخرى(  أحداث  استبعاد  مع  األحداث  أنواع  بعض 
النسائي بأنه يقوم مبجرد تسجيل التجارب املباشرة للنساء. إن النسق املرتبط بالتضمني 
تبًعا ملا  ذاتها »بل  التجربة في حد  لـ »  النسوي ال يوجد نتيجة  الفكر  واالستبعاد في 
متثله التجربة.)3( وأكدت جوديث تاكر ومارجريت مريوذر  أن »قضية املرأة قضية سياسية 
اإلنساني؛  األمن  في  ا  دورًا مهمًّ االجتماعي  النوع  ويلعب   )4( الشحنة«.  عالية  وثقافية 
ألنه، في بعض األحيان، يؤدي عدم مساواة النوع االجتماعي إلى توزيع غير متوازن للموارد، 
أو إلى جتاهل بعض األشياء الضرورية، أو إلى األمن الفردي، ومن أمثلة هذا تعرض اإلناث 

إلى العنف األسري. )5(  

)1( جولي ستيفنسن، »روايات نسوية: نقد مفهوم املرأة غير الغربية في الكتابات النسوية في الهند«، 
في: هدى الصدة، مرجع سبق ذكره، ص 165.

احلدث  هذا  أن  جند  البئر،  من  املياه  تذهب إلحضار  التي  املرأة  أمنوذج  املثال،  على سبيل  أخذنا،  فإذا   )2(
التجربة  هذه  استخدام  أمكن  فإن  ومؤشرات؛  دالالت  من  يحمله  ملا  فقط  »التجربة«  قيمة  يكتسب 
للداللة على املصاعب التي تواجهها املرأة ممثلة جلنس النساء ، أو على قدر القهر الذي تخضع له، أو 
على قوتها في مواجهة احملن ، حينها يتم تضمني هذه اخلبرة والتجربة. أما إذا عجز حدث ما عن حتقيق 
تلك اخلصائص، فال يتم تسجيله، وحتى إذا ما متت اإلشارة إليه فسيتم جتاهله باعتباره جتربة مزيفة. 

جولي ستيفنسن، مرجع سبق ذكره، ص 166.
)3( املرجع السابق ، ص 166.

)4( جوديث تاكر ومارجريت مريودر، مرجع سبق ذكره، ص 19.
)5( <http://en.wikipedia.org/wiki/Human_security>
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المطلب األول: إرهاصات مفهوم النوع االجتماعي النسوية: اإلطار 

والنظرية والممارسة  
»النسوية« ، التى نعرفها أنها االعتقاد في حتمية اكتساب النساء احلقوق نفسها التي 

للرجال، وسوف يبلغ عمرها عما قريب نصف ألف من السنني، فتكتمل بذلك خمسة 

قرون على إصدار كريستني دى بيزان )Christine de pi-san(  )1364-1430( كتابها »مدينة 

السيدات« Cité des Dames في بداية القرن اخلامس عشر)1(. ويستخدم  بعض أنصار 

احلركة النسائية هذا املصطلح فى اجملال الثقافي بغرض وصف اإليديولوجية التي تقر 

بتفوق األنثى على الذكر »Female Superiority«؛ فترى الكاتبتان هيلني سايكس ومونيكا 

ومن  اجلنسني،  بني  للمساواة  محدودًا  بورجوازيًّا  مطلًبا  متثل  النظرية  هذه  أن  ويتيج  

ناحية أخرى ، فإن النسوية Feminism من املمكن أن ترسخ مفهوم التعددية النسائية 

  )2( .»Feminine  Plurality«

 واملعروف أن النسوية ) سواء نظرنا إليها على أنها حركة أو نظرية أو فلسفة( قد امتد 

تأثيرها إلى ما وراء العالم الغربي ليصل إلى مختلف بقاع العالم، التي تتفاوت فى درجة 

استقبالها وفهمها واستيعابها لألفكار النسوية وفى كيفية تخريجها بصورة جديدة 

أو  الرجل،  والثقافات املستقبلة لها.)3( كل ما ال مييز  تتالءم مع خصوصيات اجملتمعات 

كل ماال يرضاه لنفسه؛ من طراز التصورات الرائجة عن كون الرجل يتسم بالقوة واملرأة 

بالضعف، الرجل بالعقالنية واملرأة بالعاطفة، الرجل بالفعل واملرأة بالسلبية، وهكذا... 

من شأن ذلك املنظور أن يقرن املرأة فى كل مكان بالسلبية وينكر عليها احلق فى دخول 

احلياة العامة وفى القيام بدور في امليادين الثقافية والسياسية على قدم املساواة مع 

األوضاع  هذه  تغيير  على  تعمل  حركة  هى  النسوية  بأن  القول  ميكن  هنا  ومن  الرجل؛ 

لتحقيق تلك املساواة الغائبة. )4( 

)1( جوديث تاكر ومارجريت مريودر، مرجع سبق ذكره،  ص 9. 
)2( Maggie Humm, »The Dictionary of Feminist Theory«, )New York, London: Prentice Hall. 
Harvester Wheatsheaf 1999(, P.92-93.
)3( سارة جامبل، النسوية وما بعد النسوية: دراسات ومعجم نقدي، ترجمة: أحمد الشامي، )القاهرة: 

اجمللس األعلى للثقافة،  2002(، ص7. 
)4( املرجع  السابق، ص14 .
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للبرامج  محاكاة  بوصفها  النسوية  مع  التعامل  أن  على  الدالئل  من  العديد  هناك 
وقد  الثالث.  العالم  سياقات  من  عدد  في  شائعة  ظاهرة  هي  »التغريبية«  السياسية 
أشارت أوما ناريان إلى أنه بالنسبة إلى النساء في مختلف أنحاء العالم تظل عالقتهن 
اجلدير  ومن  إطارها.  في  نشأن  التي  والثقافات  بأوطانهن  بعالقتهن  أشبه  بأمهاتهن 
بالذكر أن األم، والثقافة األم، ليست هي الوحيدة التي ترسل إشارات تربوية متناقضة 
التناقضات. فهي تعبر عن الصعوبات  وإمنا تبدو كما لو كانت غافلة عن تلك  لبناتها، 
فتعلمنا  األمهات  تركت بصمتها على حياة  التي  الصعوبات  أي  املرأة،  بوضع  املرتبطة 
ذاته  الوقت  في  والثقافة(  األم  )أي   ولكنها  املرأة،  قدر  يحملها  التي   والتعاسة  القيود 
تقاوم محاوالتنا للخروج عن تلك النصوص الثقافية الثابتة. و أكدت أن احلركة النسوية 
في العالم الثالث ليست مجرد محاكاة لـ » األجندات الغربية«.)1(  وبشكل عام ميكن 
القول إن هناك خمسة تيارات نظرية رئيسة عبرت عن مراحل مختلفة من تطور الفكر 

النسوي, وذلك على النحو اآلتي: 
1 - النسوية الليبرالية 

ترجع جذور النسوية الليبرالية إلى بدايات النسوية، عندما نادى كل من جون ستيوارت 
ذاتها  املكانة  املرأة  االجتماعي إلعطاء  )2( ومارى ولستونكروفت  بضرورة اإلصالح  ميل 
والفرص التي يحصل عليها الرجل . وقد تأثر كالهما في صياغة هذه األفكار بفالسفة 
التنوير مثل توماس هوبز الذي يقول إن » حق جميع الرجال في احلصول على كل شىء يجب 
أال يظل محفوًظا«.)3( والنسوية الليبرالية تعد من أقدم التيارات النسوية، وهذا يفسر 

منظوره الفلسفى وبعده عما استجد من مناهج نظرية مثل ما بعد البنيوية)4(.
هذا  إلى  املنتميات  الكاتبات  فتنادى  ؛  الليبرالينينْ والفكر  النهج  من  املنهجية  تُستقى 
دون  األعمال  وتقييم  العمل  فرص  إتاحة  من حيث  والنساء  الرجال  بني  باملساواة  التيار 
تفضيل أي شخص بسبب لونه أو نوعه، واملناداة بتكافؤ الفرص.  فالكاتبات املنتميات 
بني  وأصولها  التفرقة  أسباب  حول  نقاشات  فى  االنخراط  يفضلن  ال  النهج  هذا  إلى 
النساء والرجال على مستوى العالم وعبر التاريخ، وإمنا يفضلن التعامل مع هذا الوضع 
بوصفه الوضع الراهن ومن وجهة نظر واقعية. ويؤخذ على هذا التيار، أنه يؤسس النتشار 
مثل  الشائكة  القضايا  تخطى  وتفضيله  لألمور  وتبسيطه  عامليًّا  الفردية  الفلسفة 

قضية االختالفات الثقافية والتحليل التاريخي للمشكالت. )5(   

هدى  في:  الثالث،  العالم  ونسويات  الثقافات  احترام  »التغريب«،  الثقافات:  معارضة  ناريان.   أوما   )1(
الصدة )محرر(، مرجع سبق ذكره، ص 217، 219،221. 

)2( فيلسوف وناقد اجتهادي إجنليزى يعد دفاعه عن حقوق املرأة فى كتابه » خضوع املرأة« 1869 من 
الكالسيكيات التى كتبت عن حترر املرأة فى اللغة اإلجنليزية، باستخدام املثل النفعية للخير. وقد زعم 
ميل أن سبب خضوع النساء يرجع إلى األدوار التقليدية ورغبة الرجال في استقالل هذه األدوار. ال يناقش 
ميل بصورة جدية دور النساء داخل األسرة باعتبار أن قيامهن باألعمال اخملتلفة داخل األسرة أمر تقليدي. 

ودائما ما تأتى آراؤه فى إطار النظرية النسوية. 
)3( سارة جامبل ، مرجع سبق ذكره، ص393. 

)4( بام موريس، األدب والنسوية، ترجمة: سهام عبد السالم، )القاهرة: اجمللس األعلى للثقافة،2002(، 
ص9.

)5( املرجع السابق، ص9-8 .
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كما يطلق أيًضا على النسوية الليبرالية، »نسوية تكافؤ الفرص«؛ فكان تركيزهن على 

الدعوة والتأثير واللوبى املستمر للمطالبة باملساواة فى احلقوق التشريعية. وكان كثير من 

مخرجاتهن تنحصر فى املواثيق والقرارات التى ال تنتهي إلى إجناز حقيقي.)1( وقد انتقدت 

النسوية الليبرالية انتقادًا شديًدا من جانب من يعتقدون أنها ال تركز إال على اجلوانب 

اإليديولوجية  التراكيب  لتفكيك  شيًئا  تفعل  ال  وأنها  الرجل.  على  للتميز  السطحية 

العميقة التي تخضع النساء للرجال. كما هوجمت بسبب انحيازها إلى نساء الطبقة 

الوسطي البيضاء، وجتاهلها االحتياجات اخلاصة باألقليات. ولكن ال نستطيع أن ننكر أن 

نسويات الليبرالية يرجع إليهن الفضل في إصالح نظم الرعاية االجتماعية  والتعليم 

واخلدمات الصحية التي استفادت منها النساء في حياتهن. )2(

2-   النسوية الراديكالية 

وبناء  معهم  التعامل  وعدم  الرجال  عن  االنفصال  إلى  يدعو  متشدد  راديكالى  تيار  هو 

نظرياتها  تبنى  التي  الذكورية  النظر  وجهة  يتفق مع  تيار  وهو  للنساء فقط.  مجتمع 

وتقييمها للمرأة على جسد املرأة؛ فحني يرى الرجال ضعف املرأة بسبب جسدها،  جتد 

هي  فاملرأة  الرجال؛  على  تفوقها  على  عالمة  املرأة  جسد  أن  الراديكاليات  النسويات 

دالة على  أيًضا عمليات  والوالدة، وهى  للحياة« من خالل قدرتها على احلمل  »احلافظة 

التيار.  هذا  في  لألنثى  األفضلية  فتنعقد  الرجال،  يتحملها  ال  فائقة  عضلية  قدرات 

وتتحفظ الكثير من النسويات على هذا التوجه بسبب إبقائه على الصراع بني الرجل 

واملرأة مما يؤثر سلًبا على احلياة االجتماعية وإبقائه على الفكر الثنائي التفضيلي.   وتنأى 

الكثير من النسويات عن هذا التيار لقيامه أيًضا على فكرة احلتمية البيولوجية القائلة 

بأن »أجسادنا، والتي ال حيلة لنا في تشكيلها، هي التي متلى علينا مدى جناحنا فى احلياة 

وحتدد الفرص التي يجب أن تتوفر أو حتجب عن أى شخص بسبب شكله اخلارجي سواء 

كان رجالً أو امرأة، أبيض أو  أسمر«. )3(

)1( Susan Alice Watkins, Marisa Rueda, Marter Rodríguez, »Introducing Feminism«, )Dux-
ford, Cambridge: Allen Unwinpty ltd., 1999., p120-121.

)2( سارة جامبل، مرجع سبق ذكره، ص393. 
)3( بام موريس، مرجع سبق ذكره، ص9.
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ويرفض التيار الراديكالي في احلركة النسائية االعتراف بوجود فرق في العالقات بني كل 

من احلياة اخلاصة واحلياة الشخصية. فعلى سبيل املثال، ذهبت جوان كيلى جادول كما 

أشارت بام موريس إلى القول بأن الفصل بني احلياة العامة واخلاصة أمر خاطئ؛ حيث 

ترى أن خبرة املرأة الشخصية واالجتماعية والتاريخية مت تشكيلها من خالل عالقاتها 

بصورة  بعًضا  ببعضها  مرتبطة  العالقات  هذه  وأن  اجلنسية،  وعالقتها  العمل  فى 

أتوماتيكية. إن الفصل بني احلياتنينْ اخلاصة والعامة هو أمر خاطئ متاًما كالفصل بني 

اخلبرة الشخصية واملعرفة، أو الفصل بني ما هو شخصي وما هو موضوعي.)1(  

ويفهم من مصطلح احلياة اخلاصة و العامة أنه يقصد الفصل بني حياة الفرد اخلاصة 

في املنزل  وحياته العامة في العمل، من خالل شعار »ما هو شخصي هو سياسي«؛ 

لهذا  قام أنصار احلركة النسائية املعاصرون بربط احلياة العامة باحلياة اخلاصة. وهنا 

نرى أن هذا الشعار يعيد تعريف اخلبرة الشخصية على أنها عملية اجتماعية ونتاج 

التفريق  أن  النسائية  احلركة  في  االشتراكي  التيار  أنصار  ويوضح  إنسانية.  ألنشطة 

بني احلياة العامة واخلاصة يعد أمرًا معياريًّا، وأنه مت اللجوء إلى ذلك في القرن التاسع 

عشر من أجل تقنني استغالل املرأة. ويرون أن هذا التفريق يجب أن يلغى، وإال ستستمر 

إيديولوجية هيمنة الذكر. وأشارت ماجي هيوم إلى املفكرينْن اللذينْن درًسا هذا الفصل 

أو التفريق بني احلياة العامة و اخلاصة جني بيثكى إيالشتني وإليزابيث جاينواى؛ حيث 

أبرزا كيف أن هذه اإليديولوجية جتعل املرأة منحصرة في احلياة اخلاصة أو حياتها في 

املنزل. وقد القت هذه اإليديولوجية دعًما في الوقت الذي كانت هناك أعداد كبيرة من 

املرأة ليست  النساء تشارك في سوق العمل. وترى جاينواى أن األسطورة القائلة بأن 

لديها أية سلطات ترجع إلى الهوة القائمة بني احلياة اخلاصة والعامة.)2(

إن دراسة علوم اإلنسان املتعلقة باجلانب النسوى تقول إن الثقافات كافة كانت تخص 

املرأة باألعمال املنزلية، بينما تربط الرجل باألعمال اخلارجية.  وتفترض مايكل روزالدو 

في دراسة ماجي هيوم أن هناك عالقة مباشرة بني درجة التبعية املفروضة على املرأة 

في مجتمع ما  ودرجة الفصل بني احلياة العامة واخلاصة. وتتفهم روزالدو، مثلها في 

أصول  لها  املنزل  في  اخلاصة  احلياة  بأعمال  املرأة  ربط  عملية  أن  بوفوار،  دى  مثل  ذلك 

بيولوجية؛ حيث يتم ربط املرأة بالطبيعة، والرجل بالثقافة. )3(  

)1( Maggie Humm, Op. Cit., P.227.
)2( Maggie Humm, Op. Cit., P.226.
)3( Ibid, P.226
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النساء   بشأن  والليبراليات،  الراديكاليات  النسويات  تقدمها  التي  الفرضيات  وإذا كانت 

كطبقة جنسية، تسهم في توضيح استقاللية بعض نضاالت النساء في الغرب، إال 

أن تطبيق مفهوم النساء كعنصر متجانس بالنسبة إلى النساء في العالم الثالث إمنا 

املتنوعة جملموعة  املواقع  التي تشمل  التعددية  يعمل على استعمارهن واالنتقاص من 

مختلفة من النساء داخل أطرهن العرقية والطبقية واالجتماعية؛ وهو مايؤدي، من ثم، 

إلى حرمانهن من فعاليتهن التاريخية والسياسية. )1(

فالنسويات الراديكاليات يحصرن املشكلة في نهج األبوية. )2( هذا النهج الذي يتسيده 

الرجل وتفرض فيه السلطة من خالل املؤسسات االجتماعية والسياسية واالقتصادية 

إطارها  في  تخضع  التى  القوة  عالقات  إلى  »األبوية«  مصطلح  يشير  كما  والدينية. 

مصالح املرأة ملصالح الرجل. وتتخذ هذه العالقات صورًا متعددة بدًءا من تقسيم العمل 

على أساس اجلنس. وتستمد السلطة األبوية من املعنى االجتماعي الذى مت إضفاؤه على 

الفروق اجلنسية البيولوجية. )3( وهو نظام اجتماعي تعطى فيه امتيازات ملصالح الذكور 

وقوتهم، ويتم إخضاع النساء لسلطة الذكور.)4(  فتميل الراديكاليات إلى اعتبار النظام 

األبوى نظاًما متغلغالً في كل شىء وال عالقة له بالتاريخ. وترى مارلني فرينش أن النظام 

التغيرات  عن  املستقل  وبالوجود  الهرمية  وبالبنية  بالعدوانية  فى جوهره  يتميز  األبوى 

اختالًفا  الرأسمالية لم يحدث  إلى  اإلقطاع  التحول من  »إن  ، فتقول مثالً:  االجتماعية 

يذكر في وضع املرأة اخلاضع للرجل«. )5(   

احلديث سيصبح  املدني  اجملتمع  أن  ترى  بيتمان  أن   إلى  دينير كانديوتى  أشارت  وقد 

إلى  التقليدى  العالم  من  القائم  للتحول  تفسيرها  بيتمان  وتضيف  أبويًّا.  منًطا 

األبوية  للسلطة  )األبوي(  التقليدى  الشكل  من  ا  »تغيرً بوصفه  احلديث  العالم 

حقوق  على  النساء  حصول  أن  مان  ترى  أخرى،  جهة  ومن  اجلديد.  الشكل  إلى 

احلديثة  الوطنية  الدولة  في  األبوية  السلطة  شكل  تطور  في  أسهم  قانونية 

استخدام  واترز  تفضيل  في  صدى  له  جند  ما  وهو  جديدة«،  أبوية  »سلطة  ليصبح 

األبوية  للسلطة  اجلوانب  متعدد  رصًدا  فتقترح  ولبى  أما  »الرجولية«.  مصطلح 

 . واخلاص  العام  منطلق  من  لألبوية  أساسيني  شكلني  بني  التفرقة  فيه  تستطيع 

ء للنسا لنسبي  ا د  ستبعا ال ا على  تعتمد  صة  خلا ا ية  بو أل ا لسلطة  فا

)1( تشاندرا تالبيد موهانتي، »أمام أعني غريبة: البحث النسوي واخلطابات الكولونيالية«، في: هدى 
الصدة )محرر(، مرجع سبق ذكره، ص 80.

)2( Susan Alice Watkins, Marisa Rueda & Marter Rodríguez, Op. Cit., P.120-121.
)3( سارة جامبل، مرجع سبق ذكره، ص22.

)4( بام موريس، مرجع سبق ذكره، ص 285. 
)5( سارة جامبل، مرجع سبق ذكره، ص441.
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 من مجاالت احلياة االجتماعية  بخالف املنزل، وكذلك االستيالء على خدماتهن من قبل 
بعض أفراد يتمتعون بسلطة أبوية داخل حدود البيت. وفي حني تعتمد السلطة األبوية 
العامة على عنصري التوظيف والدولة؛ حيث ال يتم استبعاد النساء من اجملال العام, يتم 
إخضاعهن داخله. وهناك املزيد من أشكال االستيالء اجلماعي على خدمات النساء مبا 

يفوق النمط الفردي للسلطة األبوية اخلاصة. )1( 

وتؤكد ولبى أن القرن العشرين قد شهد حتوالً مشهودًا من السلطة األبوية اخلاصة إلى 
السلطة األبوية العامة. ومن منطلق رؤية تربط بني حقوق النساء والتغيرات التاريخية 
»في طور  الدول  ملعظم  الوطنية  املشروعات  أن  األبوية، جند  السلطة  على  التي طرأت 
احلداثة« قد تبدو وكأنها تقدم حربًا سجالية بني األبوية العامة واخلاصة. وتنبهنا يوقال 
 )ethnocentric(  ريفيس إلى أنه البد لنا من احلذر من التعريفات املتمحورة على الذات
ملفهومي العام واخلاص ،  وأن نعترف بأن حدود ما يطلق عليه اجملال اخلاص هي، في واقع 
األمر، حدود تصنعها الدولة.  أما كونيل فتقول إن الدولة حتتل موقًعا مركزيًّا في عالقات 

النوع ، وإن كل دولة متثل »نظام نوع محددًا«. )2(
احلقيقة والواقع أن املرأة مضطهدة في معظم اجملتمعات، وأن اضطهادها يأخذ أشكاالً 

ثالثة : )3(

وإن  املرأة وسيادته عليها،  الرجل على  تفوق  يعنى شيوع  الذى  النوعى  االضطهاد  أوالً: 
، التى أدت إلى  السيادة والهيمنة هما من أجل حتقيق مصالح الرجل اخلاصة والعامة 
طمس شخصية املرأة والتقليل من أهميتها واستالبها؛ وهو ما أفضى إلى عدم تكامل 

اجلنسني وتكافلهما االجتماعى.

ثانًيا: االضطهاد األبوى – الذكورى )البطريركى( الذى يظهر فى سيطرة الذكر على األنثى 
تسلًطا  العائلة  األب على  بتسلط  التعبير عنه  ويتم   ، والسلطة  واجملتمع  العائلة  فى 
العقالنيًّا، يوجب خضوع األم واألوالد وطاعتهم له طاعة عمياء. كما تظهر فى سيطرة 
الولد على البنت حتى لو كانت أكبر منه سنًّا وأرصن منه عقالًً. هذه السيطرة هى تعبير 

عن النزعة األبوية واستمرارها جيالًً بعد جيل .

ثالًثا: االضطهاد القانونى الذى ينبثق من االضطهاد األبوى، الذى ينعكس فى القوانني 
واالقتصادية  االجتماعية  فى حقوقها  املرأة  بدورها  التى تضطهد  والُعرفية،  الوضعية 

والسياسية؛ وهو ما يعوق تقدمها ومساواتها بالرجل فى اإلنسانية .

التحرر،  إلى  التحرير  من  احلديث  العربي  اخلطاب  في  النسائية  املسألة  أزرويل،  الزهراء  فاطمة   )1(
)القاهرة: اجمللس األعلى للثقافة، 2003(، ص11.

ذكره،        مرجع سبق  )محرر(،  الصدة  الوطن«، في: هدى  و  النساء  نواقصها:  و  »الهوية  دينير كانديوتى،   )2(
ص 286- 285.

)3( إبراهيم احليدري، النظام األبوي وإشكالية اجلنس عند العرب، )بيروت: دار الساقي، 2003(، ص 13-12. 
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3- النسوية املاركسية 

هى تيار يؤكد البعد االقتصادي للتفضيل النوعي ، ويرى أنه يخدم مصالح الرأسمالية 

إلى  إدخالهن  خالل  من  باستغاللهن  يسمح  النساء  ِكفاية  بعدم  فالقول  املستغلة. 

سوق العمل وإخراجهن منها بسهولة؛ بدعوى عدم ِكفايتهن ، بينما يأتي هذا التالعب 

بأقواتهن خلدمة رأس املال. فالكثير من املنتميات إلى هذا التيار يرون أن الرجال عموًما قد 

ا  أعادوا إنتاج هذا النظام املستغل في اجملال اخلاص. والكثير مما يقال عن دور املرأة زوجة وأمًّ

يهدف، في األساس، إلى تسخيرها، للعمل في املنزل دون تقاضى أي أجر عن مجهوداتها 

ووقتها، )1(  وهن يذكرِّن بأن اإلجناب يقوم على الشراكة بني املرأة والرجل؛ ومن ثم عليهن 

أيًضا االشتراك في تنشئة األبناء. فالنسوية املاركسية تختلف مع الراديكالية حول عدم 

انفراد النساء مبهمة اإلبقاء على احلياة من خالل اإلجناب؛ ومن ثم ال تفضيل ألي من الرجل 

واملرأة على اآلخر، وإمنا يجب أن تنسحب هذه الشراكة واملساواة على كل ما ينهضان به 

من أعمال ومهام فى اجملالني العام واخلاص. كما يطالنب أيًضا بضرورة املساواة فى األجور 

وساعات العمل بني الرجال والنساء وعدم إقصاء أي منهم من أي مجال إنتاجي بسبب 

نوعه، والكف عن توزيع بعض مجاالت العمل بحسب النوع؛ بحيث يدفع بالرجال إلى أن 

يكونوا أطباء مثالً، ويقتصر مجال التمريض على النساء. )2( 

4-  النسوية ما بعد البنيوية

هي  وإمنا  بيولوجية،  ليست  النوعية  التفرقة  أن  التيار،  هذا  إلى  املنتميات  معظم  ترى 

بعملية  تقوم  التي  هي  فاللغة  كافة.  اجملاالت  في  انتشارها  يبرر  مما  اللغة  في  كامنة 

تفصيلية  سياسات  اللغوي،  االنقسام  هذا  على  فتبنى  شىء،  لكل  والتذكير  التأنيث 

تأنيث »حساسية«، وتذكير »الذكاء«  اللغة على  القوة. عندئذ تقوم  متعلقة بعالقات 

أنه ميكن  إلى  الكاتبات  وتذهب  التوالي.  بالنساء على  أو  بالرجال  إلصاقها  ودرجنا على 

الرغم من كونها صفات  واحلساسية على  الذكاء  بني  )الفرد(  الواحد  الكيان  يجمع  أن 

مجنسة لغويًّا، وهن يعتقدن بأن هذه القسمة اللغوية الثقافية هى نسق قهري يدمر 

بعض جوانب الشخصية لكل من النساء والرجال على حد سواء.  فمطالبة الرجل بعدم 

البكاء لتكتمل رجولته مجتمعيًّا لهو أسلوب كابت قاهر للرجل؛ حيث إنه في األصل 

يشترك مع النساء في القدرة على اإلحساس؛ ومن ثم من حقه التعبير عن مكنونه، 

كذلك مطالبة النساء بعدم التفكير وإقصاؤهن عن املشاركة في حل املشكالت التي

)1( Maggie Humm, Op. Cit., P.162.
)2( بام  موريس، مرجع سبق ذكره، ص10. 
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تتطلب تعامالً عقالنيًّا، هو أيًضا صيغة قهرية اقتصادية. وترى نسويات هذا التيار ضرورة 
اخلروج من ثنائية الرجل / املرأة إلى ساحة ثالثة جامعة يتم فيها االعتراف بكل الصفات 
تركيزهن  ويأتي  متناقًضا.  يبدو  قد  ما  وجود  إمكانية  وإقرار  متييز  دون  جميًعا  وتقديرها 
على فكرة قبول االختالف كنسق ذهني يعمل على التعايش، ويعطل سياسات الصدام 
والصراع. فقبول االختالف واالعتراف بكل جوانب الشخصية دون متييز يبشر بحياة أفضل 

للفرد سواء كان ذكرًا أو أنثى . )1( 

5-  نسوية امللونات ونسوية العالم الثالث
تبنت عدد من النسويات امللونات في الواليات املتحدة والنسويات من العالم الثالث املنظور 
ما بعد البنيوى الذي يقر بحق االعتراف باالختالف دون أى حاجة إلى إقصائه أو مواراته أو 
إبراز اجلوانب األكثر قبوالً دون غيرها، عمالً مبعايير ثقافية ومجتمعية إقصائية مجحفة، 
ولكنها ركزت في تعاملها مع هذه القضية على اخملتلف ثقافيًّا، وقد هاجمت النسويات 
املنتميات إلى هذا التيار كل احلركات النسوية املنادية بخلق مظلة واحدة وأجندة عاملية، 
سواء كانت هذه األجندة ليبرالية أو ماركسية أو راديكالية. وقد أكدت هؤالء النساء على 
أن جتاربهن وتواريخهن واقتناعهن الثقافي يختلف عن جتارب النساء الغربيات وتواريخهن 
واقتناعاتهن؛ فقهرهن كان قهرًا مضاعًفا قامت به ثقافات واستعمار واستغالل غربي 
حديث، ونفذه كل من الرجل واملرأة البيضاء. ومارست املرأة البيضاء الغربية تاريخيًّا القهر 
على شقيقاتها امللونات واجلنوبيات لتبنى األولى تراتبية ثقافية قائلة بأفضلية الثقافة 
الغربية على ما عداها من ثقافات؛ وحرصت على املشاركة في تصديرها وفرضها على 
النساء امللونات بدعوى رغبتها فى النهوض بهن؛ ومن هنا كانت شريكة كاملة للرجل 

األبيض في استعمار الشعوب واستعباد امللونني. )2(  
أن  خاصة  احترامها؛  ضرورة  و  الثقافية  خصوصيتهن  التيار  هذا  إلى  املنتميات  وتؤكد 
النسوية تقر بحق االختالف كمبدأ، وتنادى بحق االختالف عن الرجل فى حالة الراديكاليات، 
كما تؤكد وجود اخملتلف في الكيان الواحد كما هي احلال مع ما بعد البنيويات، كذلك 
أهمية  على  يؤكد  والذي  املوقع،  سياسات  مفهوم  التيار  هذا  من  الكاتبات  تستدعى 
املفكر  اختالط  نتاج  فالفكر  رؤيتها؛  أو  رؤيته  تشكيل  في  للمتحدث  الثقافي  املوقع 
رؤاهن  أن  على  للتأكيد  املفهوم  هذا  وامللونات  الثالث  العالم  نسويات  وتوظف  بواقعه. 
وأطروحاتهن املتأثرة قطًعا مبوقعهن الثقافى ستنتج رؤى مختلفة؛ وبذلك سيكون لهن 
دور في إثراء احلركة النسوية ذاتها بطرح ما ال تراه الغربيات الناظرات من زوايا ومواقع 

ثقافية متشابهة وإن لم تكن واحدة. )3( 

)1( املرجع السابق، ص 12-11. 
)2( بام  موريس، مرجع سبق ذكره، ص 12.

)3( املرجع السابق، ص 13. 
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العالم  النسوى فى  الفكري والسياسي ملا يطلق عليه »الفكر  للبناء  أية مناقشة  إن 

الثالث« البد أن تتناول مشروعنينْ اثننينْ متالزمنينْ أولهما: نقد هيمنة التوجهات النسوية 

»الغربية« وتشكيل قضايا واستراتيجيات نسوية مستقلة على أسس جغرافية وتاريخية 

وثقافية، تنهض على التفكيك والتقويض، بينما يعتمد الثاني على البناء، وعلى الرغم 

مما يبدو من تعارض بني هذينْن املشروعنينْ من حيث قيام أحدهما بفعل سلبي ونهوض 

ملا  النسوية  التوجهات  وإال تعرضت  العمليتنينْ  تالزم  فإنه البد من  إيجابي،  اآلخر بفعل 

يطلق عليه في »العالم الثالث« خلطر التهميش والعزل عن اخلطاب السائد )اليمينى 

منه واليسارى( من ناحية، واخلطاب النسوي  الغربي من ناحية أخرى . )1(

6-  النسوية العاملية 

على  والنساء  الرجال  بني  الكاملة  املساواة  إلى  الساعية  احلركة  أو  العاملية  النسوية 

النسويني  من  جماعات  ظهور  بأنها   )1998( جابر  أليسون  عرفتها  العالم،  مستوى 

يناقشون هذه األمور على مستوى العالم أو فى نطاق العوملة. أو ظهور جماعات تسعى 

« . وقد تفاعلت احلركة النسوية مؤخرًا  إلى عوملة »قضية املساواة الكاملة بني اجلنسنينْ

املنظمات  بني  العالقات  توثيق  زيادة  ما حدث من  التطور  العوملة، وساعد على هذا  مع 

النسائية والداعني إلى املساواة بني اجلنسنينْ فى مختلف أنحاء العالم، ومن املصطلحات 

مورجان  الباحث  )استخدمه  الكوكبية  النسوية  النسوية:  عوملة  مجال  فى  املتداولة 

1984( واحلركة النسوية التى تخطت حدود القوميات، والتحالفات النسوية، والتضامن 

النسوى، وكلها ذات معنى واحد هو احلركة العاملية للمساواة بني اجلنسني. )2( 

7- نسوية املنطقة العربية والشرق األوسط 

بدأت »النهضة النسائية« تبزغ، في الشرق األوسط في وقت مبكر لم يتعَد أواخر القرن 

املصطلح  أن  ويبدو  النسائية.  الصحافة   في  خاص،  بوجه  ذلك،  وكان  عشر،  التاسع 

كان شائًعا في أوائل القرن العشرين، واستخدمته تنظيمات نسائية كثيرة كجزء من 

اسمها. وكما توضح فإنه على الرغم من  أن التعبير يشير أساًسا إلى حركة أدبية فإنه 

»اكتسب صدى ثقافيًّا واجتماعيًّا أوسع« . 

)1( موهانتي تشاندرا تالبيد، مرجع سبق ذكره، ص 51.
)2( الهيئة املصرية العامة للكتاب، موسوعة املرأة عبر العصور، مرجع سبق ذكره، ص.116.
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 وإن كان اخلطر من استخدام ذلك التعبير يكمن في أن كلمة »نهضة« تفترض »استنامة 
التاسع  القرن  املرأة في  سبقتها«، وهى فرضية خاطئة، مادامت قد راجت، عن سلبية 
»النهضة  بـ  يسمى  مبا  متصلة  سياسية  مدلوالت  على  التعبير  ينطوي  كما   . عشر 

العربية«  وارتباطات ضمنية بها . )1(  
وبدأت كلمة »احلركة« تستخدم فى عشرينيات القرن العشرين لإلشارة إلى مجموعة 
فأكثر  أكثر  حتل  وبدأت  املنطقة،  أنحاء  جميع  في  جرت  النسائية  األنشطة  من  كبيرة 
محل كلمة »نهضة«  في هذا السياق .  وتَُعرَّف »احلركة« في مستواها األولى متاًما، بأنها 
»سلسلة من األنشطة املنظمة لهدف ما، أو أنها جهد منظم يقوم به مؤيدوها لهدف 
مشترك«.  ولم يكن ظهور احلركات النسائية في الشرق األوسط خالل تلك الفترة حدثـًا 
معزوالً، و إمنا كان جزًءا من ظاهرة أوسع كادت تشمل جميع أنحاء العالم. وقد جمع بني 
احلركات النسائية في الشرق األوسط ، شأنها شأن مثيالتها في العالم أجمع »طابع 
أم  ذلك هدًفا محددًا  أكان  ، سواء  النوعية  لألدوار  إعادة حتليل  إلى عمليات  أدى  حتولي« 
ال. وشارك كل من تلك احلركات ، على املستوى الفردي ) على أسس وطنية أو محلية ( 
واجلماعي ) على أسس إقليمية ( في اهتمام مشترك بتحسني وضع النساء في اجملتمع 
على الرغم مما كان من طرق غير مباشرة للعمل على نيل ذلك الهدف ومن االفتقار إلى 

استراتيجيات متماسكة وموحدة. )2(
الثقافة والدين والتضامن واجلمع بني اهتمامات سياسية مشتركة أمرًا  وكانت روابط 
الشرق  نساء  حضرتها  التي  والدولية  اإلقليمية  النسائية  املؤمترات  من  عدد  في  الفًتا 
أنحاء  جميع  من  النساء،  وأعربت   ، وأربعينياته  العشرين  القرن  ثالثينيات  في  األوسط 
املنطقة، عند حدوث أزمات في بالد مختلفة، عن تضامنهن ومساندتهن »ألخواتهن« عبر 
ما قمن به من مظاهرات وإرسال برقيات وعديد من أعمال االحتجاج.  وأسست النساء 
الناشطات شبكات محلية وإقليمية عن طريق التراسل واالتصاالت الشخصية، وقامت 
أحاديث،  السعيد بجوالت إللقاء  وأمينة  بارزات من طراز هدى شعراوي،  نساء مصريات 
شبكة  تشكلت  الثانية  العاملية  احلرب  وبانتهاء  املشرق،  بالد  في  نصيراتهن  وكرمتهن 
داخلها  وجرت  كلها،  املنطقة  باتساع  وجودها  أثبتت  النسائية  التنظيمات  من  قوية 
اتصاالت ممتدة إلى حد كبير، وفي بعض األحيان، صالت تنظيمية رسمية بني مكوناتها 

من التنظيمات بعضها بعًضا )3(.
وإذا ألقينا نظرة على احلركة النسوية فى العالم العربى، جند أن املرأة التى رزحت قرونًا 
عديدة فى الفقر واجلهل واملرض، إلى جانب نظرة الرجل الشرقى األبوية، لم يكن يسمح 
لها باخلروج من البيت إال مرتني »مرة إلى بيت زوجها وأخرى إلى قبـرها« وال يسمح لـها

)1( جوديث تاكر و مارجريت مريودر، مرجع سبق ذكره، ص141- 142.
)2( املرجع السابق، ص  142. 
)3( املرجع السابق، ص 143.
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بأن تتعلم فتقرأ و تكتب. )1(  فاحلركات النسائية التى عرفتها اجملتمعات العربية نشأت 
وتطورت فى بيئة خاصة وضمن سياقات اجتماعية واقتصادية  محلية وإقليمية ودولية 
حكمت مسيرتها.  وكلما أثيرت قضية املرأة احتدم النقاش وانهالت األسئلة : هل متثل 
حركة حترير املرأة فى البلدان العربية انفصاالً عن مطالب اجملتمع واحتياجاته؟ هل هي 
حركة ضد الرجل؟ وهل للمجموعات املطالبة بحقوق املرأة العربية أجندة أصلية نابعة 
من واقع اجملتمعات العربية وليست مستمدة من الغرب؟ هل تقلد النسويات املطالبات 
بحقوق النساء حركات حترير املرأة ضد مصلحة األسرة العربية؟ وهل هناك أجندة خفية 
لتدمير األسرة العربية؟ هل املطالبة بحقوق املرأة حركة هدفها إضعاف الدين؟ وأخيرًا 
اجتماعى على نطاق  تغيير  إلى إحداث  املرأة تسعى  لتحرير  بالفعل حركات  هل هناك 

واسع؟
 إن النظر إلى تاريخ احلركة النسائية في العالم العربي  وتقييمها يندرجان ضمن ثالث 
النسائية   القضية  لفهم  مهمة  وظائف  ذات  مراحل  وهي  ومتكاملة،  متالزمة  حقب 
كحركة من أجل حترير املرأة وانتزاع حقها الكامل غير املنقوص فى التأثير فى اجملتمع؛ 
املرأة  واقع  على  انعكاسات  من  عليه  وماترتب  باالستعمار  األولى  احلقبة  تتعلق  حيث 
وما شهدته من  بعد االستقالل  الدولة  بناء  الثانية مرحلة   واحلقبة  والعائلة،  واألسرة 
توترات حول مفهوم البناء وطبيعته واألطراف املساهمة فيه، أما الثالثة فترتبط بحقبة 
ظهور وعي نسائي جديد من الدعم املستمد من اخلطاب الدولي و االتفاقيات الدولية 

حول حترير املرأة ومتكينها وإدماجها كشريك أساسى في  تنمية اجملتمع. )2(

لتحليل  ثالثيًّا  أمنوذًجا  هناك  أن  إلى  مولينو  مالسني  عن  نقالً  العلى  نادية  أشارت  وقد 
ثالثة  على  التصنيف  مولينو  فأقامت  احلضارات.  و  التاريخ  عبر  النسائية  احلركات 
ومبادئ تنظيمية ومفاهيم سلطوية خاصة بكل منها.   توازٍ  أمنوذجية تسير في  أمناط 
اجلماعات  وتتصف  موجهة.   أو  مشاركة  أو  مستقلة  تكون  قد  النسائية  فاجلماعات 
األشكال  ويحددن  ذاتيًّا،  أنشطتهن  النساء  تنظم  املستقلة حيث  بأعمالها  املستقلة 
أيًضا على أن النشاط النسائي اجلماعي املستقل ال يعد  اخلاصة بتنظيمهن.  وتؤكد  
نسويًّا بالضرورة، مبعنى أنه ال يتصدى للمصالح احلقيقية للمساواة في النوع االجتماعي، 
وإمنا قد تتجه إلى أنشطة أخرى اجتماعية باألساس، أما الفئة الثانية فتدعو إلى روابط

)1( إبراهيم احليدري، مرجع سبق ذكره، ص 329-328. 
)2( برنامج األمم املتحدة اإلمنائى والصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي وبرنامج اخلليج العربي 

لدعم منظمات األمم املتحدة اإلمنائية، »تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام 2005: نحو نهوض 
املرأة في الوطن العربي«، )نيويورك، املكتب اإلقليمي للدول العربية، 2005(، ص117.
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منظمات  مع  تشارك  األحيان،  من  كثير  وفي  اجلماعات،  من  غيرها  مع  مشاركة 

سياسية أخرى وتقدم مثاالً على السياسات الدميوقراطية، في حني جند أن الفئة 

الثالثة املوجهة هنا تفرض السلطة و تخضع لها اجلماعة نفسها فتستكني هذه 

اجلماعات لسيطرة سلطة أعلى عادة ما تكون مؤسسة سياسية أو حكومية أو 

النساء لتحقيق هدف  تعبئة  إلى  التاريخ  الثالثة عبر  الفئة  وتتوجه  االثنني مًعا، 

عام مثل اإلطاحة بنظام احلكم، أو مساندة حزب من األحزاب ليتولى احلكم، ويعلن 

ا مبصالح النساء و لكن من خالل التزام أشمل بتغيير اجتماعي، وهو  التزاًما عامًّ

النساء  تعبئة  أو  اجملتمع  حتديث  إلى  تهدف  التي  الوطنية  احلركات  عنه  تعبر  ما 

في سياق قضايا معينة إللغاء حقوق، أو الستكمال حقوق ما. )1( ونرى في هذه 

ثالث  أوجدن  املصرية،  احلركة  وباألخص  العربية،)2(  النسائية  احلركات  أن  النظرية 

فئات على مراحل مختلفة اجتمعت في املرحلة التاريخية نفسها.  ومن املمكن 

أيًضا أن ال جند اخلط الفاصل بني فئة وأخرى واضًحا على أرض الواقع؛ ففي كثير من 

األحيان تتراوح مواقف اجلماعات النسائية بني االستقالل واالعتماد على الغير.    

)1( نادية العلى، »احلركة النسائية املصرية: العلمانية والنوع و الدولة فى الشرق األوسط،« 
القومي  للثقافة-املشروع  األعلى  اجمللس  )القاهرة:  عباس،  ورءوف  رياض  مصطفى  ترجمة: 

للترجمة، 2004(، ص 16- 18.
النسائية  التنظيمات   .1 العربى  العالم  فى  النسائية  للحركات  أشكال  ثالثة  هناك   )2(
احلد  خالل  من  القائم  الوضع  فى  آنية  وترتيبات  تغييرات  إحداث  إلى  تسعى  هى  و  الرعائية: 
اجلنسى.  التمييز  تفرض  التى  آلياتها  و  الذكورية  البيئة  نشاطها  ميس  أن  دون  سلبياته  من 
الرعائى. و هى، فى أغلب  و  العمل اخليرى  تتبنى  احتادات  و  وتندرج حتتها جمعيات و منظمات 
األحيان، امتداد للتنظيمات النسائية التى ظهرت في أثناء مرحلة النضال الوطنى أو أسست 
مباشرة بعد االستقالل الوطنى. 2 - احلركات النسائية: ال تسعى هذه احلركات إلى »حتسني 
أوضاع النساء« من خالل معاجلة السياسات احلكومية وتسعى الى متكني النساء و منحهن 
ل  لرجا ا بني  لكاملة  ا ة  ا و باملسا لبة  واملطا فة  كا نية  واإلنسا ملدنية  ا حقوقهن 
فى التنمية« مع احلفاظ على األدوار االجتماعية لكل  ء  لنسا »ا مفهوم  تتبنى  و   . ء لنسا ا و
اجلديدة:   النسائية  احلركات    -3 النساء.  احتياجات  تلبية  إلى  سعًيا  والنساء  الرجال  من 
تتعدى  بل   ، ء والنسا لرجال  ا بني  الكاملة  ة  وا باملسا باملطالبة  تكتفى  ال  وهي 
املصالح  عبر  اجملتمع  مبساءلة  تقوم  و  للتنمية«  االجتماعى  لنوع  »ا مفهوم  لتتبنى  ذلك 
واالحتياجات االستراتيجية للنساء، كما يشمل ذلك اتخاذ مواقف من قضايا حقوق االنسان 

والدميوقراطية وتكافؤالفرص.  
تاريخ  العربية2005:  املرأة  وضع  )اإلسكوا(،  آسيا  لغربى  واالجتماعية  االقتصادية  اللجنة 

احلركات النسائية فى العالم العربى، )بيروت: اإلسكوا، 2005(، ص 12-11.  
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أبرز  من   )1( رشد  ابن  للفيلسوف  بخطاب  العربية  املنطقة  في  النسوية  تأثرت  وقد 
ووظيفتها  املعقدة  املرأة   إشكالية  املتقدمة حول  بأفكاره  اإلسالم  فى  املرأة  ناصر  من 
الفقهاء  يخالف  موقًفا  املرأة  من  رشد  ابن  ووقف  بحقوقها.  االعتراف  وعدم  اإلنسانية 
املسلمني ويكشف عن نضج وعمق كبيرينْن فى موقفه ضد اآلراء التى تزعم وما زالت 
حتى اليوم ، أن طبيعة املرأة تختلف عن طبيعة الرجل ، وأنها ُخلقت خلدمة الرجل.  ورأى 
ابن رشد أن املرأة والرجل ال يختلفان من حيث طبيعتاهما، ولكن بينهما تفاوتًا من حيث 
الدرجة، فإذا امتاز الرجل على املرأة في مناٍح، فهى تفضله في مناٍح أخرى، كما ساوى 
بني الرجل واملرأة فى الكفايات الذهنية والعملية، وحتى فى احلروب.  يقول ابن رشد فى 
ذلك: »وتختلف النساء عن الرجال  في الطبيعة  ال في الدرجة ، وهن أهل لكل ما يفعل 
الرجال من حرب وفلسفة...... ولكن على درجة دون درجتهم وهن يفقنهم أحيانًا كما فى 
املوسيقى ....«.  وفى نص آخر يقول: »واملرأة فى الظاهر صاحلة للعمل واحلضانة فقط ، 
إال أن حالة العبودية التى نشأت عليها نساؤنا أتلفت مواهبها العظيمة وقضت على 

مواهبها العقلية«. )2(
ويرجع ابن رشد سبب تخلف املرأة وما مينعها من القيام بجالئل األعمال، إلى األوضاع 
االجتماعية التى قضت بأن يُنظر إلى املرأة وكأنها ُخلقت فقط للوالدة وإرضاع األطفال، 
وهى ليست أسبابًا لتخلف املرأة فقط، بل هى سبب لتخلف اجملتمع؛ ألن املرأة ال تعمل. 
وبهذا  تقدمه.  على  والعمل  اجملتمع  وحترير  االجتماعية  األوضاع  هذه  تغيير  إلى  ويدعو 
يربط ابن رشد، قبل أكثر من سبعة قرون، بني حترير املرأة وعملية التنمية االجتماعية 

واالقتصادية، ويجعل من قضية املرأة قضية اجملتمع بأكمله.
إن قراءة كتاب الطهطاوي »تخليص اإلبريز فى تلخيص باريز« الذى صدر سنة 1834 له 
؛ )3 بي) لعر ا لم  لعا با ئية  لنسا ا لة  ملسأ ا فى  تأسيسي  ب  كخطا هميتة  أ

 )1( إبراهيم احليدري، مرجع سبق ذكره، ص 296-297. وجاء ما كتبه ابن رشد عن املرأة فى كتابه »جوامع 

رينان قد  .   وما بقى منها كان املستشرق الفرنسى إرنست  ، وهو من كتبه املفقودة  سياسة أفالطون« 

والشريعة من  املقال فيما بني احلكمة  ، وكذلك فى كتاب »فصل  والرشدية«  »ابن رشد  خلصه فى كتاب 

اتصال«.

)2( إبراهيم احليدري، مرجع سبق ذكره، ص 297-296.  

فى  املسلمة  العربية  املرأة  االختالف عن منط  اخلطاب مجسًدا  فى هذا  األوروبي  النسوي  النمط  )3( جتلى 

اجملتمع الفرنسي كما عاينه الطهطاوي. وفى نهاية  العشرينيات من القرن التاسع عشر ، تعلمت املرأة 

واختلطت بالرجال واقتحمت مجال العمل وحظيت باالحترام فى اجملال العام . وكلها أدوار وعالقات ومتثالت ال 

عهد للمرأة واجملتمع العربي بها آنذاك .  يقول الطهطاوي عن النساء الفرنسيات: »فهن كالرجال فى جميع 

األمور هكذا نعرف بأن مسألة املساواة بني اجلنسنينْ تشكل أساس العالقة بينهما فى اجملتمع الفرنسي ، 

وذلك على عكس اجملتمع العربي املسلم الذى ترسخت فيه  تاريخيًّا ظاهرة التراتبية بني اجلنسني، وجتسدت 

فى الفصل الصارم بني أدوار كل منهما وبني اجملالني اخلاص والعام«.

فاطمة الزهراء أزرويل، مرجع سبق ذكره، ص 28-26. 
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لكونه نقل خالل تلك الفترة املبكرة من تاريخ العرب احلديث ، نظرة جديدة بشأن املرأة أشاع 
خاللها مختلف املفاهيم والتصورات عن تلك التى كانت سائدة فى مجتمعه، إضافة 
إلى ذلك ،فإن خطاب محمد عبده يعد إسهاًماً تأسيسيًّا يضاف إلى إسهام الطهطاوي 
حلقوق  سند  توفير  إلى  هدف  فقد    . بينهما  تفصل  التى  العقود  من  الرغم  على   ،)1(
النساء من داخل املرجعية الدينية؛ ارتكازًا على االجتهاد. )2( لقد كانت فكرة املساواة 
اخلطاب  عليها  سينبني  التى  البذرات  إحدى   )3( اإلبريز«  »تخليص  فى  وردت  التى  هذه 
إليها الطهطاوي فى كتابه  املرأة وخاصة فى مصر. وقد عاد  نادى بتحرير  الذى  الالحق 
»املرشد األمني للبنات والبنني« حني حتدث عن املساواة بني اجلميع فى احلقوق والواجبات، 
لكنه لم يوضح مقصده بشأن ما إذا كان األمر يتعلق باملساواة بني اجلنسنينْ فى رأيه. 
)4(  تلك هى احلدود التى لم يتجاوزها خطاب الطهطاوي بشأن املسألة النسائية؛ حيث 
إنه ال ميثل مرحلة املطالبة بحقوق املرأة، ولكنه يزرع بذرة الكثير منها، وينشر تصورات 
جديدة بشأن املسألة النسائية لم تكن واردة فى اجملتمع العربي؛ ألنها كانت مستمدة 

من ثقافة وأوضاع مغايرة، وهو بذلك قد وضع اللبنات األولى لطرحها )5( 
غير أن خطاب محمد عبده )1849-1905( توخى وضع األساس من داخل املرجعية الدينية؛ 
إلضفاء الشرعية على األفكار الداعية إلى حقوق املرأة وحترير النساء،التى كان يرى فيها 
 )6( . ،ركيزة للتقدم وشرًطا للخروج من وضعية االنحطاط  ضمن مشروعه اإلصالحي 
ولم تكن املسأله النسائية محور تفكيره وانشغاالته، ولكنها ارتبطت بتصوره لإلصالح 

االجتماعي؛ اعتمادًا على املبادئ اجلوهرية فى الدين؛ لتدعيم حقوق املرأة التى تصاعدت

)1( وأشارت فاطمة الزهراء أزرويل إلى أن لويس عوض أكد أن رفاعة الطهطاوي أٌب لتحرير املرأة املصرية ، 
»حتمل مسئولية الدعوة للسفور وحترير املرأة فى اجملتمع املصري ، قبل قاسم أمني بنحو ستني سنة« .  كما 

يعتقد بعض الباحثني أن الطهطاوي هو أول داعية لتعليم البنات في الشرق األوسط .
)2( فاطمة الزهراء أزرويل، مرجع سبق ذكره، ص14-13، 25،  32- 33.

النساء  العمل بني  ، فى إطار تقسيم  اجملال االقتصادي  الفرنسية فى  املرأة  )3( يصف الطهطاوي إسهام 
مهام  من  »األشغال  كانت  فى حني   ، األعمال  بعض  إدارة  إلى  أو  التجارة  إلى  ينصرفن  والرجال؛ حيث كن 
الرجال«.  لم تفت الطهطاوي مالحظة احلرية التى يتمتعن بها فى التنقل دون ضغوط اجتماعية تذكر، 
وكذا إقبالهن على املعرفة كشأن الرجال: »فإنهن يسافرن وحدهن؛ ألن النساء أيًضا مولعات بحب املعارف، 
والوقوف على أسرار الكائنات والبحث عنها؛ فهن كالرجال فى جميع  األمور«. لعل أحد اجلوانب املهمة التى 
أثارت اهتمام الطهطاوي يتمثل فى مكانة املرأة فى اجملتمع الفرنسي، داخل البيت وفى اجملاالت العامة على 
السواء، وقد حرص على وصف العديد من مظاهر التقدير الذي تلقاه النساء فى احلياة اليومية، من خالل 

اختيار العادات املتبعة التى تعكس أكثر من غيرها هذا التقدير. 
فقد قدم الطهطاوي فيًضا غزيرًا من املعلومات التى يقدمها الكتاب عن مجتمع ذى ثقافة مختلفة عن 
الثقافة العربية اإلسالمية . بكل ما يترتب على ذلك من تباين فى أوضاع النساء والتصورات السائدة بشأنها.  
ويخلو »تخليص اإلبريز« من التحامل على سلوك النساء أو العادات املتبعة، بل إنه ينتهي إلى مقارنة بني 
العربية املسلمة، تغلف موقًفا  ضمنيًّا  محايًدا بشأن احلجاب، في  املرأة  الفرنسية وحجاب  املرأة  سفور 
حني يرى أنه اليضيف عفة وال يزيلها: »فالعفة ال تأتي بكشفهن أو بسترهن، بل منشأة ذلك التربية اجليدة 

.» واخلسيسة والتعود على محبة واحد دون غيره ، )؟( التشريك فى احملبة وااللتئام بني الزوجنينْ
فاطمة الزهراء أزرويل، مرجع سبق ذكره، ص 33-28. 

)4(« والغالب أن اجللوس للنساء ، وال يجلس أحد الرجال إال إذا اكتفت النساء . وإذا دخلت امرأة على أهل 
اجمللس ولم يكن كرسي خالًيا قام رجل وأجلسها ، والتقوم امرأة لتجلسها؛ فاألنثى معظمة أكثر من الرجل 
» . » ثم إن اإلنسان إذا دخل بيت صاحبه فإنه يجب عليه أن يحيي صاحبة البيت قبل صاحبه ولو كبر مقامة 

ما أمكن . فدرجته بعد درجة زوجته أو نساء البيت ».
)5( فاطمة الزهراء أزرويل، مرجع سبق ذكره، ص 36.

)6( املرجع السابق،  ص 49.
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املناداة بها وعم اجلدل بشأنها فى عصره ، ولتوفير أرضية لهذه احلقوق من داخل املرجعية 
الدينية ذاتها، )1(  ومن ثم إضفاء املصداقية عليها بصفتها من جوهر الدين ومقاصده، 

وليست دخيلة عليه.  
وتظهر أهمية هذا اخلطاب من خالل ثالث خصائص طبعت منحاه وأهدافه كما أشارت 
فى  وتأثيره  وظيفته  إغفال  الميكن  بعد  وهو  الديني   بالبعد  االهتمام  أوالً:  هي   أزرويل 
الضروري  املدخل  أهمية  إدراك  ثانًيا:  تاريخها،  عبر  املسلمة  اجملتمعات 
إصالح  فى  املتمثل  ككل   واجملتمع  املرأة  إلى  بالنسبة  تغيير  كل  الستحداث 

 ، ملسلمة ا بية  لعر ا ة  سر أل ا فى  جلنسي  ا لتمييز  ا سخ  تر لتى  ا نني  ا لقو ا

)1( شكل تفسير محمد عبده للقرآن  الذى لم يتسَن له إكماله  جانًبا بالغ األهمية فى مشروعه اإلصالحي 
على املستوى النظري . إنه أول تفسير عصري جتاوز الطرائق التقليدية وابتعد عن التفاسير القدمية املكررة 
الكتب  عن  مناقشة  دون  بالنقل  واتهمها  السائدة،  الفقهاء  تفاسير  عبده  انتقد محمد  لقد   . واملتواترة 
السابقة ، واالبتعاد عن مقاصد التنزيل، وََعدَّ أساس التفسير العقالني، الرجوع إلى القرآن نفسه، ومحاولة 
فهمه فى إطار الظروف التى نزل فيها ، دون تقيد حرفي مبا ورد فى التفاسير . أما تفسير محمد عبده لآليات 
؛ ألن القرآن يقصد إلى ذلك,  املتعلقة باملرأة والعالقة الزوجية ، فيرى ضرورة قيامها على املساواة بني الزوجنينْ
لتأويله،  تبًعا   ) درجة  وللرجال عليهن  باملعروف  الذى عليهن  )ولهن مثل   : تقول  التى  اآلية  فإن  ثم  ومن 
تدحض التراتبية بني اجلنسنينْ حسب الشائع فى تفسيرها ، بل إنها على العكس من ذلك تؤكد بأنهما » 
متماثالن فى احلقوق واألعمال، كما أنهما متماثالن فى الذات واإلحساس والشعور والعقل ، أى أن كالً منهما 
بشر تام : له عقل يتفكر فى مصاحله، وال سيما بعد عقد الزوجية والدخول فى احلياة املشتركة، التى ال 
تكون سعيدة إال باحترام كل من الزوجنينْ لآلخر والقيام بحقوقه«.  وفى إطار التأويل الذى يستوحى مقاصد 
القرآن ومبادئه اجلوهرية ، يرى محمد عبده أن القوامة التى وردت فى اآلية )الرجال قوامون على النساء( 
ال تعني تسلط الرجل على املرأة؛ بحيث تكون فى بيت الزوجية خاضعة مسلوبة اإلرادة: واملراد بالقيام هنا 
الرياسة التى يتصرف فيها املرؤوس بإرادته واختياره، وليس معناها أن يكون املرؤوس مقهورًا مسلوب اإلرادة، 
بذلك  النساء  أعطى  وقد  املساواة،  األساسية هى  القاعدة  إن  رئيسه..  إليه  يوجهه  ما  إال  يعمل عمالً  ال 
مكانة » لم يرفعهن إليها دين سابق ، وال شريعة من الشرائع » . ويشكل هذا اإلقرار باملساواة بني الزوجنينْ 
خلفية املوقف الذى تبناه محمد عبده من تعدد الزوجات واحلكم بجواز إلغائه ، ال الستحالة حتقيق العدل 
التام بني الزوجات كما تقرر اآلية : )ولن تستطيعوا أن تعدلوا بني النساء ولو حرصتم( فحسب ؛ ولكن ألن 
التعدد يزعزع أساس العالقة الزوجية »؛ فهو حسب تعبيره« خالف األصل وخالف الكمال ، وينافي سكون 
النفس واملودة والرحمة التى هى أركان احلياة الزوجية. بل إنه نسب فشل الزواج إلى حرمان النساء = =من 
تكافؤ الفرص فى نيل املعرفة، واستفادة الرجال دونهن من التعليم وبقائهن حبيسات البيوت، وهى أفكار 
ستعزز مواقف الدعاة إلى حترير املرأة سواء فى مصر أو خارجها، كما سنتعرض لذلك فيما بعد. لقد أفتى 
بحق احلاكم فى منع تعدد الزوجات إذا كانت له مترتبات سلبية على أوضاع النساء واألسرة: »فإذا غلب على 
الناس اجلور بني الزوجات، كما هو مشاهد فى أزماننا، أو نشأ عن تعدد الزوجات فساد فى العائالت وتعدى 
احلدود الشرعية الواجب التزامها... حق للحاكم أن مينع تعدد الزوجات بشرط أو بغير شرط ، على حسب 
ما يراه موافًقا ملصلحة األمة«. كما أفتى مبنح املرأة احلق فى الطالق؛ ألن كرامتها ال تكتمل إال إذا حصلت 
إذا منحت  إال  االعتبار  املرأة ما تستحق من  تنال  أن  الطالق فال ميكن  على هذا احلق: »مهما ضيقنا حدود 
الذى سبقت  التوفيق  ملبدأ  وفاًء   واحلنفي؛  املالكي  املذهبني  إلى  هذا  موقفه  فى  استند  وقد  الطالق،  حق 
اإلشارة إليه. وبذل جهًدا ملحوًظا فى توفير الشرعية الدينية ألسس جديدة فى العالقات الزوجية أو فى 
انفصامها بعد الطالق، تراعى حقوق املرأة فى ظل التحوالت التى كان يشهدها اجملتمع املصرى فى عصره، 

وأهم الفتاوى التى أصدها بهذا الشأن. 
املرجع السابق،  ص 36 ،50، 55.
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ثالًثًا: اعتماد نهج تغيير الثقافة السائدة بشأن املرأة وقضاياها من داخل هذه الثقافة 

ذاتها؛ ارتكازًا على االجتهاد والعقل والتفتح على مكتسبات العصر احلديث . )1(

وبعده  داروين  منهج  من  النسائي  الوضع  بدراسة  اهتمامه  أمني  قاسم  استمد  وقد 

سبنسر، وكذلك الشأن بالنسبة إلى الظواهر التى تناولها كاحلجاب أو تعدد الزوجات.  

املرأة  قضايا  فرض  عربي  خطاب  أول  أنه  كما  ذلك،  لكل  واضًحا  جتسيًدا  خطابه  كان 

ر الكثير من اجلدل حوله.)2(   باعتبارها موضوًعا محوريًّا فى الفكر العربي احلديث، وَفجَّ

وأصدر قاسم أمني )1865-1908( كتابينْه »حترير املرأة« 1899 و »املرأة اجلديدة«  1900. ويعد 

خطاب قاسم أمني بهذا خطابًا مضادًّا للحجاب بكل حموالته االجتماعية والثقافية 

والسياسية ، التى أحاط بشموليتها ، ووظف فيها كل قدراته الفكرية. )3(  إنه يحرص 

تربط  التى  والتبسيطية  للخلط  تالفًيا  باحلجاب  يقصده  ما  تعريف  على  احلرص  كل 

احلجاب بالزي الذى ترتديه املرأة ؛ ومن ثم يفرق بني مستوينينْ من احلجاب )4( : أحدهما 

شكلي متعلق باللباس الذى يشمل خمارًا يغطي وجه املرأة، وهو منذ البداية يؤكد على 

عدم مطالبته بإزالته بشكل كامل، والثاني اعتماد احلل الوسط الذى تقول به الشريعة 

اإلسالمية. )5( »كما طالب باملساواة بني املرأة والرجل فى التعليم االبتدائي على األقل ، 

وأن يعني بتعليمهن إلى هذا احلد مثل ما يعني بتعليم البنني. )6(

)1( املرجع السابق، ص56.  
)2( املرجع السابق، ص 94-102  

)3( قاسم أمني، حترير املرأة، )القاهرة: مكتبة اآلداب، 1899(، ص 53-92. وقاسم أمني، املرأة اجلديدة، )القاهرة: 
اجمللس األعلى للثقافة، 2000(، ص 212-157.

)4( لقد خولت الشريعة للمرأة احلقوق نفسها التى خولتها للرجل ، كاحلق فى إدارة أموالها والتصرف فيها 
بنفسها، ولذلك :« كيف ميكن لرجل أن يتعاقد معها من غير أن يراها ، ويتحقق من شخصيتها ؟ » . هنا ، 
تسعف قاسم أمني جتربته فى ممارسة القضاء لتقدمي صورة عن املشكالت التى تنجم عن مثل هذه احلاالت ؛ 
حيث إن ستر وجه املرأة يحول دون التعرف املفروض قانونيًّا على هويتها : » إذا وقفت املرأة فى بعض مواقف 
أنه يسوغ للقاضي أن يحكم على شخص  القضاء أو شاهًدا فكيف يسوغ لها ستر وجهها؟... وال أظن 
مستتر الوجه وال أن يحكم له، وال أظن أنه يسوغ له أن يسمع شاهًدا كذلك. بل أقول إن أول واجب عليه أن 
يتعرف وجه الشاهد واخلصم خصوًصا فى اجلنايات. وإال فأي معنى ملا أوجبه الشرع والقانون من السؤال عن 
اسم الشخص وسنه وصناعته ومولده ؟ وماذا تفيد معرفة هذه األمور كلها إن لم يكن معروًفا بشخصه؟. 
ويرى بأن ال عالقة لألخالق بكشف الوجه أو بستره، وأن اللباس ال يرمز إلى االلتزام بها أو عدمه، وحيث إن 
اآلية تتوجه إلى الرجل واملرأة على السواء وتطالبها هى األخرى بغض البصر »وفى هذا داللة واضحة على 
أن املرأة ليست بأولى من الرجل بتغطية وجهها«. قاسم أمني. حترير املرأة .  مكتبة اآلداب القاهرة. 1899. 

ص  63-59 
)5( فاطمة الزهراء أزرويل، مرجع سبق ذكره،  ص76.

)6( قاسم أمني، حترير املرأة، مرجع سبق ذكره، ص 68.



المرأة واألمن األنساني

101

لقد كان خطاب قاسم أمني مبثابة استفزاز للعقلية األبوية؛ ألنه شكك فى املسلمات 

التى تستند إليها فى تصوراتها عن املرأة، وحتدد سلوك حامليها جتاهها.)1( وميكن القول 

بأن املطالب التى قدمها قاسم أمني ال تشكل أهم محور فى اخلطاب الذى أنتجه، ويكفي 

أن نشير إلى صيغ النفي التى تتخلل خطابه بشأن هذه املطالب إلبراز ذلك؛ حيث إنه كان 

يرى أن املرأة املصرية ليست مستعدة للتمتع مبكتسباتها آنذاك :

-  »ولست ممن يطالب باملساواة بني املرأة والرجل فى التعليم«. )2(  

- »أما اشتغال املرأة باألعمال العامة، فهو مما ال يدخل حتت مطالبنا فى هذا الكتاب«. )3(  

املرأة  بني  املساواة  أطلب  وال  ما طلبت  فإني  السياسية،  احلقوق  اآلن من  دعنا  »ولكن   -

والرجل فى شىء منها«. )4(   »ال أقصد رفع احلجاب اآلن دفعة واحدة، والنساء على ما 

هن عليه اليوم«. )5(

برأ قاسم أمني الدين اإلسالمي من كونه سبًبا فى انحطاط املسلمني ، مبعنى أنه ينطلق 

من الفرضية التى اعتمدتها اإليديولوجيا اإلصالحية، وأكد على  أن االنحطاط وتدهور 

وضعية املرأة من مترتبات العادات التى حملتها معها األمم التى دخل فيها اإلسالم، وكانت 

ها جزًءا  تعيش فى ظل أنظمة استبدادية، فأسهم اجلهل فى ترسيخ هذه العادات وَعدَّ

من الدين، كما أن الفقهاء شوهوا األخير وابتعدوا به عن أصوله األولى، وفى ذلك يقول: 

»ما يزعمه املسلمون اليوم ديًنا، وتسمية عامتهم بل أغلب علمائهم بدين اإلسالم قد 

اشتمل على أمور كثيرة من عقائد وعوائد وآداب وال عالقة لها بالدين احلقيقي الطاهر.. 

وليس فى إمكان أحد أن ينكر أن الدين اإلسالمي قد حتول اليوم عن أصوله األولى، وأن 

العلماء والفقهاء – إال قليالًً ممن أنار اهلل قلوبهم – قد لعبوا كما شاءت أهواؤهم . )6(

فمن الواضح اجللي أنه ال توجد »أجندة« نسوية متفق عليها لكل وقت ومكان، بل إن 

مفهوم »املساواة« بني الرجل واملرأة هو نفسه مفهوم مثير للجدل واخلالف، سواء من 

حيث معناه أو دالالته الدقيقة أو طرق حتقيق هذه »املساواة« أو حتى طبيعة العراقيل 

في  التنوير  قيام مشروع  إلى  األولى  النسوية  املوجة  إرجاع  ميكن  فمثالً  تعترضه.  التي 

الطالبي  العمل  حركة  صعود  إلى  الثانية  النسوية  املوجة  وإرجاع  عشر،  الثامن  القرن 

والسياسي في شتى أنحاء أوروبا وأمريكا في الستينيات من القرن العشرين.

)1( فاطمة الزهراء أزرويل، مرجع سبق ذكره، ص 89. 
)2( قاسم أمني، حترير املرأة،  مرجع سبق ذكره، ص 68.

)3( املرجع السابق، ص 26. 
)4( املرجع السابق، ص78. 

)5( املرجع السابق، ص 116.

)6( املرجع السابق، ص 122.
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 وإرجاع املوجة النسوية الثانية إلى صعود حركة العمل الطالبي والسياسي في شتى 

أنحاء أوروبا وأمريكا في الستينيات من القرن العشرين. لكن عند دراسة تاريخ احلركة 

التى كان تركيزها  أن أي موجة من موجات النسوية األولى  إلى  النسوية يجب االنتباه 

على حترير املرأة اجتماعيًّا وسياسيًّا كانت تسير في العقود األولى من القرن العشرين 

جنًبا إلى جنب مع الرغبة في تعريف الهوية »األنثوية« واخلطاب »األنثوي«، فإذا انتقلنا 

إلى أواخر القرن وجدنا موقًفا مشابًها، وهو أن األولويات واملواقف التي متخضت عن املوجة 

النسوية الثانية ال تزال ترى خالف ذلك؛ ومن هنا يصعب التعامل مع ما بعد النسوية  

التي يشار إليها أحيانًا باملوجة النسوية الثالثة مبعزل عن التجليات السابقة للنسوية 

نفسها. )1( 

إن عمل احلركات النسوية في إطار األمن اإلنساني من شأنه أن يفتح مجاالً جديًدا من 

أجل التفكير البناء والتداول الذي من شأنه خلق صلة بني املنهج القيمي  لألمن اإلنساني 

)اإلنسان كحامل لقدرات وحقوق واستحقاقات وواجبات( واملنهج التفسيري )أي إنسان 

نقصد؟ وفي أي سياق؟  وأين وما األثر املرجو؟(. إن  املنهج القيمي مهم من حيث االعتراف 

باحلقوق ومنع الدولة من التنصل من واجباتها، أما املنهج التفسيري فهو يعترف بتعقد 

عملية السلطة داخل وعبر تصنيفات النوع االجتماعي والعرق واألجيال. وعندما يظهر 

واقع احلرمان الذي يتطلب سياسة حتول اجتماعي جند أنه من املمكن أن يضيف املنهج 

التفسيري إلى األمن اإلنساني لعملية التعويض بصورة أكثر مالءمة للسياق الذي تتم 

فيه املطالبة باحلقوق. )2( 

)1( سارة جامبل، مرجع سبق ذكره،  ص16-14. 
)2(Thanh-Dam Trunong, Saskia Wieringa, Amrita Chhachhi )eds.(, Op. Cit.,  P.XXII.
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 )1(  صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، مفهوم النوع االجتماعي، مرجع سبق ذكره، ص 8.

المطلب الثاني :  تطور مفهوم النوع االجتماعي

إن األسباب األساسية التي دفعت إلى النهوض مبفهوم النوع االجتماعي وإدماجه في 

الساحات العلمية، ترجع إلى أهمية دور املرأة في التنمية؛ حيث بدأ منذ عام 1975 االهتمام 

مبعاجلة مشكلة تهميش دور املرأة ومشاركتها في التنمية مع  الرجل. وقد جاء هذا ضمن 

عشرة  كل  تعقد  التي  العاملية  املرأة  مؤمترات  من  املنبثقة  واالستراتيجيات  التوصيات 

أعوام حتت شعارات تهدف إلى مساواة املرأة ومشاركتها في التنمية. واستمرت عجلة 

املؤمترات والندوات على النطاق العاملي واإلقليمي، وكذلك انبثقت جمعيات ومنظمات 

ومؤسسات خاصة وعامة، خالل تلك الفترة؛ لتنفيذ جميع التوصيات واالستراتيجيات 

ملؤمترات املرأة العاملية. )1( 

وقد شهد االهتمام باملرأة في مسار عملية التنمية تطورًا ملحوًظا منذ السبعينيات. 

بتنوع  متنوعة  مناهج  عن  أسفرت  والسياسي  الفكري  التوجه  في  تغيرات  بعدة  فمرَّ 

القضايا التي تركز عليها. وجاءت املناداة بقضايا النوع نتيجة لعدم حتقيق مشروعات 

مخاطبة  إهمالها  إلى  إضافة  املرأة،  أوضاع  حتسني  إلى  الرامية  ألهدافها  املرأة  تنمية 

النوع، وتطورت هذه املفاهيم من النظر إلي دور املرأة  في التنمية إلى النظر إليها كقوة 

واحتياجات  اإلنتاجية  املرأة  أدوار  يركز على  التنمية  املرأة في  فيها.  فمفهوم  أساسية 

النوع االجتماعي العملية اخلاصة بها.  أما مفهوم املرأة والتنمية  فقد ظهر كرد فعل 

ضد إهمال بعد املرأة في التنمية في بعض اجلوانب، والنظر إليها على أنها مدمجة في 

التنمية ولكن بصفة غير متساوية.  وجاء بعد ذلك مفهوم النوع االجتماعي والتنمية، 

الذي عالج العالقات بني الرجل واملرأة في اجملتمع . 

   )WID( Women in Development 1- مفهوم املرأة في التنمية
عن  متاًما  غائبة  املرأة  أن  على  القائم  االفتراض  من  التنمية  في  املرأة  مفهوم  ينطلق 

تفكير اخملططني في مجال التنمية وأنها مبعدة من عملية التنمية، ويؤكد هذا البعد 

أيًضا فشل  ينجم عنه  وإمنا  املرأة،  يؤثر سلًبا فقط على  التنمية ال  املرأة من  إقصاء  أن 

أدوارها  على  التنمية«  في  »املرأة  منهج  ويركز  فعاليتها.  وعدم  التنموية  املشروعات 

اإلنتاجية واحتياجات النوع االجتماعي العملية اخلاصة به. وتوجهت إلى النساء مباشرة 

مشروعات خاصة حتاول أن جتعلهن في نفس مستوى الرجال أو على األقل تساعدهن على 

ذلك، ووصفت كارولني موزر املواقع اجلديدة هذه كانتقال من اجتاه »الرفاه« إلى االجتاهني
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ربطه  على  التأكيد  مع  الفقر  محاربة  وموقف  احلقوق،  في  املساواة  موقف   : التالينينْ
أو  احلكومات  معظم  تلجأ  ما  وكثيرًا  الفاعلية.  على  والتشديد  األولية  باالحتياجات 
املنظمات الدولية متعددة األطراف إلى طريقة املعاجلة هذه: مفهوم املرأة في التنمية 
وسياسات  الشامل  االقتصادي  االنكماش  بسبب  عليها  املفروضة  احللول  مع  وتالؤمه 

إعادة الهيكلة االقتصادية )1(.
  

  Women and Development 2- مفهوم املرأة والتنمية
يأخذ هذا املفهوم  بعني االعتبار تقسيم األدوار والتقدير العادل للجهد املبذول لكل أفراد 
اجلماعة أو اجملتمع. وقد تطور هذا البعد في أواخر السبعينيات كرد فعل ضد إهمال بعد 
»املرأة في التنمية« )WID( في بعض اجلوانب. ويقوم نهج املرأة والتنمية )WAD( على مبدأ 
أولى يتمثل في أن املرأة مدمجة »مسبقـًا« في عملية التنمية، وأن املشكلة املطروحة 
والتنمية« مبني أساًسا على  »املرأة  إن منهج  أنها مدمجة بصفة غير متساوية.  هى 
أن عمليات التنمية ستسير بصورة أفضل وتزداد فعالية إذا قدرت مجهودات املرأة داخل 
بعبارة   أو  وقتها بطريقة »غير منتجة«  تركها حلالها تستثمر  من  بدالً  البيت وخارجه، 
أيًضا  البعد  إنتاجها باحلجب الكامل والالمكافأة. ويشير هذا  أن يتسم  أصح، بدالً من 
الفقيرة  املرأة  أن  ويرى  والطبقات،  االجتماعية  الهياكل  في  اقتصاديًّا  النساء  قمع  إلى 
املهمشة أقرب إلى الرجل الذي ينتمي إلى الطبقة نفسها منها إلى املرأة املنتمية إلى 
طبقة أخرى، وأخيرًا يؤمن مؤيدو هذه الطريقة للمعاجلة بأن حترير املرأة لن يحدث إال بفضل 
ستاندت  كثلني  وترى  االجتماعية.  الطبقات  قمع  هياكل  من  التخلص  تستطيع  ثورة 
فى كتابها )Women Foreign Assistance and AdvocacyAdministration(  أن منهج 
»املرأة والتنمية« هو التأكيد على رغبات النساء، وما يقمن به في األسرة واجملتمع والعمل 
التنموية،  األعمال  هذه  أداء  من  متكنهن  التي  واملوارد  واملهارات  الفرص  إعطائهن  على 

وتعتمد سياسة املرأة والتنمية على رسم برامج تخطيط أكثر عدالة ومنطقية )2(.  

 Gender And Development )GAD( 3- مفهوم النوع االجتماعي والتنمية
ميثل النوع االجتماعي األدوار االجتماعية  التي يصنفها اجملتمع بناء على الدور البيولوجي 
لكل من اجلنسنينْ ويتوقع منهما أن يتصرفا على أساس لك، وتتكرس بناء على منظومة 
من القيم والعادات االجتماعية  وتصبح مع مرور الوقت أمرًا واقًعا، أي »أن هذه األدوار من 
صنع اإلنسان«. إن النوع االجتماعي يحدده اجملتمع؛ حيث يتم بناؤه اجتماعيًّا من خالل 
ويتأثر  آخر،  إلى  مجتمع  من  ويختلف  الوقت،  مع  تغيره  ويجري   ، االجتماعية  التنشئة 
باملعايير واالجتاهات االجتماعية  وبالقيم والعادات، وأيًضا ميكن تغييره وتعديله. )3( النوع 
االجـتماعي هـو أيًضا »عمليـة دراسة العـالقة املتـداخلة بني املرأة والرجل في اجملتمع،

)1(Caroline Moser, »Gender Planning and Development: Theory, Practice and Training«, 
)London: Routeledge UK, 1993( P.55.

)2( صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، مفهوم النوع اإلجتماعي، مرجع سبق ذكره، ص6.
)3( هيفاء أبو غزالة وشيرين شكري، »الكاشف في اجلندر والتنمية: حقيبة مرجعية«، )عمان: صندوق 

األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة- املكتب اإلقليمي للدول العربية، 2006(، ص11.
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النوعنينْ  بني  ما  العالقات  معرفة  هي:  رئيسة  ثالثة  عوامل  على  املفهوم  هذا  ويرتكز 
هذه  تعديل  وأشكالها،  النوعنينْ  بني  العالقة  في  التوازن  عدم  أسباب  حتديد  وحتليلها، 
العالقة وتطويرها؛ حتى يتم إرساء العدالة واملساواة بينهما«. )1(  إن آثار النوع االجتماعي 
هي عبارة عن اآلثار امللحوظة واحملددة للخطط، والسياسات، واخلدمات، مثل زيادة الدخل 
واملهارات املطورة وما ميكن أن حتدثه من تغييرات أو فروق في اجملاالت األخرى)2(. وأهداف 
النوع االجتماعي هي عبارة عن التغييرات امللموسة)3(  الواضحة احملبذة في مجال النوع 

االجتماعي والتحسينات في احلياة االجتماعية. )4(
نوع  كل  ألن  االجتماعي؛  النوع  لفهم  ضروريًّا  أمرًا  متضادينْن  أمرينْن  عن  الكشف  ويعد 
اجتماعي ميثل النقيض للنوع اآلخر. وقد كانت سيمون دى بوفوار  أول من وصف املرأة 
ومالمح  خصائص  إلى  اآلخر  فكرة  وتشير  الرجل،  ليست  بأنها  أو  اآلخر  متثل  باعتبارها 

مختلفة لكل من الرجل واملرأة . )5(  

 وتتطرق هذه النظرية ال إلى املرأة وحدها، وإمنا إلى العالقات السائدة بني الرجل واملرأة؛ 
وإلدراك األسباب التي تكمن وراء تعيني األدوار الثانوية والدنيا في اجملتمع.   وترى كاث يونغ، 
 GAD كما أشارت كارولني موزر، أن املبادئ األساسية ملنهج النوع االجتماعي والتنمية

يجري على النحو التالي: 
•  تدمج املرأة في عملية التنمية في مواقف ثانوية تابعة للرجل .

•  ال ميكن إدراك حياة املرأة أو االختيارات املتاحة لها مبعزل عن عالقتها مع الرجل الذي 
ميلك السلطة لتوسيع هذه اخليارات أو تقليصها .

والطبقة  العرق  حسب  يصنفون  بل  متجانسة،  أمناًطا  والرجال  النساء  يكون  ال    •
االجتماعية  والدين أو عوامل أخرى .

•  يحتاج مخططو التنمية إلى أخذ حياة النساء والرجال بصفة كاملة في احلسبان، 
مع االهتمام في آن واحد باألدوار اإلنتاجية واإلجنابية واجملتمعية، وليس فقط بكل دور على 

حدة . )6( 

)1( صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، مرجع سبق ذكره، ص 2.
)2( هيفاء أبو غزالة وشيرين شكري، مرجع سبق ذكره، ص67.

بني  املتزايدة  الشراكة  و   . الزراعي  اإلنتاج  في  الريفية  للمرأة  املتزايدة  املشاركة  عليها  األمثلة  وبعض   )3(
األزواج والزوجات في العمل املنزلي ومهمات رعاية األطفال، والقضاء على الصور التقليدية/ النمطية ألدوار 

الرجال والنساء في الكتب املدرسية، وحماية املساواة في فرص التشغيل.
)4(Maggie Humm, Op. Cit., P.106- 107. 

)5( صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، مرجع سبق ذكره، ص6.
)6( Caroline Moser, Op. Cit., P.90.
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 )GAD( وفى السياق ذاته، ترى كارولني موزر أن هذا املنهج
•  يهتم مبا يقوم به النساء والرجال مع االعتراف بذلك، وتقدير مجهودات اجلنسنينْ فى 

بناء اجملتمع .

•  ينظر إلى تأثير برامج التنمية ومشروعاتها في كل من النساء والرجال .

•  يؤكد استفادة النساء والرجال من مشروعات التنمية وبرامجها.

•  يبني أن إسهام املرأة في املشروعات والبرامج ال يعني بالضرورة استفادتها منها .

•  يهتم بالعالقة بني النساء والرجال، ويعمل على فهم األسباب اجلذرية للتفاوت في 

الفرص واحلقوق والواجبات واملكانة بني النساء والرجال؛ وذلك للعمل على معاجلتها .

•  يؤكد ضرورة حتقيق العدالة واملساواة بني اجلنسنينْ في الفرص والسيطرة على املوارد 

واالستفادة من ذلك .

وخلفيته  للمجتمع  العام  اإلطـار  نطـاق  فـي  االجتماعي  النوع  قضايا  إلى  ينظر    •

التاريخية .

•  يأخذ في االعتبار أدوار املرأة الثالثة في اجملتمع ويعمل على تخفيف العبء عنها. 

في  فاعالًً  عنصرًا  تكون  كي  وسياسيًّا؛  واقتصاديًّا  اجتماعيًّا  املرأة  متكني  إلى  يهدف    •

اجملتمع ، يشارك في بنائه ويجني ثمرة تقدمه.)1( 

وترجع أهمية إدراج مفهوم النوع االجتماعي إلى إزالة السيطرة األبوية، وجعل األسرة 

متارس  التي  اإلدارية  واملمارسات  القوانني  وتغيير  االحترام،  و  العدل  يسودها  متكافئة 

أثناء  في  التربية  أساليب  وتعديل  حقوقها،  وتهضم  تطورها  وتعوق  املرأة  ضد  التمييز 

وفتح جميع فرص  التعليم  ودفع عجلة  املساواة بني اجلنسني،  لتعميم  الطفولة  فترة 

قدرتها  لزيادة  للمرأة  الفرص  والتوسع في منح  عاًما،  7و25  بني سن  للفتيات  التعليم 

على السيطرة على املوارد املتاحة، وزيادة مشاركة املرأة في العمل السياسي، واإلسراع 

املفاهيم  وتغيير  واالقتصادي،  والتطور االجتماعي  التنمية  املرأة في  دور  في دفع عجلة 

اخلاطئة اخلاصة بتقليل مشاركة املرأة والعمل على هضم حقوقها وإذاللها عن طريق 

تعديل املناهج التربوية وصورتها في وسائل اإلعالم، وتغيير املمارسات والعادات الضارة 

بصحة املرأة، وزيادة مشاركة املرأة في اجملتمع والعمل على مساواتها بالرجل . )2(   

)1( Ibid, P.95-100
)2(  صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، مرجع سبق ذكره، ص 10
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وبناء على ذلك، فإن منظور النوع االجتماعي يقر باحلاجة إلى اإلسهام الكامل والفاعل 
الرجال  جتارب  ملعرفة  ذاتها  األهمية  ومينح  القرارات،  أخذ  في  والنساء  الرجال  قبل  من 
والنساء وتقييمها، ويكفل قيام كل من الرجال والنساء بالتعرف بذواتهم، ويّسهم في 
األفراد  مواقع  املسبقة عن  االفتراضات  يلغى  و  اخملتلفة،  اجملاالت  في  أكبر  عدالة  حتقيق 

واحتياجاتهم . )1(  

التنموية  والسياسات  البرامج  في  االجتماعي  النوع  على  املبنى  املنظور  تضمني  إن 
يعنى: 

اإلقرار بأن كالًّ من النساء والرجال شركاء فاعلون في التنمية االجتماعية واالقتصادية، 
التنمية وتطوير برامجها، والتأكيد على ضرورة  ودعم مشاركتهم في بلورة سياسات 
احتياجاتهن  على  بأنفسهن  بالتعرف  يتعلق  فيما  مسموًعا  النساء  صوت  يكون  أن 
وأولوياتهن اخملتلفة، والتنبيه إلى ظاهرة عدم املساواة بني الرجل واملرأة وإعادة دراسة الدور 
والرؤية واملواقف، وإشراك الرجل في إحداث التغيير في املواقف واملمارسات وإزالة التمييز 
الذكرى فيما يتعلق ببرامج التنمية وسياساتها، ويؤكد ضرورة حتقيق العدالة واملساواة 

بني اجلنسني في املشاركة في الفرص والسيطرة على املوارد واالستفادة من ذلك . )2( 
التي  )Gender Roles ،)3 وهي األدوار  النـوع االجتمـاعـي  أدوار  وحـني يتم احلـديث عن 
، فإن ذلك ال يقـتصر على دور املـرأة فقط، بل ميتد ليشمل  يقـوم بها كـل من اجلنسـنينْ
الظروف االجتماعية ومعايير القيم االجتماعية السائدة. وملعرفة جذور تلك األدوار، البد 
من البحث عن أثر التنشئة النفسية االجتماعية  خالل دورة حياة الفرد)4(.  إن أدوار النوع 
، في حني أن  االجتماعي تختلف عن أدوار اجلنس البيولوجي، فاألول متبادل بني اجلنسنينْ
الثانية تتسم بالثبات. والنوع ليس اجلنس)5( وال املرأة. وعندما نتكلم عن النوع, فال نعني 

به األنثى، ولكننا نعني به املرأة مقابل الرجل أو العالقة بينهما حتديًدا. )6(

)1( هيفاء أبو غزالة وشيرين شكري، مرجع سبق ذكره،  ص 33.
)2( املرجع السابق، ص 33.  

)3( إن أدوار النوع االجتماعي هي تلك التي يحددها اجملتمع والثقافة لكل من النساء والرجال على أساس 
قيم اجملتمع وضوابطه وتصوراته لطبيعة كل من الرجل واملرأة، الذكر واألنثى، وقدرتهما واستعدادهما وما 
يليق بكل واحد منهما حسب توقعات اجملتمع . وتشمل األعمال اإلنتاجية للمرأة األعمال املرتبطة بدورها 
األسري، وكذلك تلك املرتبطة مبجال الزراعة كالعناية باملواشي والدواجن وخدمة األرض . كما تشمل أيًضا 
األعمال  الصنف من  أن هذا  واملالحظ  التقليدية.  والصناعات  احلرف  الرجال في  أفراد األسرة من  مساعدة 

يتسم باالختفائية )Invisibility( بالرغم من أهميته سواء في الريف أو في املدن.  
)4(هيفاء أبو غزالة وشيرين شكري، مرجع سبق ذكره، ص11.

)5( متثل الفروق البيولوجية الطبيعية ما بني الذكر وأنثى ، وهى فروق تولد مع اإلنسان وال ميكن تغييرها. وقد 
وجدت من أجل أداء وظائف معينة. فمنذ حلظة الوالدة يتحدد الفرق بني الذكر واألنثى، فللرجل اإلخصاب، 

وللمرأة احلمل والوالدة واإلرضاع. هيفاء أبو غزالة وشيرين شكري، مرجع سبق ذكره، ص 11.
)6( صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة مرجع سبق ذكره،  ص7.  
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- عمل خاص باملرأة وعمل خاص بالرجل-  وميكن إدراك تصنيف النشاط البشرى إلى صنفنينْ

على أنه تقسيم للنوع االجتماعي للعمل  Gender Division of Labour إال أن محتواه 

يختلف من مجتمع إلى آخر، ومن مكان إلى آخر، ومن زمان إلى آخر، وتتغير القوالب هذه 

أو  االجتماعية،  الفئة  الطبقة/  أو  آخر(  إلى  جيل  )من  السن  نفسه حسب  اجملتمع  في 

الوضع االجتماعي )عازب، متزوج(. إن أدوار النوع االجتماعي)1(   هي التي يحددها اجملتمع 

والثقافة لكل من النساء والرجال على أساس قيم اجملتمع وضوابطه وتصوراته لطبيعة 

حيث  العربية؛  اجملتمعات  في  الوضع  هذا  ويشتد  واألنثى.  الذكر  واملرأة،  الرجل  من  كل 

ا وربة بيت, بينما يقع جتاهل ملا  تعترف للمرأة بدورها األسرى فقط أي بدورها زوجة وأمًّ

تقوم به من أعمال إنتاجية داخل البيت وخارجه، بل حتى بالنسبة إلى الرجل؛ فإذا أراد أن 

يخرج عن دوره اإلنتاجي في مقر العمل وعن مهمته األساسية التي تكمن في كسب 

العيش واإلنفاق على األسرة، فان إسهامه سوف يقلل من قيمته الرجولية، كمساعدة 

لكن   )2( نسائيًّا.  اجملتمع عمالً  نظر  وجهة  يعد من  أي عمل  تأدية  أو  البيت  في  الزوجة 

التفسيرات االجتماعية اخلالصة عن النوع االجتماعي بوصفه ناجتًا اجتماعيًّا مفروًضا 

اإلنسان  إلى حد كقبول جنس  ومركبة  تقدمي تصورات علمية  في  تفشل  الناس،  على 

باعتباره هوية. وقد أخفقت تلك التفسيرات في شرح ارتباط النوع ارتباًطا ال ينفصم عن 

اإلحساس الشخصي »الداخلي« بالذات كما يشعر به معظم الناس. 

بأن  الناس  الكثير من  لدى  قوة  الذي يضارعه  للشعور  تقدم فهًما كافًيا  لم  أنها  كما 

املذكر  هما  متعارضتنينْ  صفتنينْ  مجرد  إلى  بدقة  تقسم  أن  ميكن  ال  اجلنسية  حالتهم 

واملؤنث. وأخيرًا، ال ميكن للنظريات االجتماعية  عن النوع أن تفسر عمومية التنظيمات 

األبوية على الرغم من تباين أشكالها  في ثقافات تختلف عن بعضها في كل شىء عدا 

ذلك، أو أن تفسر قدرة تلك التنظيمات األبوية على التكيف والبقاء في ظل التحوالت 

االجتماعية اجلذرية األخرى، ورمبا استسلم اإلقطاع أمام الرأسمالية، لكن القوة األبوية 

املرأة  دور  أوالً:  في  متمثلة  املتعددة:-   املرأة  أدوار  وتأتى   )3( اجلديدة.  املؤسسات  سكنت 

بتقييم  أو يكتفي فقط  اإلنتاجي  املرأة  دور  ينكر بشكل عام،  الكثير  :-مازال  اإلنتاجي  

عملها عندما يكون مأجورًا، إال أن الرؤية قد تطورت اآلن وأصبحت هناك مطالبة بتقييم 

كـل مجـهودات املـرأة، في مـحـيط األسـرة وخـارجه مبـا في ذلك العـمل غير املأجور،

)1( إن هذه األدوار هي مفاهيم اجتماعية من صنع اجملتمع الذي تعامل معها على أنها فروق طبيعية سجنت 
كالًّ من الذكور واإلناث فيه. هيفاء أبو غزالة وشيرين شكري، مرجع سبق ذكره،  ص 11.

)2( صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، مرجع سبق ذكره، ص8-7.
)3( بام موريس، مرجع سبق ذكره، ص 152. 
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ثانًيا: دور املرأة اإلجنابي :- ميثل اإلجناب الدور الرئيس للغالبية العظمي من النساء العربيات، 

ويشمل بصفة عامة ومبسطة احلمل والوالدة وإرضاع األطفال وتربيتهم ورعاية األسرة. 

اجملتمع  ِقبل  من  للمرأة  به  املعترف  الوحيد  الدور  به  نعني  الرئيس  الدور  نقول  وعندما 

 : وتقييمه له، ثالثـًا:  دور املرأة اجملتمعي :-ينظر إلى الرجل على أساس تأديته دورينْن مهمنينْ

الدور اإلنتاجي ودور القائد في اجلماعة )ولي األمر على مستوى األسرة، أو املقرر السياسي 

رابًعا: الدور السياسي: املشاركة في اتخاذ القرار   ، على املستوينينْ احمللي والوطني(. )1( 

إلى املشاركة في االنتخابات والتمثيل  على مستوى األسرة وفي املراكز اإلدارية، وصوالً 

السياسي. )2(  

إن علماء النفس عززوا في نظرياتهم التنميط اجلنسي، وعدوا أن من أهم مبادئ النمو 

تعلم الفرد املهام التي عليه القيام بها في مراحل معينة من عمره ، فإذا تعلمها أدت إلى 

سعادته وراحته. واقترح إريك أريكسون، كما ذكرت شكري وأبو غزالة في قائمة املهام 

العمر من  الفرد في مراحل  أن يتقمص  النمو اخملتلفة،  التي يجب حتقيقها في مراحل 

الوالدة حتى ست سنوات الدور اجلنسي املناسب له. وأن يتعلم في املراحل العمرية من 

السادسة إلى الثانية عشرة السلوك اجلنسي املناسب سواء كان ذكريًّا أو أنثويًّا. واستمر 

أريكسون في قائمة املهام حتى نهاية عمر اإلنسان. أما »روبرت هافجهرت« فقد أكد أن 

على الفرد أن يتعلم في مراحل عمره األولى وحتى السادسة القيام مبحاكمات بسيطة 

حول اخلطأ والصواب وتنظيم سلوكه وفق هذه القواعد. إن معظم املهام التي أكدها 

الدور االجتماعي خالل دورة حياة الفرد. هذا ويساعد  علماء النفس لها عالقة بتعليم 

التعرف على تقسيم األدوار بني الرجال والنساء في أي مجتمع على إظهار اجلهود التي 

يبذلها كل منهما داخل األسرة واجملتمع وتقييمها، وأهمية ذلك بالنسبة إلى إجناح برامج 

التنمية  املستدامة)3(.

 أ- احتياجات النوع االجتماعي االستراتيجية. وتعمل املرأة على حتقيقها على 
املدى الطويل . غير أنها بناًء على اختالف البيئة، وإن كانت تلبيتها تؤدي إلى تنظيم أكثر 

فعالية للمجتمع؛ ألنها تأخذ بعني االعتبار إسهام املرأة في األسرة واجملتمع، مثل حتقيق 

األمن للمرأة ،

)1( صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، مرجع سبق ذكره،  ص 9-8  
)2( عزة سليمان وهدى صبحي، »تضمني النوع االجتماعي في اجملرى الرئيسي للتنمية: اخلطط والبرامج 
واملشروعات، التخطيط املتابعة والتقييم«، )القاهرة: اجمللس القومي للمرأة وصندوق األمم املتحدة للسكان، 

2005( ص 6.
)3( هيفاء أبو غزالة وشيرين شكري،  مرجع سبق ذكره،  ص 23. 
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وإزالة جميع أشكال التمييز ضدها، واحلصول على فرص متساوية في التعليم والعمل.. 

باملرأة  تهتم  برامج  باملرأة، من  النهوض  إلى  املوجهة  البرامج  اختلفت  وبناء عليه  إلخ؛ 

االجتماعي  بالنوع  تهتم  برامج  إلى  لها،  العملية  احلاجات  تلبية  ضرورة  من  انطالقـًا 

والتنمية؛ ومن ثم تهتم بتلبية االحتياجات االستراتيجية لها، والتى هي أيًضا االحتياجات 

منها  خوف  ويوجد  اجملتمع،  في  ومكانتهم  وضعهم  لتحسني  األفراد  يتطلبها  التي 

لتعارضها مع ثقافة اجملتمع وتقاليده؛ فقد تهدد كيان األسرة واجملتمع، إال أن توفير هذه 

تغييرها.  على  والعمل  على ظروف معيشتهم  السيطرة  من  األفراد  ن  ميكَّ االحتياجات 

الفجوة  تقليص  وتستهدف  واجلماعات،  األفراد  بني  بالعالقات  االحتياجات  هذه  وتتعلق 

بني اجلنسنينْ في احلصول والسيطرة على املوارد، وتعترف بأهمية االحتياجات األساسية 

وتتجاوزها للعمل على تغيير الظروف التي تعوق إشباعها ويصعب تعريفها؛ ألنها غير 

مباشرة، كما يصعب االتفاق عليها.)1(  

اإلنتاج،  معاجلة االحتياجات االستراتيجية وتشمل ضمان احلصول على وسائل 
باالختيار  للمرأة  تسمح  ظروف  وتوفير  والقروض،  املال  ورأس  واملسكن  األرض،  وملكية 

وتوفير  وللرجال،  للنساء  وتوفير فرص عمل متساوية  اإلجنابية،  الصحة  احلر في مجال 

العام  القطاع  في  وظائف  على  باحلصول  للمرأة  يسمح  كي  الالزم  والتأهيل  التدريب 

املنظم، وإتاحة فرص للترقي الوظيفي والوصول إلى مراكز صنع القرار، وتشجيع حصول 

املرأة على كل أنواع املعرفة مبا في ذلك التكنولوجيا الصناعية وخدمات اإلرشاد الزراعي 

للمرأة  والعدالة  املساواة  تضمن  التي  القوانني  وسن  القانونية،  بحقوقها  واملعرفة 

األهلية خاصة  اجلمعيات  وفي  السياسية،  احلياة  املرأة في  وتنفيذها، وتشجيع إسهام 

املعنية بحقوق املرأة ومتكينها اقتصاديًّا واجتماعيًّا وسياسيًّا.)2( 

احملددة  املسئوليات  إجناز  إلى  وتشير  العملية:  االجتماعي  النوع  احتياجات  ب- 
للرجال والنساء في إطار تقسيم النوع االجتماعي، أما بالنسبة إلى املرأة فتعنى تنفيذ 

التقليدي  التقسيم  قبول  ضمًنا  تعنى  كما  واإلنتاجية،  اإلجنابية  ومسئولياتها  أدوارها 

ألدوار املرأة والرجل. وبذلك تدعم من الناحية الفعلية املسئولية األساسية للمرأة عن 

بالتبعية  املتعلقة  الظروف  احلاجات  هذه  تعالج  وال  املنزلية،  واألعمال  األطفال  رعاية 

العامة للمرأة والتمييز ضدها، وهي االحتياجات التي يتطلبها األفراد لتسهيل قيامهم 

بأدوارهم التقليدية، وال تتطلب  تغييرًا في األدوار التقليدية وتتمشى مع عادات اجملتمع 

ا والعناية وتقاليـده، وحتتـاج املرأة إلى املوارد )مثـل املسكن واملياه والغذاء( ألداء دورها أمًّ

)1( املرجع السابق، ص 25. 
)2( املرجع السابق، ص 25.
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بأسرتها، ويسهل تعريفها؛ ألنها متثل االحتياجات األساسية واألولية للغالبية العظمى 
من الناس، وهي قصيرة املدى ومباشرة، وحتقيقها قد يتسم بالوقتية أو االستدامة وال 

يعارضها أحد؛ ألنها تتطابق مع ما هو طبيعي. )1(   
معاجلة االحتياجات العملية :-  تشمل توفير دخل املرأة عن طريق قروض صغيرة 
لتنفيذ مشاريع تقليدية، وتخفيف عبء العمل عن املرأة بتزويدها مبضخة مياه في مكان 

قريب أو مطاحن قمح أو أفران منزلية بسيطة توفر لها الوقود .
•  حتسني الصحة عن طريق اخلدمات .

•  الرعاية األولية، وخدمات تنظيم األسرة، والتثقيف الصحي، وتوفير املياه النقية.
•  توفير فرص التعليم االبتدائي .)2(

ج- مفاهيم التحليل النوعي وأدواته: )3(  
- العوامل املؤثرة: اجتماعية، اقتصادية، سياسية، بيئية، قانونية، ثقافية . 

- التقسيم النوعي للعمل / األدوار : توزيع موسمي، استخدامات الوقت، عبء العمل، 
إجنابي / إنتاجي ، مجتمعي / سياسات ، مدفوع / غير مدفوع . 

- الوصول إلى والتحكم في املوارد : طبيعية، مادية، ال مادية / روحية، إنسانية، سوق، 
اجتماعية/ ثقافية . 

- القدرة على اتخاذ القرار: على املستوى األسري، على املستوى السياسي )للمجتمع 
والدولة (، على مستوى منظمات اجملتمع الرسمية وغير الرسمية . 

- االحتياجات النوعية: االحتياجات العملية، االحتياجات االستراتيجية . 
- التحليل املؤسسي: السياسات واخلدمات، الهيكل التنظيمي، شئون العاملني .

- مدخل السياسات: الرفاهية، اإلنصاف / العدالة، مكافحة الفقر، الِكفاية، التمكني . 
- مستوى املشاركة:  الصدقات، املساعدات، العمل، حل املشكالت، التمكني. 

النوع االجتماعي والدولة والسياسات التنموية
اخلاصة  النظريات  عن  الصادر  النسوية  احلركة  أدب  أن  إلى  جوتز  مارى  آن  أشارت 

بالدولة قد عالج االفتراض اخلاص بحياد الدولة أو »استقالليتها« فيما يخـص النوع االجتماعي.

)1( املرجع السابق، ص 25.
)2( املرجع السابق، ص 25

)3( Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit )GTZ( GmbH and Fedral Minis-
try of Economic Cooperation and Development, Manual for training on Gender Responsive 
Budgeting. Handout gender Analysis, Sector Advisory Project Gender Dag-Hammarskjöld-
Weg 1-5, Postfach 5180 65760 Eschborn Germany, 2006 <http://www.gtz.de/gender-equal-
ity> P.21.
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إن جزًءا من تعريف الدولة وعدم وجود حدود جملال عمل الدولة يتضمن التقسيم املستمر 

ومراقبة احلدود بني »العام« و »اخلاص«، وهذه احلدود حتدد في كثير من الدول أيًضا مجاالت 

العام  اجملال  في  الفاعل  الفرد  منوذج  يكون  حيث  االجتماعي؛  للنوع  املستجيبة  العمل 

واالقتصادي هو الذكر؛ ومنوذج الفرد الفاعل في اجملال اخلاص واملنزلي هو األنثى؛ فالدولة 

النوع  حسب  السلطة  لهيراركيات  والسياسية  االجتماعية  املأسسة  في  تتدخل 

االجتماعي من خالل تأكيد الترتيبات التي متيز العام عن اخلاص ومأسسته. فمثالً ميكن 

والسوق من خالل  املتساوي هيكليًّا في األسرة  املرأة غير  أن حتدد مالمح موقف  للدول 

جتاهلها الشروط املتباينة للنوع االجتماعي فيما يتعلق بحق امليراث والرشد القانوني 

تغاضيها عن العنف األسري واجلنسي، أو موافقتها على أجور متفاوتة للعمل نفسه. إن 

لهذا عواقب عملية في تأثر كل من النساء  والرجال بسياسة الدولة التنموية. وكالعادة، 

قامت الدول بافتراض هوية املرأة في السياسة العامة وترجمتها على أنها تكيف من 

خالل عالقاتها االجتماعية كتابع للرجل، وجعلت املرأة موضوع سياسات الرعاية األسرية 

– وفي بعض األحيان، تكون املرأة موضع هذه السياسات وحدها كما يحدث في تنظيم 

األسرة . وحتى في جهود إدماج املرأة قي سياسات القطاعات االقتصادية،  فإن التفاوتات 

ما  وهذا  وتنفيذها،  السياسات  صياغة  في  واضحة  تبقى  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة 

يسمى، في بعض األحيان، مبشكلة »سوء السلوك« في السياسات. )1(  

موقع األمن اإلنساني من تراتبية احتياجات النوع االجتماعي )2(  
لإلنسان العديد من احلاجات التي يسعى باستمرار إلى حتقيقها وإشباعها. وإشباع هذه 

احلاجات لدى اإلنسان شرط أساسي من شروط حصوله على التكيف الذي يحقق له 

واالرتياح  والرضى  إذا وجد حقق اإلشباع  إلى شيء،  افتقار  النفسي. واحلاجة  االستقرار 

فسيولوجية(  )حاجة  نفسها  احلياة  الستقرار  إما  ضروري،  شيء  واحلاجة  احلي.  للكائن 

وإما حتقيق للملكية بأسلوب أفضل )حاجة نفسية(. واحلاجات توجه السلوك سعًيا إلى 

إشباعها، ومن أمثلة احلاجات الفسيولوجية للفرد، احلاجة إلى الهواء والغذاء واملاء، ومن 

أمثـلة احلاجات النفسية األسـاسية، احلاجة إلى احلب واحملبة والقبول والرعاية الوالدية

)1( Anne Marie Goetz, “The Politics of Integrating Gender to State Development Processes: Trends, 
Opportunities and Constraints  in Bangladesh, Chile, Jamaica,  Mali, Morocco and Uganda’, Occa-
sional Paper, )Geneva: United Nations Research Institute for Social Development, May1995(, P.3.
)2( تستخدم كلمة تراتبية تعبيرًا عن املصطلح اإلجنليزي  Pyramid و هي ترجمة غير دقيقة، لكنها تأخذ في 

احلسبان اعتبارات تطويع املصطلح الغربي ملقتضيات اللغة العربية. 
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)1( هيفاء أبو غزالة وشيرين شكري، مرجع سبق ذكره، ص22.

واالستقالل  واحلرية  واالعتراف  واملكانة  االجتماعي  والتقدير  واألقران  الكبار  وإرضاء 
وتعلم املعايير السلوكية وتقبل السلطة والتحصيل والنجاح وحتقيق الذات وتأكيدها 
وحتسينها واحترامها، واألمن والتوجيه واإلرشاد. وقد وضع ماسلو )1954( ترتيًبا هرميًّا 
للحاجات، جاءت في أدناه احلاجات الفسيولوجية التي تتطلب ضرورة اإلشباع مثل احلاجة 
هي  وهذه  احلسي؛  واإلشباع  واجلنس  والنشاط  والراحة  واألكسجني  واملاء  الطعام  إلى 
احلاجات األساسية خاصة في مرحلة الرضاعة، وعندما تشبع هذه احلاجات ينتقل الفرد 
األمن مبختلف فروعها، وهي  إلى  احلاجة  األعلى، وهي  املستوى  احلاجات في  إلى إشباع 
أساسية في مرحلة الطفولة املبكرة، تلي ذلك في املستوى، احلاجة إلى احلب واالنتماء 
والتفاعل وهي حاجات الطفولة املتأخرة، ثم احلاجة إلى املكانة والتقدير واحترام الذات، 
وهذه  الذات  حتقيق  إلى  احلاجة  بعدها  تأتي  املراهقة،  مرحلة  في  مهمة  حاجات  وهذه 

حاجة أساسية في مرحلة الرشد، وأخيرًا تأتي احلاجات اجلمالية.
لو أمعنا النظر في السلوك اإلنساني لوجدنا أنه يصدر عن حاجات مختلفة. ويصنف 

ماسلو احلاجات إلى مجموعات رتبها كما يلي في الهرم التالي: 

شكل 8: موقع األمن اإلنساني من تراتبية احتياجات النوع االجتماعي

الفسيولوجية.  احلاجات  بعد  للحاجات  الثاني  الترتيب  األمنية  احلاجات  حتتل  بالتالي 
فاإلنسان بعد ما ينتهي من إشباع حاجاته األساسية الفسيولوجية، يتجه مباشرة إلى 
إشباع احلاجات األمنية. وتدخل احلاجات األمنية ضمن احتياجات النوع االجتماعي التي 
، وتتولد نتيجة الفروق في األدوار التى  تعرف بوصفها احلاجات اخلاصة لكل من اجلنسنينْ

.)1( يقوم بها كل من اجلنسنينْ

موقع األمن اإلنساني من تراتبية احتياجات النوع االجتماعي
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باملرأة  يتعلق  فيما  بها  املرتبطة  والقضايا  التنموية  املفاهيم  مرت  اإلطار،  هذا  وفى   

األمن  وانتهاء مبفهوم  االجتماعية،  الرعاية  ابتداء من مفهوم  بتطورات عديدة  واجملتمع 

اإلنساني)1(. 

واجلدول التالي يوضح تطور تلك املفاهيم.

)1( املرجع السابق، ص31.

املصدر: صندوق األمم املتحدة اإلمنائى للمرأة 1999: 31 

وبإضافة مفهوم األمن اإلنساني إلى هذه املراحل، نحصل على صف آخر لهذا التطور 

وهو:

Thanh-Dam Trunong, Saskia Wieringa, Amrita Chhachhi على   وقد أشار كل من 

Hoogensen and Rottem  بأن  »إحدى املشكالت األساسية في تعريف األمن اإلنساني 

خارج نطاق الدولة، هى حتديد النطاقات األخرى التي ميكن أن تكون مفيدة أيًضا«. وقد 

عن  بها  التعبير  ميكن  التي  األساسية  البنود  كأحد  االجتماعي  النوع  هوية  اقترحوا 

من  تنطلق  نسوية  نظر  بوجهة  املناداة  ميكن  وهنا  لألفراد،  األمنية  االحتياجات 

خالل  من  إليها  الوصول  يتم  اليومية  احلياة  في  إنسانية  كتجربة  األمن  مفهوم 

االجتماعي،  النوع  هو  أحدها  يكون  االجتماعية،   الهياكل  من  متنوعة  مجموعة 

واستحقاقاته. وحقوقه  الفرد  مجرد  من  أكثر  األمنية  املرجعية  تكون  هنا  ومن 

االجتماعي،  األمن  وحماية  وكفالتها  احلرية  وتأمني  للمرأة,  اإلنساني  األمن 

واالقتصادي، و السياسي
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المبحث الثالث: مفهوم السياسات العامة

المطلب األول : تعريف السياسات العامة

بدأ االهتمام بالسياسات العامة في النظام العاملي قبل إنشاء األمم املتحدة، وفي إطار 

منظمة  الدولية،  العمل  منظمة  مثل:  املتحدة  األمم  سبقت  التي  الدولية  املنظمات 

والزراعة.  األغذية  منظمة  والعلوم،  للثقافة  املتحدة  األمم  منظمة  العاملية،  الصحة 

وارتبط إنشاء هذه املنظمات بوضع بعض األطر العامة القطاعية التي تستهدف االرتقاء 

بهذه اجملاالت على وجه اخلصوص. وبعد إنشاء األمم املتحدة، تطور املفهوم إلى سياسات 

تنموية اقتصادية )صحة، تعليم، طفل، بيئة، سكان، تنمية اجتماعية، املرأة( ويسعى 

التنموية. ولكن  برامجها  وتتبناها احلكومات ضمن  إلى حتقيقها،  الدولي كافة  اجملتمع 

أضافت األمم املتحدة املؤشرات لقياس تنفيذ هذه السياسات ومؤشراتها. إن ظهور األمن 

اإلنساني بوصفه مفهوًما يتطور يعبر عن عملية بحث جماعي في مجتمعات صانعي 

السياسات واملؤسسات األكادميية واملنظمات الوطنية لفهم نظري وأخالقي؛ مما سيضع 

موضوعات األمن في مجال االهتمام من منظور جديد. )1( 

وقد شهد العقد املنصرم اجتاهني عامني في السياسة الدولية، أحدهما : نحو التحول 

و  الوطنية  من  ذكورية  صور  نحو  واآلخر:  اإلنسان،  وحقوق  والشفافية  الدميقراطي 

أنظمتها  تباين  احلكومات على  أدركت  لقد  العرق.)2(   أساس  والتعبئة على  اإلقليمية 

السياسية واجتاهاتها الفكرية أنها بحاجة إلى دعم شعوبها ومساندتها ملا تتخذه من 

قرارات، وما تقوم به من أعمال متنوعة في جميع الظروف واألوقات. وحتى يتحقق لها 

ذلك، فإنها أخذت تسعى جاهدة إلى حل مشكالتهم واالستجابة ملطالبهم املتنوعة 

الهادفة  العامة(  السياسات  عليها  )يطلق  والبرامج  اخلطط  من  مجموعة  خالل  من 

إلى حتقيق جملة من املنافع وتخفيف املعاناة عن الغالبية منهم.  أما املفهوم الثاني 

الذي تتناوله الدراسة فهو السياسات العامة  الذي تتعدد التعريفات املقدمة له وما 

 يتداخل معها من مفاهيم مثل اخلطط والبرامج و املشروعات، وأصول حتليل السياسات 

العلمية  والتطورات  ومدارسه،  التحليل  ومنهاجية  السياسات،  ومراحل  صنع  العامة، 

بحقل حتليل السياسات التي تتعدد بتعدد َمننْ يتناولها من الكتاب وميكن توضيح تلك 

التعريفات فيما يلي: 

)1( Ibid., P.X. 
)2( Anne Marie Goetz, Op. Cit., P.11.
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وهذا  متى؟وكيف؟«.  ماذا؟  على  يحصل  »من  بأنها  العامة   السياسة  الزويل  يعرف   -1

إلى  النظر  في  فقط  واحد  منظور  عن  يعبر  فإنه  بساطته،  من  الرغم  على  التعريف 

السياسات العامة وهو منظور القوة)1(. 

احلكومة«)2(   تفعله  ال  وما  تفعله  أن  احلكومة  تختار  »ما  بأنها  يعرفها  داى  توماس   -2

وعلى الرغم من دقة هذا التعريف، فإن هناك لبًسا ناشًئا عن الفرق بني ما تختار أو تقرر 

احلكومة أن تفعله وبني ما تفعله فعالً )3(. 

3- تعريف آخر يقدمه جيمس أندرسون » إنها منهج عمل قصدي يتبعه فاعل أو أكثر 

في  التعامل مع مشكلة ما« )4(. وعلى الرغم من تعيني هذا املفهوم لعناصر السياسات 

العامة، فإن الغموض يثار عندما نحاول التمييز بني العام واخلاص. ولم يحدد الكاتب أي 

نوع من الفاعلني, وأي نوع من املشكالت.  

اجملتمع  مستوى  على  للقيم  السلطوي  »التخصيص  بأنها  إيستون  دافيد  ويعرفها   -4

ككل« )5(  . وهذا التعريف يشير إلى التركيز على السياسات العامة باعتبارها مخرجات 

إلى  نظرته  في  باول  و  واملوند  بيكنجهام   تعريف  من  يقترب  وهو  السياسي  للنظام 

السياسات العامة على أنها »مخرجات وأفعال تقوم بها احلكومة لتحقيق أهدافها«.  

قضـية  على  فعل  كـرد  احلكومـة  تفعله  ما  بأنها  شافريتز  و  روسـل  ويعـرفهـا   -5

سياسية )6(.

قبيل  من  السياسات  لصناعة  دراسة  هي  العامة  السياسة  أن  فيرى  بيركلند  أما   -6

اخلطط،  )القوانني،  السياسات  مجموعة  هى  العامة  احلكومة  فسياسة  احلكومات. 

األفعال، السلوكيات( التى تختارها احلكومة. ومبا أن احلكومات تدعي أنها متارس السلطة 

واملسئولية )بنسب متفاوتة( على مجموعة كبيرة من األفراد، فإنها ترى أنه من الضرورى 

أن تخضع خلطط ومنهجيات عمل حتكم اجملتمع.

)1( فهمي خليفة الفهداوي،.السياسة العامة: منظور كلى في البنية والتحليل،( عمان:  دار املسيرة 
للنشر والتوزيع، 2001(. ص 31.

)2( كمال املنوفي، »إسهامات كلية االقتصاد في مجال دراسة السياسات العامة، في: سلوى شعراوي 
دراسات واستشارات  )القاهرة: مركز  العربي،  الوطن  العامة في  السياسات  »حتليل  )محرر(،  جمعة 

اإلدارة العامة بكلية االقتصاد و العلوم السياسية، 2004(، ص 23.   
)3( Thomas R. Dye, Understanding Public Policy, )New Jersey: Prentice-Hall INC., 1972( P.1.
)4( Anderson James E., Public Policy Making, )New York: Holt, Rinehart and  Winston, 1994(, 
P.3.

)5( فهمي خليفة الفهداوي، مرجع سبق ذكره، ص 33.
)6( Toy M. Shafritz and E.W. Russell, »Introducing Public Administratio, )New York: Longman, 
1996(, P. 47
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وقدم بيركلند الصفات املشتركة التالية بني كل تعريفات السياسة العامة: السياسة 
املبادرة بها،  أو  تتم باسم »العامة«، وغالًبا ما تكون احلكومات هي صانعة السياسات 
ويتم تفسير السياسة وتنفيذها من قبل أطراف عامة وخاصة، وأن السياسة هي ما 

تعتزم احلكومة القيام به، وما تختار احلكومة أال تقوم به. )1(  
7- يوضح بيركلند في كتابه مجموعة من التعريفات اخلاصة بالسياسة العامة،  فنقل 
عن كالرك إ. كوكران وآخرين: »إن مفهوم السياسة العامة يشير دائًما إلى أفعال احلكومة 
وإلى النيات التي حتدد هذه األفعال« وأنها أيًضا »نتيجة لصراع داخل احلكومة حول من 

يحصل على ماذا«. 
قرارات  من  تتكون  العامة  »السياسة  مالون:   ف.  والويز  كوكران  ل.  تشارلز  وعرف   -8

سياسية لتنفيذ برامج من أجل حتقيق أهداف اجتماعية« . 
9- أما جايز بيترز«  »بكل بساطة، السياسة العامة هي مجموع أنشطة احلكومة، سواء 

نفذتها مباشرة أو من خالل وكالء؛ فلها تأثير في حياة املواطنني«. )2( 
تقوم  التي  النشاطات  بأنها  العامة  السياسات  حسني  مصطفى  أحمد  يعرف   -10
والطرق  الصحية  والرعاية  كالتعليم  العامة  اخلدمات  تقدمي  وتشمـل  احلكومـة  بها 

واإلسكان... )3( 
تقوله  ما  هى  العامة(  )السياسة  بأنها  الفهداوى  خليفة  فهمي  الكاتب  يعرفها   -11
أو املستشعرة، ومتثل مرشًدا ألنواع  املدركة   وما تفعله بخصوص املشكالت  احلكومة 
القرارات بأن معظم نشاطات ممثليها جتري فى مكاتب اإلدارة العامة وأجهزتها املقيدة 

بعملية استالم طلبات الناس والتماساتهم. )4( 
 12- وتعرف سلوى شعراوي جمعة السياسات العامة بأنها »مجموعة القرارات التي 
تتخذها احلكومة ملواجهة مشكلة ما، سواء بشكل وقائي أو بشكل عالجي« )5( و »ما 
هي إال محصلة للتفاعالت الرسمية وغير الرسمية بني عدد من الفاعلني على املستوينينْ 
احمللي واملركزي«، كمـا أضافت: إن السيـاسات العـامة ما هي أيًضـا إال نتـاج أو تعبيـر 
أو منظـمـة  أعضـاء في شبكـة  يكونـون  الـذين عادة مـا  الفاعلـني  إرادة هـؤالء  عن 

)6( .»Policy Network«

)1( A. Thomas Birkland, »An Introduction to the Policy Process: Theories, concepts and Mod-
els of Public Policy Making«, 2nd edition, )New York and London: M.E Sharpe. Armonk, 2005(, 
P.17-18.
)2( Ibid, P.18.

العلمى للدراسات  )3( أحمد مصطفى حسني،.مدخل إلى حتليل السياسات العامة، )عمان: املركز 
السياسية، 2002(، ص8. 

)4( فهمي خليفة الفهداوي، مرجع سبق ذكره، ص 36.
القومي  )القاهرة: اجمللس  برنامج تدريبي«،  العامة:  »حتليل وتقييم السياسات  )5(سلوى  شعراوي، 

للمرأة و صندوق االمم املتحدة اإلمنائى للمراة، 2004(،  ص-37- 34.
)6( سلوى شعراوي جمعة، » حتليل السياسات العامة في القرن احلادي والعشرين«، في سلوى شعراوي 

جمعة )محرر(، مرجع سبق ذكره، ص .31.
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13- يعرف كمال املنوفي السياسة العامة بأنها »مجموعة قرارات تتعلق مبجال معني 

من  الرغم  وعلى  إلخ«  األمن.....  أو  الدفاع  أو  اخلارجية  الشئون  أو  الصحة  أو  كالتعليم 

إضافة هذا املفهوم إلى اجملاالت, فإنه لم يحدد من يتخذ تلك القرارات، وهي أداة لضمان 

و أكثر  الفردية لتتبعها مجموعة قرارات أسمى  القرارات  التنسيق بني  احلد األدنى من 

جتريًدا، )1( كما متثل الدائرة الرئيسة التي تهم املواطن من النظام السياسي. )2(  

14- والتفت أيًضا كمال املنوفي إلى تعريف ريتشارد هوفيربرت  للسياسات العامة على 

أنها »مجموعة  قرارات يتخذها فاعلون معروفون بهدف حتقيق غرض ما«.)3( وفي إشارة 

أيًضا إلى تعريف رفاعة الطهطاوي للسياسة العامة بأنها »قضاء مصالح العباد و إدارة 

شؤونهم«.)4(   

15- و يعرف كالَ الباحثني كرافت و فورلوجن السياسة العامة بأنها »هي األسلوب الذي 

وهي  االجتماعية،  املشكالت  ملواجهة  تنتهجه(  أال  تختار  الذي  )أو  احلكومة  تنتهجه 

يحدث  ما  أما  التدخل.  تتطلب  ثم  ومن  مقبولة،  غير  عامة  الناس  تعدها  التي  احلاالت 

االجتاهات  وعلى  للمشكلة  )املواطنني(  الناس  تعريف  كيفية  على  فيعتمد  بالفعل 

االجتماعية السائدة فيما يخص تدخل القطاع اخلاص في دور احلكومة، مقترنة بأهداف 

املنفذة  للهيئات  بلوائح  وكذلك  رسميًّا  عليها  املوافق  حتقيقها  وطرائق  السياسات 

للبرامج وممارساتها. هذا التعريف يؤكد على أهمية السلوك الفعلي للهيئات املنفذة 

تنفيذها  وطرق  السياسات  أهداف  عن  الرسمية  التصريحات  فقط  وليس  واملسئولني، 

املوجودة في القوانني والقرارات التنفيذية واآلراء القضائية واألشياء األخرى التي تعبر عن 

سياسة احلكومة.  السياسة العامة ال تأتي من فراغ؛ فهي تتأثر باألحوال االجتماعية 

بهيكل  وكذلك  صدورها،  وقت  العام  واملزاج  السائدة  السياسية  والقيم  واالقتصادية 

للحالة  إن  أخرى.  إلى متغيرات  باإلضافة  واحمللية،  الوطنية  الثقافية  واألعراف  احلكومة 

االقـتـصادية  أثـرًا كبـيـرًا على السـيـاسات الـتـي تـتـبـنـاهـا وتـنـفذها احلكومات،

والتوزيع،   للنشر  الربيعان  شركة  )الكويت:  املقارنة«،  السياسية  النظم  »أصول  املنوفي،  )1(كمال 
1987(، ص 283-284. 

)2( كمال املنوفي. »إسهامات كلية االقتصاد في مجال دراسة السياسات العامة، في: سلوى شعراوي 
جمعة )محرر(، مرجع سبق ذكره، ص 23.

)3( كمال املنوفي، أصول النظم السياسية املقارنة، مرجع سبق ذكره، ص 283. 
)4(كمال املنوفي. »إسهامات كلية االقتصاد في مجال دراسة السياسات العامة، مرجع سبق ذكره، 

ص 23.   
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 وتتعامل السياسةاالقتصادية نفسها مع التضخم والبطالة، إال أن االقتصاد نفسه 
يؤدي  ما  غالًبا  املثال،  سبيل  على  وتطويرها،  كثيرة  أخرى  برامج  وضع  عملية  في  يؤثر 
اقتصاد قوي إلى معدل بطالة منخفض يقلل بدوره من احلاجة إلى الرعاية االجتماعية 

وبرامج الرعاية األخرى الشبيهة. )1(  
تباشره  نشاط  أنها  على  العامة  السياسة  إلى  يُنظر  املؤسسي«  »للمنهج  وتبًعا 
وتنفذها  تتبنها  لم  ما  عامة  سياسة  تصبح  لن  سياسة  فأي  حكومية؛  مؤسسات 
احلكومة. والسياسة العامة أيًضا هي تعبير عن التوازن بني اجلماعات املصلحية، ويتحدد 
إلى  النفوذ  هذا  تغير  ويؤدي  اجلماعة«.  »منهج  كما حدده  اجلماعات  بنفوذ  التوازن  هذا 
تغير في السياسة العامة؛ إذ تصبح أكثر تعبيرًا عن اجلهات التي يتقلص نفوذها. ويُنظر 
إلى السياسة العامة في إطار »منهج التنمية السياسية« كذلك على أنها »تفضيل 
مطالب  إلى  وليس  وقيمها،  احلاكمة  الصفوة  لتفضيالت  ترجمة  تكون  وهنا  نخبوي« 
الشعب. أما نظرية »حتليل النظم« فتعد السياسات العامة هي اخملرجات، أو استجابات 
النظام السياسي للمدخالت الصادرة من البيئة. السياسة العامة إجناز كفء للهدف، 
يوصف بالرشد، وهذا على أساس أن املعدل بني ما حتققه السياسة من قيم وما تضحي 
امتداد معدل للماضي فال يقوم  به أضحى أكبر من أي سياسة بديلة. السياسة هي 
صانع السياسة )2( بإعداد برامج جديدة متاًما، وإمنا يكتفي بإدخال تعديالت جزئية على 
العامة  السياسة  إن  املنوفي  كمال  وأوضح  وبرامج.  سياسات  من  فعالً  مطبق  هو  ما 
جتمع بني التخطيط الرشيد، والتعديل اجلزئي، واملؤشرات املؤسسية، والعوامل البيئية، 
الدراسة  »فإن  لهذا  املصلحية؛  اجلماعات  بني  والتنافس  احلاكمة،  النخبة  وتفضيالت 
املنهجية اجلادة لها ال تأتي عبر منهج واحد، وإمنا باستخدام تركيبة منهجية من عدة 
مناذج«. )3( السياسة العامة - كما عرفتها  اإلسكوا - هي »سبيل أو مبدأ للعمل تعتمده 

حكومة، أو حزب، أو مؤسسة جتارية أو فرد«
وهي توصف عادة بأنها عملية )مسار( بلورة السياسات املناسبة؛  فبشكل عام، تبدأ 
وتنتهي بعملية تقييم لألوضاع: تقييم ، حتليل، تنفيذ، ثم إعادة تقييم، مع التأكيد علي 

أهمية اجلمع بني املؤشرات الكمية والكيفية في التحليل. )4(    

)1( Michael E. Kraft and Scott R. Furlong, »Public Policy: Politics, Analysis and Alternatives«, 
)Washington D.C: C.Q Press, 2004(, p. 4-9-13-14.
السلطة   ، التشريعية  السلطة   : الرسمية احلكومية  األطراف   : العامة هم   السياسات  )2( صانعو 
التنفيذية ، السلطة القضائية   . األطراف غير الرسمية: اجلماعات الضاغطة ، األحزاب السياسية ، 

الرأى العام )املواطنون( .
)3( كمال املنوفي، أصول النظم السياسية املقارنة، مرجع سبق ذكره، ص 290-287.

)4(http://www.escwa.org.lb/divisions/scu/events/Workshop_Information/Course%20Mod-
ules/Module%203%20MDGs%20and%20the%20Policy%20Cycle.ppt



المرأة واألمن األنساني

120

فقد طرح عباس حسني جواد و عباس عيد  أن هناك  ثالثة  مستويات للسياسات العامة 

كما تطرق إليها  ردفورد )1(

التي  املشكالت  أو  والقضايا  املطالب  وهي   :)Macro Politics(:العام املستوى   -1
تهم الرأي العام، أو شرائح وفئات متعددة منه، كاألحزاب السياسية، وأصحاب الدخل 

احملدود من املوظفني والعمال، ومشكالت انخفاض مستوى األجور وارتفاع أسعار السلع 

واخلدمات. 

تصنع  التي  تلك  هي  اجلزئية  السياسات   )Micro Politics( اجلزئي:  املستوى   -2
استجابة لقضية أو مطلًبا لفرد واحد أو جهة أو منطقة معينة، كإعفاء شركة ما من 

املؤسسات،  إحدى  إقامة مشروع إسكان موظفي  أو  أو تخفيضها عنها  الضريبة،  أداء 

أو تلبية مطلب مدينة ما لتعبيد طريق خاص بها، وهكذا فهي، إذن، قضايا أو مطالب 

العامة هنا لصالح  السياسة  وترسم  أو منطقة معينة،  أو شركة  محدودة لشخص 

جهة واحدة، أو عدد قليل من األفراد، ومهما كانت الفائدة املتأتية منها عظيمة لهؤالء، 

فإن املتأثرين واملنتفعني بها هم حفنة من األفراد مقارنة باجملموع الذي لم يتأثر بها. 

التي  السياسات  به  ويقصد   )Local politics( )اإلقليمي(:  احمللي  املستوى   -3
تتناول القضايا واملشكالت التي تتعلق باحملافظات أو األقاليم احمللية.

وواضح أنه يتعني عند وضع السياسة العامة أن نأخذ في االعتبار فعالية »اجلمهور« من 

أطر مختلفة. وجدير بالذكر أن الروابط التجريبية ال تكشف لنا فقط عن مدى مفاهيم 

تعد  مدى  أي  إلى  كذلك  توضح  بل  ونطاقها،  الناس  بها  يؤمن  التي  واألخالق  العدالة 

عملية صياغة القيم عملية اجتماعية قائمة على التفاعالت العامة. وأصبح جلًيا أن 

لدينا مبررًا قويًّا ألن نهتم بابتكار الظروف لتوفير املزيد من الفهم القائم على املعلومات 

واملناقشة العامة املستنيرة. وهذا نهج له تأثيراته القوية على السياسة . مثال ذلك ما 

يتعلق منها بحرية فكر املرأة الشابة وعملها، خاصة عن طريق التوسع في محو األمية 

وفى التعليم املدرسي وعن طريق تعزيز فرص العمالة للمرأة، والقدرة على اكتساب الرزق 

والتمكني االقتصادي . )2(  

)1(عباس حسني جواد و أرزوقى عباس عيد، صياغة السياسات العامة إطار منهجي، العدد األول جمللة 
أهل البيت عليهم السالم الصادرة عن جامعة أهل البيت بالعراق.

  <http://www.ahlulbaitonline.com/karbala/html/jurnal/1/siaga.htm#_Toc33673804>
)2( أمارتيا صن، مرجع سبق ذكره، ص 227.
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إن دور السياسة العامة ليس مقتصرًا على محاولة تنفيذ األولويات التي تبرزها القيم 

والتأكيدات االجتماعية، بل أيًضا علي تيسير وضمانات نقاش عام أكثر اكتماالً. وثمة 

أنواع مختلفة من السياسات العامة التي تسهم إيجاباً فى مدى املناقشات املفتوحة 

ذلك  بني  )ومن  اإلعالم  واستقالل  الصحافة  حرية  بينها  من  نذكر  ونوعيتها،  ونطاقها 

واإلناث  الذكور  )لتعليم  املدارس  وفتح  األساسي  التعليم  والتوسع في  الرقابة(  انعدام 

علـى السـواء( وتـعـزيـز االستقـالل االقـتصادي )خاصة عن طريق العمالة مبا في ذلك

األفراد  على جعل  تساعد  واقتصادية  اجتماعية  تغيرات  من  ذلك  وغير  النساء(  عمالة 

مواطنني مشاركني، والفكرة احملورية في هذا النهج هي الفكرة التي ترى اجلمهور العام 

مشارًكا نشًطا وفعاالً في عملية التغيير، وليس مجرد متلٍق سلبي سلس االنقياد يطيع 

التعاليم أو يستسلم في رضا ملا يتلقاه من عون ومساعدة . )1(

)1( املرجع السابق، ص 228. 
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أوالً: صنع السياسات العامة

»رسم  عبارة  استخدمت  العربية  الدول  معظم  في  كافة  اخملتلفة  الدستورية  الوثائق 

  )1( التنفيذية.  السلطة  احلديث عن اختصاصات  وهنا يكون محور  العامة«  السياسة 

نتاج  هي  إذ  األطراف؛  متعدد  ديناميكي  طابع  ذات  العامة  السياسات  صنع  عملية  إن 

ومحصلة تفاعل بني مؤسسات حكومية وأفراد وجهات ومصالح وعوامل خارجية بكل 

شك  وال  املعنية.  األطراف  متارسها  وضغوط  واتصاالت  مشاورات  من  ذلك  يتضمنه  ما 

أن هذه العملية تتأثر باإلطار األيديولوجي والقيم الثقافية السائدة، و يرتبط إعداد أي 

سياسة بقضية أو مجال معني، كما أن لها نطاًقا زمنيًّا محددًا يجتاز مراحل مختلفة. )2(  

إن عملية صنع السياسات العامة، واخلطوات التي متر بها ميكن توضيحها على النحو 

التالي )3( :  

1- معرفة القضايا واملشكالت العامة الناجمة عن مطالب املواطنني غير اجملابة 

وغير املشبعة ورغباتهم وحتديدها. 

واستشارة  واحلقائق  املعلومات  جمع  بعد  العامة،  السياسات  بدائل  حتديد   -2

الدراسة، وتشكيل جلان على  أو ذات املصلحة احلقيقية باملشكلة قيد  اجلهات املعنية 

املعلومات،  لتقصي  )الوزارات(  التنفيذي  اجلهاز  أو  )البرملان(،  التشريعي  اجلهاز  مستوى 

وسماع آراء اخلبراء واخملتصني من فنيني وإداريني وقضاة، يتم حتديد مجموعة من البدائل 

احملتملة لتحقيق األهداف العامة املوضوعة لها، وتلبية حاجات املواطنني ورغباتهم، في 

حدود املوارد املتاحة واخملصصة لكل منها.

)1( كمال املنوفي، »إسهامات كلية االقتصاد في مجال دراسة السياسات العامة، مرجع سبق ذكره، 
ص 24.

)2( كمال املنوفي، أصول النظم السياسية املقارنة، مرجع سبق ذكره، ص293.
)3( املرجع السابق، ص 297-293.
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 3- اختيار السياسة املناسبة: في هذه املرحلة جتري عملية كل بديل من بدائل 
أو مشروعات للخدمات  التي قد تكون على شكل برامج  العامة املقترحة  السياسات 

ملعاجلة  إصدارها  يراد  التي  والقوانني  لألنظمة  ولوائح  أو مسودات  ومناقشتها،  العامة 

موضوع معني، أو استثمار فرصة ما  أو جتنب تهديد معني، وغير ذلك .  إذ تخضع بدائل 

السياسات العامة املقترحة للنقاش داخل املؤسسة احلكومية وفق دساتير الدول، واملبادئ 

أو القواعد املتعارف عليها، فضالً عن املناقشة التي جترى حولها في املؤمترات العامة، أو 

اخلاصة باألحزاب واجلماعات  الضاغطة، واحلمالت االنتخابية، ووسائل اإلعالم املتنوعة. إذ 

يؤدي هذا التفاعل إلى اختيار أحد البدائل املطروحة، بوصفه معبرًا عن السياسة العامة 

األكثر قبوالً من قبل األطراف املستفيدة واملعنية برسم السياسات العامة.

4- اتخاذ القرار : يتضمن صنع القرار صدور قرار سلطوي ملزم من قبل اجلهات الرسمية 

حلسم االختيار بني السياسات البديلة .

5- تنفيذ السياسة: ويتطلب ذلك االنتقال إلى حيز التنفيذ، وقد ينطوي على توفير 

االعتمادات املطلوبة واملتابعة و التقييم لتنفيذ السياسة .

لتعريف  السياسات  صنع  عملية  في  حلقة  آخر  وهى  العكسية:  التغذية   -6

صانعي السياسة أوجه القوة والضعف للسياسة، وهذا عن طريق التقارير التي يرفعها 

املسئولون عن التنفيذ.

إن تصميم السياسات هو دراسة مجموعة متنوعة من املنهجيات، واآلليات أو األدوات 

التي قد تكون مناسبة حلل مشكلة معينة في السياسات. 

إن األدوات التالية قد مت الوصول إليها من خالل توقع رد فعل األطراف اخملتلفني للسياسات 

ولألسلوب الذي تختار احلكومة أن تنتهجه.
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 .Michael E.Kraft and Scott R.Furlong, Op. Cit., P.143 )1(
)2( كمال املنوفي، أصول النظم السياسية املقارنة، مرجع سبق ذكره، ص297-293.

ثانًيا: أدوات تصميم السياسات )1( 
- أدوات السلطة: تفترض أن الناس تتبع سلوًكا معيًنا؛ ألن شخًصا ذا سلطة قد طلب منهم 

أدوات قد  هذا. ويعتمد استخدام هذه األدوات على مدى الشرعية امللموسة للحكومة، وهي 

ال تكون دائًما مؤثرة وال دميقراطية، وقد تكون مناسبة بصفة خاصة في أوقات الكوارث؛ حيث 

غالًبا ما يكون رد فعل الناس إيجابيًّا.

- احلوافز واجلزاءات. االفتراض هنا هو أن اإلنسان عاقل يسعى إلى حتقيق أكبر مصلحة ممكنة. 

أما اجلزاءات فهي حوافز  بالنفع.  الناس على تبني سلوك معني يعود عليهم  وتشجع احلوافز 

سلبية تعمل على احلد من السلوك الذي ال يتمشى مع أهداف السياسة.

- أدوات بناء القدرات. توافر التدريب والتعليم واملعلومات واملساعدة الفنية، وتهدف إلى التوعية 

األطراف  أو  املستهدفة  السكان  مجموعة  كانوا  سواء  الناس،  متكني  إلى  ثم  ومن  والتبصير, 

العاملني في السياسات.

- أدوات وعظية/نصحية. تستحضر احلكومات بعض الصور والقيم في اخلطابات والتصريحات 

وصور االتصال األخرى لدفع الناس إلى التصرف بأسلوب معني.

- األدوات التعليمية. تشجيع األطراف الفاعلني في السياسات ومجموعة السكان املستهدفة 

على املشاركة والتعلم، مثالً من خالل جلان املواطنني االستشارية أو عمليات شراكة أخرى .

وقد تطرقت األدبيات إلى أربع مجموعات من السياسات هي:)2( 

1- السياسات االستراتيجية )سياسات تعبئة املوارد( : البشرية واملادية من الداخل، أو اجملتمع 

الدولي كالضرائب واملعونة واخلدمة العسكرية .

2- السياسات التوزيعية: تخصيص الثروة والسلع واخلدمات والفرص الوظيفية والتعليمية 

القيم  األفراد في اجملتمع، وميكن قياسها عن طريق تقدير كمية  والدفاع عن  والصحة واألمن 

املوزعة وحجم املستفيد منها. وترتبط السياسات التوزيعية بسياسة الرفاه االجتماعي )الرعاية 

الصحية والضمان االجتماعي( ومعدل اإلنفاق في هذه امليادين بدرجة التقدم االقتصادي في 

الدول، وسياسة الرفاه االجتماعي بسياسة الدعم. وتثير هذه السياسة  الكثير من التساؤالت 

حول من يستحقه، وكيف يصل إلى مستحقيه، وترتبط بسياسة التوزيع أيًضا سياسة إعادة 

التوزيع للدخل لصالح محدودي الدخل ومنخفضيه.

3- السياسات التنظيمية: تتعلق مبمارسة النظام السياسي لوظيفة ضبط سلوك األفراد أو 

اجلماعات داخل اجملتمع ومراقبته، وعند تقومي األداء التنظيمي للنظام السياسي يجب معرفة 

النشاط  الغير،  اعتداء  من  واملمتلكات  األفراد  حماية  الشخصية،  )األحوال  النشاط  مجال 

االقتصادي من أجور وأسعار ومكاييل ومقاييس وعملة، التنقل املكاني واالجتماعي، النشاط 

الديني، النشاط السياسي(.

واملسئولية  باملواطنة  الشعور  تدعم  التي  السياسية  الرموز  إيجاد  الرمزية:  السياسات   -4

واستخدامها. 
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ثالثـًا : مشكالت السياسات العامة
إن مشكالت السياسات العامة ميكن تقسيمها من حيث اجملال إلى نوعنينْ هما:)1( 

- املشكالت اإلجرائية: وهي تلك القضايا املتعلقة بكيفية قيام احلكومة وأجهزتها 
املتنوعة بتنظيم شئونها، و إدارة أعمالها و أنشطتها املتنوعة. 

- املشكالت األساسية: وهي القضايا التي تتعلق باهتمامات أفراد اجملتمع، كحرية 
الرأي والتلوث البيئي واألجور واألمن الداخلي وغير ذلك.

ثالث مجموعات  إلى  وتوزيعها  املـوارد  القضـايا من حيث  أو  املشكالت  وميكن تصنيف 

هي: )2(  

 - املشكالت التوزيعية: وهي التي تتعلق بكيفية توزيع املوارد بني األفراد أو اجلماعات 
أو األقاليم. 

- املشكالت التنظيمية: وهي التي تتعلق بتنفيذ التصرفات أو النشاطات العامة، 
أو وقفها، أو احلد من تدخل اآلخرين في بعض اجملاالت. 

- مشكالت إعادة التوزيع: وهي تلك التي تختص بنقل املوارد املتاحة من منطقة 
إلى أخرى، أو إعادة توزيع بعض املصادر أو املوارد املتوافرة في منطقة ما إلى املناطق التي 

تفتقر إليها لتحقيق العدالة االجتماعية . 

 أما من حيث النطاق، فيمكن تقسيمها إلى مجموعتنينْ هما: )3( 

كتلك  ذاتها،  الدولة  مبواطني  تتعلق  التي  القضايا  وهي  الداخلية:  املشكالت   -
املتصلة بالصحة والتعليم واألمن الداخلي والضرائب والنقل واملواصالت والبيئة والزراعة 

وغيرها.

- املشكالت اخلارجية: وهي تلك التي ترتبط بعالقة الدولة مع الدول األخرى كدول 
اجلوار، أو غيرها مثل مشكالت األنهار واملياه الدولية واملالحة البحرية واحلدود اإلقليمية 

بني الدول والصيد في البحار واألنهار الدولية والتهريب وغيرها كثير.

إن املشكالت واملطالب العامة ال تصل كلها إلى راسمي السياسات العامة، وال تأخذ 

أو  املطالب  بعض  تعارض  أوالً:   منها:  عديدة  أسبقياتهم ألسباب  إلى جداول  طريقها 

القضايا مع االعتبارات أو القيم واملبادئ التي يؤمن بها املعنيون من راسمي السياسات 

العامة ومنفذيها، سيطرة جماعة معينة أو فئة ما على املؤسسات احلكومية ووسائل 

االتصال اجلماهيري  واألحزاب السياسية خصوًصا في  الدول النامية، والدول التي تتكون  

مجـتمـعاتها  من قـوميـات وديـانات متعددة ، ثانًيا: اجلهل وعدم الوعي أو عدم النضج

)1( عباس حسني جواد و أرزوقى عباس عيد، مرجع سبق ذكره.
)2( املرجع السابق.
)3( املرجع السابق.
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فهم  عن  عاجزين  يجعلهم  مما  اجملتمع؛  أفراد  من  للغالبية  واالجتماعي  السياسي 

مشكالتهم والتعبير عن قضاياهم واستخدام السبل الناجحة إليصالها إلي املعنيني. 

و أخيرًا »فإن من املناسب التنويه إلى أن السياسات العامة ليست مقصورة دوًما« على 

ما تنفذه احلكومة من أعمال، وما تشرعه من لوائح وأنظمة وقوانني، بل تشمل أيًضا« 

ما تهمله أو متتنع عن فعله. )1(

رابًعا : حتليل السياسات العامة وتقييمها 
يجري تعريف عملية حتليل السياسات عامة بأنها أسلوب منظم ومنتظم لتقييم بدائل 

السياسة العامة أو برامج احلكومة، وهي غالًبا ما تتضمن استخدام أدوات اقتصادية 

وأساليب أو إجراءات كيفية أخرى؛ ومن ثم فإن حتليل السياسات قد يبدو أنه ال يهم أحًدا 

إال خبراء السياسات، غير أن اجلميع في الواقع يستخدم حتليل السياسات في العديد 

من األنشطة اليومية، وخالل كل املراحل اخلاصة بالسياسات، إال أنها تكتسب أهمية 

خاصة في مرحلة صياغة السياسات وتقييم البرامج بعد تنفيذها. )2(    ونقلت سلوى 

شعراوي جمعةعن وليم دان أن الهدف من حتليل السياسات العامة هو توفير املعلومات 

الالزمة في / عن عملية صنع السياسات وإنتاجها؛ فخلصت إلى أن حتليل السياسات 

املتاحة  البدائل  ِكفاية  بتعظيم  التي تسمح  املعلومات  تقدمي  يكون عن طريق  العامة 

وتوفيرها.)3( إن السياسة العامة لها تأثير مباشر وتأثير طويل املدى ال يظهران إال بعد 

العامة يكون على  املباشر للسياسة  فترة طويلة من تنفيذ السياسة نفسها؛ فاألثر 

الفرد نفسه متلقى اخلدمة، واألثر بعيد املدى يكون على السياسة نفسها . )4( 

لدى تقييم أثر السياسة العامة، البد من معرفة: أثر السياسة على املوقف أو اجلماعة 

املستهدفة، وأثر السياسة على املواقف أو جماعات غير تلك املستهدفة، 

التي تدخل  املباشرة  والتكاليف غير  احلالية واملستقبلية،  األوضاع  السياسة على  وأثر 

فيها نفقات الفرص البديلة.

ولكن هناك صعوبات في تقييم أثر السياسات، فمثالً جند أنه من الصعب تقدير عوائد 

السياسة العامة على الرفاه االجتماعي، كما أن لكثير من السياسات والبرامج قيًما 

رمزية ال تدخل تغيرًا فعليًّا على أوضاع الفئات املستهدفة.

)1( املرجع السابق.
)2( Michael E.Kraft and Scott R.Furlong, Op. Cit.,  P.24.
مرجع سبق ذكره،  )3( سلوى شعراوي جمعة، حتليل السياسات العامة فى القرن احلادي والعشرين، 

ص 30-29.
)4( املرجع السابق، ص 61.
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أدوات  و أخيرًا تقييم السياسات يحتاج إلى مال ووقت وموارد بشرية متفرغة، )1( وله 
تقييم أهمها طريقة املوازنة، والتخطيط، والبرمجة وأسلوب املؤشرات االجتماعية. )2( 
وعند تقييم السياسات العامة، يجب الفصل بني منفذ اخلدمة ومقيمها، واألخذ في 
االعتبار قضية املوارد البشرية، وقضية املعلومات، وعنصر الزمن عند اتخاذ القرار، والبيئة 
الدميقراطية)3(. وغالًبا ما  يتأتى إال في مجتمع تعمه  املالئمة. فتحليل  السياسات ال 

متيل احلكومات إلى تأكيد األثر اإليجابي ملا تضعه وتنفذه من سياسات .

خامًسا: السياسات العامة و األمن اإلنساني كسياسة عامة 
عن   - االقتصادي  املستوى  على   - احلديث  شاع  العوملة،  وذيوع  التسعينيات  بداية  مع 
الدميوقراطي،  التحول  مثل  مفردات  ذاعت  السياسي  املستوى  وعلى  العاملي،  االقتصاد 

وحقوق اإلنسان، والنوع االجتماعي، مقارنة باحلقوق اإلنسانية،
وإدارة شئون الدولة واجملتمع، واحلكم الرشيد والسياسات العامة العاملية... إلخ.)4( وقد 
ساعد ظهور السياسات العامة العاملية مؤمترات األمم املتحدة ومواثيقها التي وضعت 
بعد  نقدم  وأن  احلكومات،  أولويات  أجندة  على  املرأة  1995 قضايا  بكني  مؤمتر  بعد  مثالً 
إنشاء مجلس األمن اإلنساني اجتهادات جلعل األمن اإلنساني  سياسة عامة تطبقها 

ا.  الدول وتوليها اهتماًما خاصًّ
القطاع  وباختالف  الدولة،  باختالف  ومكوناتها  العامة  السياسات  محددات  وتختلف 
الذي تصنع فيه السياسة أو توجه إليه. فمحددات السياسات املتعلقة باملرأة التي عادة 
ما تأخذ املستويات الدولية واإلقليمية واحمللية؛ سوف تختلف عن محددات السياسات 
الزراعية أو الصناعية. وقد شهدت فترة التسعينيات وبداية األلفية اجلديدة بروز حتوالت 
في مجال السياسات العامة، منها التحول في مستوى التحليل واملنهجية ومحتوى 
السياسات وقضاياها، ولعل األخيرة تشير إلى حدوث حتول من التركيز على دور العوامل 
الداخلية إلى التركيز على العوامل اخلارجية فيما اصطلح على تسميته بالسياسات 
العامة العاملية؛ حيث أصبحت أجندة احلكومات مهتمة بقضايا البيئة الدولية خاصة 
في ظل العوملة، ومتثل قضايا )الصحة، حقوق اإلنسان واملرأة( املثال الواضح لذلك.  وسوف 
يقتصر التحليل هنا على محددات السياسات املتعلقة باملرأة العربية عامة، واملصرية 

على وجه اخلصوص.

)1(كمال املنوفي، أصول نظم السياسة املقارنة، مرجع سبق ذكره، ص313-311. 
)2( املرجع السابق،  ص 313.

)3(على الدين هالل، حتليل السياسات العامة في الوطن العربي، في: سلوى شعراوي جمعة )محرر(، 
مرجع سبق ذكره، ص 17-15. 

)4( سلوى شعراوي جمعه، حتليل السياسات العامة في القرن احلادي والعشرين ، في: سلوى شعراوي 
جمعة )محرر(، مرجع سبق ذكره،  ص 34.
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اإلنسانية  بالكرامة  اخلاصة  القضايا  اإلنساني  باألمن  اخلاصة  الدراسات  قربت  وقد 
واحلقوق والسالمة بطريقة متكاملة، وأضحت تشمل مجموعة من اجملاالت مثل دراسات 
األمن والعالقات الدولية، والقانون الدولي واملنظمات، وعلم االجتماع وسياسة احلقوق 
موضوعات  أن  من  الرغم  وعلى   . البشرية  التنمية  واقتصاد  االجتماع  وعلم  الثقافية، 
النوع االجتماعي غالًبا ما تكون موجودة في هذا النوع من الدراسات، فإنها غالًبا أيًضا 

ما مت تناولها بأسلوب مفكك/مجزأ. )1(  
وحتى نظهر نقطة االلتقاء/التشابه بني النوع االجتماعي كموطن قوى واألمن اإلنساني 

كإطار للسياسات؛ يجب أن نتساءل عن »اإلنسان« من ثالث زوايا:  
1( اجلسد ، 2( موطن الرعاية ، 3( موطن الفاعلية السياسية. ولنبدأ بتعريف أمارتيا صن 
احلد األدنى من األمن اإلنساني بأنه توفير الدولة جملموعة محدودة من احلقوق والقدرات 
التي من خاللها يتمكن األفراد واجملموعات من البقاء بصورة بها قدر من الكرامة. وعندما 
تتم صياغة/التعبير عن النوع االجتماعي )كأحد أنواع الهياكل( بطرق تفكير ومبنظمات 
اجتماعية تصر على ربط االختالف في اجلنس بأسلوب أندروسنتري androcentric يكون 
هناك اعتداء مادي ومفاهيمي على اإلنسانية )2(  ويتنوع مدى توجه  سياسات مؤسسات 
– وفق  النساء  أو  الرجال  يدفع مبصالح  الذي  أي   – االجتماعي  النوع  املبنية على  الدولة 
النوع االجتماعي وسياسته املتأصلنينْ في القواعد والعمليات املؤسسية.  فهل  تاريخ 
متكني  وسياسات  اإلنساني،  األمن  وسياسات  اإلنسان،  حقوق  سياسات  الدولة   تتبنى 
املرأة بوصفها )سياسة عاملية / مع وجود سياسة عامة خاصة في هذا اجملال داخل كل 

دولة؟( .  
بَينَْد أن شكل استجابة الدولة الحتياجات املرأة يعتمد أيًضا على بنية النوع االجتماعي 
داخل األسرة ودرجة تباين النوع االجتماعي في اجملتمع املدني واالقتصاد. ومن العوامل األخرى 
التي تؤثر في استجابة الدولة ملصالح املرأة املبنية على أساس النوع االجتماعي، طبيعة 
عالقات الدولة باجملتمع املدني وطبيعة نشاط املرأة في اجملتمع املدني ودرجة استقاللية 
الدولة وأسس شرعيتها. كل هذه الشروط جتتمع لتميز هياكل فرص النوع االجتماعي 
السياسية، وما يتعلق بالسياسات.  »وال توجد أي دولة ميكن اعتبارها »متقدمة« فيما 
يتعلق مبأسسة مصالح املرأة في السياسات. وعلى الرغم من أن أستراليا وكندا والدول 
يواجهون نفس املشكالت  اجملال، فإنهم  للتقدم في هذا  تعد مناذج  اإلسكندنافية مثالً 
التي تواجها دول مثل بنجالديش، تشيلي، جامايكا، مالي، املغرب أوغندا – في مقاومة 

بيروقراطية شديدة إلدماج النوع االجتماعي بصورة متساوية للسياسة العامة« )3(. 

  فمن املهم التمييز بني املؤسسات واملنظمات. وإذا استخدمنا تعريف دوجالس نورث كما 
أشـارت جـوتز، فـإن املؤسسـات ليـست منظمـات – على الرغـم من أنـها تتضمنهم  –

)1(Thanh-Dam Trunong, Saskia Wieringa, Amrita Chhachhi )eds.(, Op. Cit.,  P.IX
)2(Ibid , P.IX- XIII.  
)3( Anne Marie Goetz, Op. Cit.,  P.2-5.
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تطبقها  التي  الرسمية  وغير  الرسمية  القوانني/القواعد  من  مجموعة  هي  وإمنا   

املنظمات، وغالًبا ما يتم تشبيه هذا التعريف بالرياضة؛ حيث تكون املؤسسات »مثل 

<قواعد اللعبة« في الرياضات التنافسية.  فاملشاركون هم الذين يضعونها، وهم الذين 

يحددون احلدود االجتماعية  والبدنية التي تتم فيها ممارسة اللعبة«. هذا التشبيه مفيد؛ 

ألنه يذكرنا بأنه عند دخول مشاركني جدد – مثل املرأة – في املؤسسات، فمن املمكن أن 

تلعب هذه القواعد ضدهم؛ ال سيما وقد ُشكلت وفق االحتياجات االجتماعية والبدنية 

والقدرات واملصالح السياسية للفئة التي قامت بتصميمها في البداية. إن دخول العبني 

جدد في ألعاب مت تأسيسها قبل دخولهم تفرض عليهم تغيير سلوكهم ليتمشى مع 

القواعد املوجودة، وقد يتعلمون الفوز، إال أن هذا غالًبا ما يكون على حساب إدخالهم 

من  »ذكرًا  الطموحة  املرأة  املديرة  تصبح  عندما  –مثالً  اللعبة  على  »مختلًفا«  منظورًا 

الناحية االجتماعية«.)1( 

»النامية«.  البلدان  في  النساء  حياة  بتحسني  والتزام  واضح  اهتمام  وجود  املالحظ  من 

سياسات  تأثير  حول  العشرين  القرن  من  السبعينيات  خالل  باحثات  عدة  كتبت  وقد 

تينكر وميشيل بورمسن،  إيرين  الباحثات  الثالث، ومن هؤالء  العالم  التنمية في نساء 

وإستر بوزرب وبيرديتا هستون الالئي استخدمن »التنمية« مبعنى »التنمية االقتصادية أو 

التقدم االقتصادي«، وهكذا تصبح التنمية هنا عامالً واحًدا موحًدا .

وتذكرنا برديتا هيستون،  على سبيل املثال، بأن الهدف من دراستها هو وصف أثر عملية 

التنمية على »وحدة األسرة وأعضائها كل في حد ذاته« في كل من مصر وكينيا والسودان 

وتونس وسيريالنكا واملكسيك، وتضيف: إن املشكالت واالحتياجات  اخلاصة بنساء الريف 

واخلدمات  واألجر  والعمل  والتدريب  التعليم  حول  كلها  تتركز  الدول  تلك  في  واحلضر 

بني  هيستون  برديتا  وتربط  القانونية.  واحلقوق  السياسية  واملشاركة  وغيرها  الصحية 

النساء كفئة،  إلى استبعاد  يؤدي  مما  واعية؛  تنموية  وغياب سياسات  االحتياجات  هذه 

وهى مسألة ميكن حلها ببساطة عن طريق تطبيق سياسات تنموية أفضل؛ بحيث تركز 

على تـدريب النـساء على العمل امليـداني واالستـعانة مبدربات من النـساء ومسئوالت

)1( Ibid,  P.5.

المطلب الثانى: مناهج تنمية المرأة وسياساتها 
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وهكذا  وغيرها.  نسائية،  تعاونية  جمعيات  قيام  وتشجيع  الريفيات  النساء  تنمية  عن 
يتم التعامل مرة أخرى مع النساء بوصفهن فئة واحدة متجانسة قائمة بالفعل حتى 
نساء  أن  هنا  الباحثة  فيه  تفترض  الذي  الوقت  وفي  التنمية«.  »عملية  دخولهن  قبل 
العالم الثالث كافة يعانني مشكالت متشابهة، نرى أن اهتمامات ربات البيوت املصريات 
املتعلمات من الطبقة املتوسطة، في احلضر على سبيل املثال، تختلف من دون أدنى شك 
األثر  تترك  ال  التنموية  السياسات  أن  األميات، وجند  الفقيرات  اهتمامات خادماتهن  عن 
نفسه على الفئتني كلتيهما من النساء؛ حيث تتنوع املمارسات املتعلقة بأوضاع النساء 
وأدوارهن بتنوع الطبقة التى ينتمني إليها؛ فالنساء يتشكلن »كنساء« في اجملتمع عن 
طريق تفاعل مركب بني عناصر الطبقة والثقافة والدين وغيرها من املؤسسات واألطر 
املرجعية اإليديولوجية، وهن لسن فئة متجانسة ومجموعة واحدة من »النساء« على 
عبر  اخملتزلة  املقارنات  هذه  مثل  إن  ما.  عامة  سياسة  أو  معني  اقتصادي  نظام  أساس 
الثقافات تؤدى إلى االستيالء على تفاصيل احلياة اليومية وما لها من خصوصية، وكذلك 
طبقات  إلى  املنتميات  النساء  متثلها  التي  السياسية  باملصالح  اخلاصة  التعقيدات 

اجتماعية وثقافات مختلفة يعملن من أجلها. )1(

و  »احتياجات«  هيستون  برديتا  تراهن  كما  الثالث  العالم  لنساء  أن  يتضح  وهكذا 
»مشكالت« خاصة بهن، إال أنهن نادرًا ما يتمتعن من وجهة نظرها بـ »اختيارات« أو بحرية 
الفعل، وهى صورة لنساء العالم الثالث تستحق التوقف عندها ملا توحي به من تصور 
مسستتر للذات العربية؛ حيث تقول الباحثة: »إن أكثر ما أدهشني وحرك مشاعري في 
أثناء استماعي إلى نساء ينتمني إلى ثقافات مختلفة متاًما عنى، هو تعبيرهن – سواء من 
املتعلمات أو األميات، في الريف أو في احلضر – عن بعض القيم األساسية مثل أهمية 

األسرة والكرامة وخدمة اآلخرين«. )2( 

كونت الدولة احلديثة فى داخلها املفاهيم الرسمية للنوع  االجتماعي، مبا لها من وقع 
شديد على السياسات التى متس النساء، وتأثرت أشكال عمل النساء فى معظم األماكن 
بحركة رأس املال العاملي، ولكن جوليا كالنسي سميث الحظت أن عوامل أخرى، تشمل 
 ، االستعمارية  االستراتيجيات  ومختلف  التنمية  آليات  انتظام  وعدم  احمللية،  التقاليد 
ميكن أن تنشئ  فوارق فى مقدار عمل املرأة وطبيعته حتى فى داخل البلد ذاته،  كما أن 
ظهور الدولة احلديثة لم تترتب عليه النتائج نفسها فى جميع البالد.  فمسائل النوع 
املرأة  أنليس مورز فإن  بالًغا. وكما توضح  القومية قد يختلف تكونها اختالًفا  والهوية 
ميـكن أن تكـون »رمز« التـقليد فى إحدى الدول، ورمـز احلداثة فى أخرى، وبالتوازي يكون

)1( موهانتي تشاندرا تالبيد، مرجع سبق ذكره، ص 68.
)2( املرجع السابق، ص 69.



المرأة واألمن األنساني

131

 التنوع بني سياسة هذه الدولة وتلك. وأيًضا فإن سياسات بعض دول املنطقة الساعية 

إلى النهوض بالهوية القومية والتنمية من خالل »نسوية الدولة » - كما تبني مرفت 

حامت - جتابه بتحديات معيبة. )1( وقد ترحب النساء بإسهامات نسوية الدولة في تعبيرها 

الرمزي عن خطوات ارتقاء صوب املساواة النوعية الرسمية، ولكنهن قد يعانني أيًضا من 

القيود التى تفرضها سياسات من هذا القبيل على استقاللهن.

وقد شهد االهتمام باملرأة في التنمية تطورًا ملحوًظا منذ بدايته في السبعينيات؛ فمرَّ 

بعدة تغيرات في توجهه الفكري والسياسي أسفرت عن مناهج متنوعة بتنوع القضايا 

التي تركز عليها. وأبرز هذه املناهج  منهج الرفاه  االجتماعي، ومنهج  املساواة والعدالة، 

ومنهج  التحرير،  ومنهج  الِكفاية،  ومنهج  القدرة،  ومنهج   الفقر،  محاربة   ومنهج  

احلقوقي،  واملنهج  التمكني،  ومنهج  التوزيع،  والعدالة في  السيطرة  ومنهج  املشاركة، 

املرتبطة  والقضايا  التنمية  ملعاجلة  املتبعة  املناهج  و  والسياسات  املفاهيم   وتطورت 

واإلنتاجي  اإلجنابي  الثالثة:  املرأة  أدوار  بأحد  منها  كل  واهتمت  واجملتمع،  واألسرة  باملرأة 

واالجتماعي، هذا باإلضافة إلى غياب السياسات الواضحة لتناول قضايا املرأة في العديد 

من املؤسسات، سواء على مستوى احلكومات الوطنية أو الهيئات الدولية. )2( 

الترتيب  الدراسة حسب  من  اجلزء  هذا  في  اخملتلفة  السياسات  مداخل  تناول  وسيتم   

مع  احلقوق،  أساس  على  املبني  النهج  حتى  اإلجتماعي   الرفاه  نهج  من  بدًءا  الزمني, 

العلم بأن هذا التطور اخلطي هو تبسيط شديد للواقع؛ ففي التطبيق العملي ظهرت 

ترتيب  أي  باتباع  املنفذة  الهيئات  تقم  ولم  أوقات شبه متزامنة،  أكثر من سياسة في 

منطقي عند تغييرها للنهج املتبع، فكثيرًا ما كانت تنتقل من نهج الرعاية االجتماعية  

إلى نهج الِكفاية دون أخذ أي نهج آخر في االعتبار، كما أن املؤسسات اخملتلفة تتوجه 

في  نهج  من  أكثر  دمج  عامة  السياسات  صانعو  ويفضل  مختلفة.  سياسات  إلى 

سياساتهم؛ حتى يلبوا احتياجات الفئات اخملتلفة في الوقت ذاته، وأخيرًا فإن تغير نهج 

السياسات كثيرًا ما يقع خالل مرحلة التنفيذ وليس في مرحلة صياغة السياسات، ومع 

التالية «كنماذج  أخذ هذه املشكالت في االعتبار، يجب أن ينظر إلى مناذج السياسات 

أو  العملية  السياسات لالحتياجات  تلبية  مثالية«؛ فالغرض األساسي هو قياس مدى 

االستراتيجية للمرأة.

)1( جوديث تاكرومارجريت مريودر، مرجع سبق ذكره، ص42 –43. 
)2( Caroline Moser, Op. Cit., P.55. 
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من  كثير  في  شائع  وهو   –  ) االجتماعي:)1960-1950   الرفاه  منهج  أوالً: 
البلدان.

يعني هذا املنهج   كما أشارت  إليزابيث ولسون)1(  إدخال املرأة في التنمية بوصفها 
ا فقط، وباعتبارها مستفيدة سلبية من التنمية؛ حيث يقوم منهج الرفاه على ثالثة  أمًّ
افتراضات هي: أن املرأة مستقبل سلبي للتنمية أكثر من املشاركني في عملية التنمية، 
غير  الطفل  كعمل  تربية  وأن  اجملتمع،  في  للمرأة  أهمية  األكثر  الدور  األمومة هي  وأن 
يركز  ثم  ومن  االقتصادية.  التنمية  جوانب  في  للمرأة  فعالية  األكثر  الدور  هو  مدفوع 
األم  وتكون  إنتاجيًّا،  يكون  الرجل  دور  أن  ويفترض  للمرأة  اإلجنابي  الدور  املنهج على  هذا 
والطفل هما مركز اهتمامه. والوسيلة الرئيسة لتجسيد هدف هذا املنهج تكون من 
خالل سلع وخدمات مجانية من القادرين إلى غير القادرين. ومنذ السبعينيات، امتدت 
تنظيم  برامج  عن طريق  السكان  زيادة  من  احلد  لتتضمن  املرأة  جتاه  الرفاهية  سياسة 
األسرة، وبذلك استجابت وكاالت التنمية ملشكلة السكان في العالم من خالل تعريف 

املرأة بدورها اإلجنابي، وكمسئولة عن حتديد حجم األسرة.)2(  
يكرس هذا املدخل الدور التقليدي للمرأة، ويهدف إلي إدماج املرأة في التنمية من خالل 
التي  االحتياجات  أما   التنمية،  مما يجعلها منتفعة سلبية  من  األمومي؛  دورها  تعزيز 
يعتبرها هذا املدخل استراتيجية فتتمثل في توفير الغذاء ومقاومة سوء التغذية وتنظيم 
األسرة والتمتع بالعناصر األساسية للحياة من صحة و تغذية وتعليم ومسكن ودخل. 
وال يزال هذا املدخل األكثر انتشارًا؛ لكونه ال يشكل حتديًا للمجتمع وال يضع املرأة خارج 
موقعها التقليدي. )3(   وهو أيًضا املنهج األصلي املتبع في سياسات اخلدمات االجتماعية  
في فترات االحتالل، وكذلك في فترات التحديث املعتمد على النمو االقتصادي، ويهدف 
منهج الرفاه االجتماعي إلى تقدمي اخلدمات االجتماعية  للمرأة والفقراء واملستضعفني 
بوجه عام. وهو اجتاه قدمي يرتبط بسياسة النمو االقتصادي والوفاء باحتياجات األشخاص 
اإلجنابي،  دورها  احتياجات  املنهج هى  التي يخدمها هذا  املرأة  احتياجات  إن  األساسية. 

خاصة ما يتعلق بتوفير الغذاء والتغلب على سوء التغذية، وتنظيم األسرة )4(؛ 

)1( Elizabeth Wilson’s Book »Women and Welfare State )1977(« was cited by Maggie 
Humm in the Dictionary of Feminist Theory. Elizabeth Wilson is a major contemporary 
feminist accounts for Welfare.   
)2( Maggie Humm, Op. Cit., P.297-298. 

)3( صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، مفهوم النوع االجتماعي، مرجع سبق ذكره، ص4.
)4( وفى بدايتها، افترضت هذه البرامج أنه ميكن تقليل الفقر بتحديد اخلصوبة ، وذلك عن طريق النشر 
دفع  االجتاه  لهذا  الواضح  الفشل  ولكن  وتكنولوجيتها.  للمرأة  احلمل  منع  وسائل  ملعلومات  الواسع 
، ونتيجة  ، واملشاركة في قوة العمل  اخملطط  إلى إدراك أن املتغيرات املرتبطة بوضع املرأة كالتعليم 
لذلك أصبح من الضروري أخذ هذه املتغيرات في االعتبار. وكمثال على ذلك، أشارت كارولني موزر  إلى 
أن تقرير البنك الدولي عن التنمية في العالم 1984 يقر بأن تعليم الوالدين خاصة األم، وزيادة الدخول 
. وعلى  القانوني واالجتماعي هي حوافز جوهرية لتخفيض اخلصوبة  والوضع  املرأة  الريف، وعمل  في 
الرغم من هذا القصور الشديد في النظرة إلى املرأة في التنمية، فإن برامج الرفاهة هذه ستظل لها 
شعبية واسعة، ألنها آمنة سياسيًّا وال تغير من دور املرأة املقبول من وجهة نظر التقاليد عن طريق 

التقسيم النوعي للعمل.
Caroline Moser, Op. Cit., P.61.
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 فهو يهدف إلى الوفاء باالحتياجات العملية للمرأة. ويرى هذا املنهج دور املرأة سلبيًّا في 

عملية التنمية، لكنه ال يعمل على تغيير األوضاع القائمة فيما يتعلق مبكانة املرأة في 

؛ مما جعله رائًجا بني احلكومات واملنظمات غير احلكومية  اجملتمع أو العالقة بني اجلنسنينْ

املرأة  بني  أو  واملرأة  الرجل  بني  العالقات  إطار  في  املنهج  هذا  يتدخل  ال  كما  التقليدية، 

ومراكز السلطة حيثما كانت داخل البيت أو خارجه. )1(

ثانًيا: منهج التكافؤ – منهج العدالة و املساواة  )1985-1975 (
ظهر هذا املدخل في عقد األمم املتحدة اخلاص باملرأة في الفترة 1975 – 1985 مركزًا على 

التنمية من  املرأة في  إلى إشراك  ثالثية املساواة والتنمية والسالم، هادفـًا هذا املنهج 

مبا يضمن  الثالثة  أدوارها  تؤدى  وإنصافها حتى  املشاركة نفسها،  إعطائها فرص  خالل 

لها سبل النجاح. )2(  ويخضع هذا املدخل ملدى إرادة الدول السياسية التي يتم مبوجبها 

تطبيق القوانني، وفي حالة وجودها فإنها تعمل على تقليص الهوة املوجودة بني القانون 

والوضع السائد في مختلف امليادين االجتماعية واالقتصادية والسياسية. وال يزال هذا 

موقعها  خارج  املرأة  يضع  وال  للمجتمع  حتديًا  يشكل  ال  لكونه  انتشارًا  األكثر  املدخل 

التقليدي.)3( 

وأشارت تينكر في كتابها بعنوان »أثر التنمية السلبي على املرأة« إلى ما ذكرته موزر في 

توثيقها ملشروعات التنمية التي زادت من الفجوة بني الرجال والنساء من أن مخططي 

التنمية كانوا »غير قادرين على معاجلة دور املرأة املزدوج في اجملتمع، باملقارنة إلى الدور 

الواحد الذي يلعبه الرجل«، وقد أرجعت هذا األثر السلبي للتنمية على املرأة إلى ثالثة 

وعدم  اإلنتاجي  املرأة  بدور  االعتراف  عدم  أو  بإلغاء  خاصة  أخطاء  تخطيطية:  أخطاء 

استغالله، وأخطاء أدت إلى تعزيز القيم التي حتصر دور املرأة في املنزل من خالل االنخراط 

في أنشطة إجناب األطفال وتنشئتهم، وأخطاء سببها تطبيق القيم الغربية بصورة غير 

مالئمة فيما يخص عمل املرأة. )4(

إن منهج املساواة والعدالة هو املنهج األول لبرامج املرأة والتنمية )5(   وهو ينبع من فشل 

سياسات التنمية االقتصادية التقليدية التي تعتمد على النمو االقتصادي والتحديث، 

كما أنه جاء نتيجة لتدهور االقتصاد الدولي؛ إذ إن برامج االستـقرار والتكيف الهيكلي

)1( صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، مرجع سبق ذكره، ص 15.
)2( Caroline Moser, Op. Cit., P.63.

)3( صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، مرجع سبق ذكره، ص15.
)4( Caroline Moser, Op. Cit., P. 63
)5( Ibid, P.62.
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تعتمد على إسهام املرأة في التنمية، وهو متأثر بالبحوث التي أوضحت التأثيرات السلبية 

في املرأة نتيجة لسياسات التنمية االقتصادية التقليدية. )1( 

باعتبارها  التنمية  عملية  في  للمرأة  العدالة  حتقيق  هو  املنهج  لهذا  الرئيس  والهدف 

املدرة للدخل ويساير  فيها. ويركز هذا املنهج على املشروعات الصغيرة  إسهاًما فعاالً 

منهج مواجهة االحتياجات األساسية مثل امللبس واملأوى وتوفير الوقود واملياه الصاحلة 

تلبية  في  ويبحث  للمرأة،  الثالثي  بالدور  والعدالة  املساواة  منهج  ويعترف  للشرب. 

االستقالل  وإعطاء  املباشر،  الدولة  تدخل  خالل  من  االستراتيجية  النوع  احتياجات 

السياسي واالقتصادي للمرأة، ويعمل على تقليص الفوارق، واحلد من عدم املساواة مع 

الرجل.)2( 

ينتقده  للرجل، كما  املرأة  تبعية  ؛ ألنه يكشف عن  و املساواة فيه حتدٍّ العدالة  إن نهج 

البعض على أنه نابع من آراء حتررية غريبة، ويهدد توازن السلطة بني املرأة والرجل؛ ولذلك 

فهو غير مقبول لدى احلكومات في الدول النامية.)3(  

غير أننا نرى أن هذا املنهج يقوم على  افتراض أساسي مؤداه أن االستراتيجيات االقتصادية  

حتدث غالًبا أثرًا سلبيًّا على املرأة، ومن ثم يجب أن تندمج املرأة في عملية التنمية من خالل 

التوظف والسوق. ويتمثل االهتمام األول لهذا املنهج في معاجلة عدم املساواة بني الرجل 

االقتصادية.   / االجتماعية  اجملموعات  وعبر  للحياة،  واخلاص  العام  اجملالنينْ  كال  في  واملرأة 

في  أيًضا  وإمنا  األسرة فقط،  نطاق  فى  ليس  املرأة،  تبعية  املنهج مبشكالت  ويعني هذا 

ا لالستقالل   العالقات بني الرجل واملرأة فى السوق؛ وبذلك يضع هذا املنهج تأكيًدا مهمًّ

االقتصادي كمرادف للعدالة، مركزًا هذا املنهج – بصفة خاصة – على عدم املساواة بني 

الرجل واملرأة في التقسيم النوعي للعمل. وعلى الرغم من تعريف منهج العدالة على 

أنه تنموي في أوجه كثيرة، فإنه أكثر انحيازًا لوجهة نظر العالم املتقدم التي تنشغل 

أساًسا مبساواة النوع االجتماعي، بينما يسلم العالم النامي بأن املرأة تواجه مشكالت 

متعددة، ولكنه يؤكد أن التنمية هى السبيل الرئيس لتحسني وضع املرأة والتقدم عن 

طريق حتقيق املساواة بينها وبني الرجل.

بقرار  املعروف  األمريكي  الكوجنرس  وقرار   Ester Boserup بكتابات  متأثرًا  السبعينيات  في  بدأ   )1(
بيرسي  The Percy Amendment حيث ألزمت الوكالة األمريكية للتنمية بأن تأخذ في االعتبار توجيه 
مشروعات التنمية وبرامجها التي متولها الوكالة األمريكية للتعاون الدولي في دول العالم الثالث نحو 
مراعاة احتياجات املرأة كمشاركة ومستفيدة من برامج التنمية ومشروعاتها، كما أنه يدعم ، قرارات 

Caroline Moser, Op. Cit., P. 63 .)1967-1985 ( األمم املتحدة املتصلة باحلقبة األولى للمرأة
)2( صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، مرجع سبق ذكره، ص 16. 

)3(  املرجع السابق، ص 16.
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التنمية  عوائد  من  عادل  نصيب  على  املرأة  حتصل  أن  واملرأة  الرجل  بني  املساواة  وتتطلب 
واالعتراف باحلاجة إلى إحداث تغيرات في الدور التقليدي للرجل واملرأة. ومن ثم يؤكد هذا 
املنهج مشاركة املرأة في تنفيذ عملية التنمية وجني ثمارها؛ خللق مناخ أفضل لتحسني 
حرية اختيارات املرأة في التنمية. ويرى هذا املنهج أن االندماج هو األمر احلاسم في قضية 
املرأة في التنمية، ويفسر االندماج بأنه تزايد إدماج  املرأة في السياسات والبرامج القائمة، 
ومع ذلك ال توجد سوى وثيقة واحدة  فقط للمرأة في الوثائق العديدة ملؤمتر األمم املتحدة 
اخلاص بالنظام االقتصادي الدولي في عام 1974؛ مما يشير إلى أن أهمية املرأة مازالت تعرف 
بدورها البيولوجي في صياغة السياسات اخلاصة بالدول النامية. ومع أن هذا املنهج لم يلَق 
ا، فإنه ما زال معموالً به، لتحسني وضع املرأة من خالل التشريع الرسمي لبعض  قبوالً عامًّ

القضايا املهمة.
الـواقـع  في  تنفيـذه  يضمـن  ال  للسيـاسـة  أساسي  كمبدأ  باملساواة  االعتراف  إن 
العملي)1(، فعلى الرغم من أن بيانات سياسات صانعي السياسات تكون في وفاق عام مع 
فكرة املساواة، فإن اإلدماج على مستوى السياسات غالًبا ما كان يترجم إلى زيادة في إدماج 
النساء في السياسات والبرامج املوجودة بالفعل دون تضمني النساء في الرؤى واألولويات 

في بداية عملية التخطيط.  

نهاية  في  شيوعه  وزاد   1980 عام  بعد  ما   ( الفقر  محاربة  منهج  ثالثاً: 
الثمانينيات وبداية التسعينيات

املنهج هذا  ويعد  التنمية.  في  للمرأة  الثاني  املدخل  هو  الفقر  محاربة  منهج 
»The Toned Down version of Equity«)2(   من املبادئ األساسية للتنمية  من أجل التغلب 
على الفقر، ويتمثل ذلك في جعل املرأة الفقيرة قادرة على زيادة إنتاجيتها. ويعزى فقر النساء 
بالدور  املنهج  هذا  ويعترف  الدخل.  على  احلصول  في  وضعفها  إنتاجيتها  في  قصور  إلى 
اإلنتاجي للمرأة، ويسعى إلى تلبية االحتياجات العملية عن طريق املشروعات الصغيرة املدرة 
للدخل. إال أن هذا املدخل يزيد من األعباء على املرأة، إضافة إلى األعباء املنزلية، وفوق ذلك 
فإنه يستمر في التعامل معها ضمن موقعها داخل األسرة أكثر من كونها إنسانًا مستقالً. 
النوعية في  التفرقة  إلى  املال، إضافة  أنهن ال ميتلكن األرض ورأس  إلى  النساء  ويرجع فقر 
التي  االنتقادات  العدالة بسبب  أقل ملفهوم  املنهج يعطى أهمية  والسوق.)3( هذا  العمل 
وجهت إليه، ويرتبط مبفاهيم إعادة توزيع الدخل واالحتياجات األساسية، ويعالج االحتياجات 
العملية للمرأة فيما يتعلق بدورها اإلنتاجي املدر للدخل عن طريق مشروعات صغيرة و يركز 
على النساء الفقيرات كمجموعة منفصلة مؤكًدا دور املرأة اإلنتاجي فقط؛ نظرًا إلى قصور 
احلكومات عن تقدمي معونات محدودة للنساء؛ فما زال التركيز يتمثل في دعم مشروعات 
رواًجا لدى  صغيرة مدرة للدخل عن طريق اجلمعيات األهلية. هذا املنهج من أكثر املناهج 

احلكومات والهيئات الدولية املانحة )املمولة للمشروعات والبرامج التنموية(. )4(

)1(Caroline Moser, Op. Cit., P.65.
)2(Ibid, P.66.

)3( صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، مرجع سبق ذكره، ص 11.
)4( املرجع السابق، ص 17.
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في  الالمساواة  بتقليل  ويهتم  والفقر،  االقتصادية   الالمساواة  بني  املنهج  هذا  ويربط 

العالم  في  النساء  غالبية  إن  واملرأة؛ حيث  الرجل  بني  الالمساواة  تقليل  وليس  الدخل، 

االقتصادي  النمو  - على حتسني  رئيسة  - بصفة  أيًضا  عامالً  الفقراء,  أفقر  من  الثالث 

كما  املنخفض.  الدخل  ذات  األسرة  في  للمرأة  متزايدة  إنتاجية  يتطلب  الذي  املتوازن، 

الوصول  إمكانية  نقص  إلى  يرجعان  الرجل  مع  والالمساواة  املرأة  فقر  أصل  أن  يفترض 

إلى امللكية اخلاصة لألرض ورأس املال؛ وبسبب التمييز النوعي في سوق العمل. ومن ثم 

يهدف إلى زيادة التوظف واختيارات توليد الدخل للمرأة ذات الدخل املنخفض من خالل 

إمكانية أفضل للوصول إلى املوارد اإلنتاجية.)1(  

توظيف  برامج  إلى  النامية  الدول  معظم  فى  وجهت  التي  األساسية  االنتقادات  ومن 

املرأة، احتمال أن يؤدي تعديل التوزيع النوعي للعمل داخل األسرة إلى حدوث تغيرات في 

ميزان القوة بني الرجل واملرأة داخل األسرة على نحو يهدد استقرارها.)2(  وهناك أيًضا 

الكافية  الكمية غير  إلى خفض  الدخل املنخفض  املرأة ذات  برامج  أن تؤدى  تخوف من 

املنخفض بصفة عامة مبن فيهم  الدخل  ذات  الفئات  توزع على  التي  املعونة  من  أصالً 

الثالث ستظل على مضض تقوم بتوزيع موارد من  العالم  املرأة؛ مما يعني أن حكومات 

ميزانياتها العامة على املرأة، وكثيرًا ما تفضل هذه احلكومات توزيع املوارد على مستوى 

األسرة أو على مستوى القطاع العائلي، على الرغم من أنها ستظل بصفة عامة في 

أيدي الرجل رب األسرة )3(.  وأيًضا كثيرًا ما تهمل القيود اخلاصة في أدوار املرأة النوعية؛ 

حيث تشتمل هذه القيود على مشكالت إدراك فصل العمل اإلجنابي عن العمل اإلنتاجي، 

إلى جانب املسئوليات املنزلية ورعاية األطفال. كما أن هناك القيود الثقافية التي تعوق 

قدرة املرأة على التحرك بحرية خارج النطاق املنزلي، ولتنافس بالتساوي مع الرجل على 

مشروعات متماثلة.  كما أن الرجل يسيطر على املوارد املالية لألسرة، وال تستطيع املرأة 

أن تدخر شيًئا فيما عدا تسهيالت األمان اخلاصة التي تقدم لها، وكذلك ال تستطيع املرأة 

احلصول على االئتمان؛ ومن ثم ال تستطيع غالًبا أن تتوسع في مشروعاتها إال عن طريق 

الدخل ملكافحة  توليد  إن مشروعات  مكونات غير تقليدية لالئتمان تكون متاحة لها. 

العملية عن طريق  النوع  تلبي احتياجات  وبذلك  للمرأة؛  التوظف  أن حتقق  الفقر ميكن 

زيادة دخلها، ولكن إذا لم يؤدِّ هذا التوظيف إلى استقالل ذاتي أكبر، فإنه ال يلبي في هذه 

احلالة احتيـاجات النوع االستراتيـجية. وهذا هو االختـالف الرئيس بني منهجي العدالة

)1( Caroline Moser, Op. Cit., P. 67. 
)2( Ibid., P. 67-68.
)3( Ibid., P.68.
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ومكافحة الفقر، وغالًبا ما يعني التركيز على الدور اإلنتاجي للمرأة، في منهج مكافحة 
الفقر، إهمال دورها اإلجنابي، ولذلك إذا لم تقم مشروعات توليد الدخل بعبء املرأة في 
العمل املنزلي ورعاية األطفال مثالًَ بإيجاد رعاية اجتماعية مناسبة لألطفال، فإن هذه 
املشروعات ميكن أن تفشل حتى في تلبية احتياجات النوع العملية عن طريق احلصول 

على دخل. )1( 

رابًعا: منهج القدرة  
عن  العامة  السياسة  لتقييم  نستخدمها  علمية  استراتيجية  أي  بني  منيز  أن  يتعني 
القضية األساسية املتعلقة بأفضل طريقة للحكم على املصالح الفردية وبيان املقارنات 
منهج  أن  األساسي  املستوى  على  واملالحظ  وضوًحا.  أكثر  لتكون  األشخاص  بني  فيما 
القدرة يحظى ببعض املزايا الواضحة باملقارنة بعملية التركيز على متغيرات أداتية مثل 
الدخل. بيد أن هذا اليعني أن التركيز األكثر إفادة وإنتاًجا لالنتباه العملي سيظل دائًما 
أن محاوالت  ، كما  القدرات قياسها أصعب من غيرها  إن بعض  للقدرات.  قياًسا  وأبًدا 
إخضاعها »ملقياس ما« ميكن أن يخفى أحيانًا أكثر مما تكشف هي. وثمة ثالثة أساليب 
عملية بديلة ميكن التفكير فيها إلضفاء صيغة عملية على االهتمام األساسي  لهذا 

النهج:

1- النهج املباشر: يأخذ هذا النهج صورة فحص مباشر ملا ميكن أن يقال عن املزايا 
النسبية؛ وذلك بفحص الكميات املوجهة إلى األداء الوظيفي أو إلى القدرات ومقارنتها. 
ويعد هذا النهج من مناٍح كثيرة األسلوب األكثر مباشرة واألصدق متاًما لدمج  اعتبارات 

القدرة في عملية التقييم، وميكن استخدامه مع هذا بأشكال مختلفة منها: 

•  املقارنة الكلية وتشتمل على التنظيم التراتبي جلميع هذه الكميات املوجهة بعضها 
إلى بعض على أساس الفقر أو الالمساواة.

مقابل  املوجهة  القوى  لبعض  التراتبى  التنظيم  ويتضمن  املنحاز،  التراتبى  التنظيم   •
أخرى, دون اشتراط اكتمال التنظيم التراتبى التقييمي.

مقارنة متميزة للقدرة، وتتضمن مقارنة بعض قدرات محددة يجرى اختيارها لتكون بؤرة 
االهتمام دون النظر إلى اكتمال التغطية )2(. 

 
متصالً  استخداًما  ويتضمن  نسبيًّا،  راديكالى  غير  ثاٍن  نهج  التكميلى:  النهج   -2
إلجراءات تقليدية للمقارنة بني األشخاص؛ من حيث حيز الدخل، ولكنه يستكمل هذه 
املـقـارنات العـتبارات خـاصة بالقـدرة. وميـكـن ألغـراٍض عـمـليـة تـوسـيـع قـاعـدة

)1( Ibid, P.69.
)2( أمارتيا صن، مرجع سبق ذكره، ص 106.
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املعلومات حتى خالل هذا الطريق. كذلك فإن عملية االستكمال ميكن أن تنصب على أحد 

أمرين: إما املقارنات املباشرة لعملية األداء الوظيفي، وإما على متغيرات أداتية مختلفة 

عن الدخل التي من املتوقع أن تؤثر في حتديد القدرات، وثمة عوامل مثل إتاحة الرعاية 

الصحية وإمكان حتقيقها، والتأكيد على االنحياز اجلنوسى في عمليات التخصيص داخل 

العائلة، وتفشى البطالة وتفاقمها مبقدورهما أن يضاعفا من الوضوح االنحيازي املترتب 

على املقاييس التقليدية في حيز الدخل، وميكن لهذه التوسعات أن تثري الفهم الكلى 

والشامل ملشكالت عن الظلم والفقر مبا تضيفه إلى حصاد معارفنا من خالل مقاييس 

عدم مساواة الدخول وفقر الدخل. وجدير باملالحظة أن هذا النهج ينطوي جوهريًّا على 

استخدام »مقارنة بني القدرة والتميز« كوسيلة إلجناز عملية االستكمال )1(   

3- النهج غير املباشر: مسار ثالث لهذا النهج أكثر طموًحا من النهج التكميلى 
مثال ذلك أن مستويات دخل األسرة ميكن تعديلها في اجتاه  تنازلي على أساس األمية، أو 

في اجتاه تصاعدي على أساس املستويات العليا للتعليم وهكذا؛ بهدف جعلها متعادلة 

تأسيًسا على إجناز القدرة. ويتعلق هذا اإلجراء باألدبيات العامة املعنية »بجدول التكافؤ«، 

كما يرتبط بالبحث املعنى بتحليل إنفاق الدخل األسري؛ بهدف عمل تقييم غير مباشر 

للمؤثرات السببية التي رمبا لم تنَس مالحظتها )مثل وجود أو عدم وجود أمناط بذاتها من 

االنحياز اجلنسي داخل األسرة(. )2(  

نهاية  في  شيوعه  وزاد   1980 عام  بعد  ما   ( الِكفاية  منهج  خامًسا: 
الثمانينيات وبداية التسعينيات ( 

منهج الِكفاية هو املدخل الثالث  للمرأة في التنمية. ويهدف هذا النهج  إلى أن تكون 

التنمية أكثر ِكفاية  وتأثيرًا من خالل اإلسهام االقتصادي واملساواة االجتماعية  للمرأة، 

وأن يكون مفتاح احلل ملفهوم املرأة في التنمية اقتصاديًّا بحتـًا؛ بحيث إن عدم فهم دور 

املرأة وتقديره، سوف يؤدي إلى وجود مشروعات وبرامج غير متوازنة في النظرة املستقبلية 

إلى زيادة دخل النساء، ويأتي من خالل رفع ِكفايتهن في أداء مهامهن اخلاصة وليس من 

تستطيع  ما  أخذ  إن  للدخل.   مدرة  إضافية  ومشروعات  أنشطة  في  إشراكهن  خالل 

والتعريف بطرق  والتدريب،  املهارات  زيادة  وإن  أمر حيوي،  االعتبار  بعني  املرأة  به  تقوم  أن 

زيادة اإلنتاج ورفع ِكفايتها وتقدمي التقنيات احلديثة املالئمة يجعل عمل املرأة ذا إنتاجية 

وِكفـاية أكبر على مسـتوى األعمـال احلرفية أو الزراعيـة املنزلية واملوجهة إلى السوق.

)1( املرجع السابق، ص 107.

)2( املرجع السابق، ص 107.
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وقد جاء نهج الِكفاية املستخدم حاليًّا في برامج املرأة والتنمية، نتيجة لتدهور االقتصاد 

الدولي؛ ألن برامج االستقرار والتكيف الهيكلي تعتمد على إسهام املرأة في التنمية، 

املرأة بنجاح  النهج  إلى  ضمان تنمية متكافئة وفعالة وربط إسهامات  و يهدف هذا 

تدهور  فترات  في  العملية  املرأة  باحتياجات  الوفاء  إلى  باإلضافة  واملشروعات،  البرامج 

وينظر  املرأة.  وقت  ومرونة  الثالثة  املرأة  أدوار  على  باالعتماد  وذلك  االجتماعية،  اخلدمات 

أيًضا إلى املرأة من منطلق قدرتها على تقدمي اخلدمات والعمل خالل فترات عمل ممتدة 

وغير محددة. هذا املنهج هو من أكثر السياسات رواًجا لدى احلكومات والهيئات الدولية 

املانحة )املمولة للمشروعات والبرامج التنموية(. )1(

وعلى الرغم من أن إسهام املرأة ضروري لنجاح عملية التنمية ككل، فإن التنمية ال تؤدى 

بالضرورة إلى حتسني ظروف املرأة؛ فوجود مشكالت مثل نقص التعليم والتكنولوجيا غير 

اإلنتاجية تعد قيودًا مسيطرة ومؤثرة في مشاركة املرأة وحتسني أوضاعها االقتصادية. 

ويقوم منهج الِكفاية بدرجة كبيرة على مرونة عمل املرأة في كل من دورينْها: اإلجنابي 

وفي إدارة اجملتمع، ويلبي هذا احتياجات النوع العملية فقط بتكلفة ساعات عمل أطول 

للمرأة وزيادة العمل غير املدفوع، وفى معظم احلاالت، يفشل هذا املنهج في الوصول إلى 

أي حاجات استراتيجية للنوع ويسبب انخفاًضا في عدالة توزيع املوارد، كما ينتج عنه 

أيًضا انخفاض خطير في تلبية احتياجات النوع العملية.

سادًسا: منهج التحرير 
ارتبط هذا املدخل بالتنمية االشتراكية التي كان هدفها زيادة مشاركة املرأة السياسية، 

في  ا  مهمًّ دورًا  املرأة  أعطيت  وقد  القومية،  التنمية  متطلبات  ليالئم  عملها  وتسخير 

احلزب السياسي. ويعد عمل املرأة جزًءا حيويًّا من مقومات التنمية القومية. ولم تكن 

للمرأة وللرجل سلطة مراقبة اإلنتاج أو صياغة األولويات السياسية؛ ولذا فإن هذا املدخل 

يعترف بدور املرأة اإلنتاجي ودورها في  سياسة اجملتمع، ويلبى احتياجات النوع االجتماعي 

االستراتيجية من خالل حتسني وضع املرأة االجتماعي والقانوني. وتُلبي احتياجات النوع 

الدولة  توفير  والرجل على حد سواء، من خالل  املرأة  إلى  بالنسبة  العملية  االجتماعي 

و املسئوليات بني  العمل  توزيع حجم  إعادة  للسلع واخلدمات األساسية. ومع ذلك فإن 

املرأة والرجل كان محددًا. )2(

)1( صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة ، مرجع سبق ذكره، ص11- 17.
)2( املرجع السابق، ص 11-9- 12.
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سابًعا: منهج املشاركة 
يهدف هذا املدخل إلى املشاركة الكاملة للمرأة مع الرجل في جميع أنشطة التنمية، 

القرن  مشارف  على  ونحن  اآلن  املعروف  ومن  واالجتماعية.  االقتصادية  اجملاالت  وخاصًة 

السياسي،  وبالعمل  بالبرملان  عضًوا  ضئيلة  نسبة  تسجل  املرأة  أن  والعشرين  احلادى 

ومنهن من وصلن إلى املناصب السياسية والدبلوماسية العليا، رئيسة وزراء أو وزيرة أو 

سفيرة. أي أن املرأة تفتقر إلى تنشيط دورها في املشاركة على املستوى العاملي والدولي 

لكسر  والتقييم  واملتابعة،  والتخطيط  واإلدارة،  القرار،  اتخاذ  عمليات  وفى  وتفعيله. 

وبناء عليه يجب  ؛  اجلنسنينْ بني  والتربوية  االجتماعية  والتفرقة  األبوية  السيطرة  حاجز 

تشجيع عجلة املشاركة الشاملة والكاملة بني اجلنسنينْ ودفعها. وحتى يصبح الناس 

معتمدين على أنفسهم، البد من املشاركة في عملية التنمية في مراحلها كافة ابتداء 

من التعرف على املشكلة، وإيجاد احللول، والتخطيط واحلصول على املوارد، ووصوالً إلى 

النتائج املطلوبة، ويتعني أن تعامل املرأة كمشارك كامل األهلية في دورة املشروع  وال 

ينظر إليها كمستفيد فقط، وهذا يعنى أنه يجب أن تسقط االعتبارات والتقاليد التي 

متنح الرجل حق القرار والسيطرة، باعتبار أن املرأة ال متلك الِكفاية؛ ألن هذه االعتبارات 

إلى  أن تؤدى املشاركة  التنمية من منطلق تعزيز عدم املساواة. ويجب  تضعف عملية 

التغلب على مظاهر التمييز النوعي. )1(

ثامًنا: منهج السيطرة والعدالة التوزيعية 
يهدف هذا املدخل إلى سد فجوة عدم املساواة بني املرأة والرجل، ولتذليل عقبة سيطرة 

جميع  في  للمرأة  الكاملة  املشاركة  إلى  يدعو  حيث  واألسرة.  اجملتمع  على  الرجل 

األنشطة واملوارد. ويهدف هذا املدخل بصورة أساسية إلى دفع املرأة ورفع قدراتها، عن 

طريق االستفادة من املوارد املتاحة؛ من أجل كفالة مشاركة املرأة مع الرجل في اتخاذ 

القرار، والعمل على زيادة الدخل، ورفع قدراتها ومهاراتها العلمية والثقافية، إضافة إلى 

ذلك, يشجع هذا املدخل على إرساء مبدأ العدالة في توزيع املوارد األساسية داخل املنزل 

وخارجه؛ حتى يرتفع مستوى رفاهية احلياة للرجل واملرأة مًعا، ويشمل هذا العدالة في 

توزيع الطعام، وخدمات التعليم والصحة الوقائية والعالجية، وامللبس واملسكن وتوزيع 

موارد زيادة الدخل وفرص العمل. )2(

)1( املرجع السابق، ص 12.
)2( املرجع السابق، ص 9.
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تاسًعا: منهج التمكني  )1975– 1995(
هو عملية متكني املرأة  وزيادة وعيها عن طريق توفير الوسائل الثقافية والتعليمية واملادية؛ 
حتى تتمكن من املشاركة في اتخاذ القرار والتحكم في املوارد التي تعنيهم. وهو مدخل 
املرأة من خالل االعتماد على  إلى متكني  الثالث؛ يهدف  العالم  حديث مصوغ من نساء 
النفس. لكن عن طريق الثقافة والتعليم والعمل والتوظيف، فإن التقليل من شأن املرأة 
ال يعد مشكلة يخلقها الرجال فحسب، وإمنا تشارك النساء أنفسهن فيها، ومن هنا 
تبرز ضرورة التعبئة اجلماعية لزيادة الوعي لدى النساء للتغلب على حاالت التمييز في 
النوع االجتماعي في املؤسسات؛ فليس كافًيا أن تسعى املرأة إلى املزيد من التعليم من 
املدرسي  النظام  في  البنات  العنصرية ضد  التفرقة  إنهاء  إلى  وإمنا حتتاج  التقدم،  أجل 
والوظيفي، ويلبي هذا احتياجات النوع االستراتيجية بطريقة مباشرة من خالل تعبئة 
كاملة، وكذلك احتياجات النوع العملية ، ويتفادى الربط باحلركة النسائية الغربية. )1( 
جتاه  واملرأة  الرجل  لدى  والوعي  اإلدراك  توليد  تيسير  على  يعمل  التمكني  مدخل  إن   
موضوعات النوع االجتماعي  وحتليل أسباب وضع املرأة الدوني. ويتم التركيز على توليد 
الوعي؛ نظرًا إلى كونه الهدف احملوري والرئيس لهذا املدخل في معظم احلاالت.  لذلك فإن 
مدخل التمكني يعمل على حتريك اجلماعات النسائية حول البرامج التنموية؛ للتأكد من 

أن النساء، يسيطرن سيطرة كافية ويتعاملن بشكل متساٍو كمشاركات ومستفيدات. )2( 

وقد نشأ  احلاضر،  الوقت  في  تداوالً  وأكثرها  السياسات  أحدث  يعد من   املنهج  إن هذا 
نتيجة إلخفاق منهج العدالة، كما حتبذه احلركات النسائية في العالم الثالث وبعض 
الدولية  الهيئات  من  الكثير  على  يغلب  املنهج  هذا  وبدأ  الشعبية.  األهلية  املنظمات 
واملمولة للمشروعات، و نرى أنه يساعد  املرأة من خالل االعتماد على الذات، والقضاء على 
كل أنواع تبعية املرأة واستكانتها اجتماعيًّا أو اقتصاديًّا أو سياسيًّا و الوفاء باالحتياجات 
املؤمتر  خالل  كبيرًا  اهتماًما  املنهج  لقى  وقد  الثالثة.  أدوارها  عبر  للمرأة  االستراتيجية 
إلى  ويسعى  املنعقد في  بكني عام 1995، وهو أكثر السياسات شموالً  الرابع للمرأة  
يقاوم في معظم  النهج   ومازال   ، التفاوت بني اجلنسنينْ املعاجلة االستراتيجية لقضايا 
ويولي هذا   )3( الرجل.  املرأة وحتكمها في  بأنه يعني سيطرة  يؤول  العربية، حيث  البالد 
األسرة  نطاق  داخل  ولتبعيتها  واملرأة،  الرجل  بني  املساواة  لعدم  كبيرًا  اهتماًما  املنهج 
وخارجها، كما يؤكد حقيقة أن اضطهاد املرأة يختلف تبًعا لعرقها وطبقتها والتاريخ 

االستعماري ووضعها احلالي فى النظام االقتصادي الدولي. )4(  

)1( Caroline Moser, Op. Cit., P.74.
)2( صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، مرجع سبق ذكره، ص 12.
)3( صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، مرجع سبق ذكره، ص 18.

)4( Caroline Moser, Op. Cit., P.74.
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معبرًا  القوة،  تعريف  في  يبحث  ولذلك  املرأة؛  قوة  تصاعد  أهمية  املنهج  هذا  ويؤكد 

عنها بقدرة املرأة على زيادة اعتمادها على ذاتها، ويتحقق هذا عن طريق احلق في حتديد 

على  السيطرة  على  القدرة  خالل  من  التغيير،  اجتاه  في  والتأثير  احلياة،  في  االختيارات 

املوارد. ومن ثم يبحث هذا املنهج في متكني املرأة من خالل إعادة توزيع القوة في اجملتمع. 

ويُلح املنهج على ضرورة حدوث تغيرات في القانون وأنظمة حقوق التملك، واملؤسسات 

أن  اجملتمع.  ويالحظ  للمرأة في  واألمن   العدالة  وذلك لتحقيق  والقانونية؛  االجتماعية 

حاجات النوع االستراتيجية وفقـًا لهذا املنهج مشابهة لنظيرتها في منهج العدالة، 

ولكن وسائل حتقيق هذه احلاجات تختلف في هذا املنهج - بشكل جوهري-  عن نظيراتها 

في املناهج السابقة.)1(  

كما يختلف هذا املنهج عن منهج العدالة في األسلوب الذي يتبعه كل منهما للوصول 

إلى حاجات النوع االستراتيجية بطريقة غير مباشرة، من خالل حاجات النوع العملية؛ ألن 

ا الذي حققه منهج العدالة في مواجهة طبيعة تبعية املرأة بطريقة  النجاح احملدود جدًّ

املواجهة  عن  التمكني  منهج  عجز  إلى  أدى  التشريعية؛  التغيرات  خالل  من  مباشرة 

بطريقة مباشرة، وقد استفاد هذا املنهج من حاجات النوع العملية كأسس يقام عليها 

االستراتيجية.  احلاجات  وصول  تأمني  وكوسائل ميكن من خاللها  آمن،  دعم  قاعدة  بناء 

ويرى هذا املنهج أن استراتيجيات املرأة لن تنفذ من دون جهود منظمات املرأة املستدامة 

املنهج  هذا  يتضمن  ثم  ومن  نفسهما؛  والرأي  التفكير  لها  التي  واجملموعات  واملنظمة 

والتعبئة  القانونية،  والتغيرات  وإجراءات تخطيط املشاركة،  الوعي  إثارة  بشكل واضح 

املرأة واملنظمات  آليات تضمن دخول  والتعليم الشعبي، وهي  الوعي،  السياسية، ورفع 

أهمية  على  املنهج  هذا  يؤكد  ولذا   . التخطيط  عملية  في  االجتماعي  بالنوع  املعنية 

منظمات املرأة، مثله في ذلك منهج الرفاه؛ مما دفع بعض واضعي السياسات إلى دمج 

املنهجنينْ مًعا، مع األخذ في االعتبار أن منهج الرفاه يعترف بالدور اإلجنابي للمرأة فقط، 

بينما  أسفل،  إلى  أعلى  من  اخلدمات  لوصول  كوسائل  املرأة  منظمات  منه  واستفادت 

يعترف منهج التمكني بالدور الثالثي للمرأة، ويبحث من خالل منظمات املرأة من أسفل 

إلى أعلى، ويعتمد على زيادة وعي املرأة لكي تستطيع حتدي تبعيتها. )2(  

)1( Ibid., P.76.
)2( Ibid., P.77.
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عاشًرا: منهج احلقوق 
أنها  على  البشرية  التنمية  بتعريف  اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج  قام   ،1996 عام  وفي 

مكونة من ثالثة أجزاء مهمة: 

 ، 1( قدرة توفير تغذية وصحة جيدتنينْ

2( القدرة على اإلجناب الصحي، 

3( القدرة على تلقي التعليم واملعرفة.

فمناهج  اإلنسان؛  حقوق  لتحقيق  كافية  غير  ولكنها  ضرورية  البشرية  التنمية  إن 

التنمية البشرية تؤكد أهمية االحتياجات األساسية، لكنها تتعدى مناهج االحتياجات 

األساسية من خالل التركيز على توسيع خيارات األفراد. معنى هذا أن الفقراء يجب أال 

ينظر  أن  وإمنا يجب  والسلع،  أنهم مستفيدون سلبيون من اخلدمات  إليهم على  ينظر 

في  البشرية  التنمية  مناهج  ركزت  وقد  التنمية.)1(  عملية  في  رئيس  كطرف  إليهم 

وكان  التنمية،  نتيجة جلهود  بوصفها  واالقتصادية؛  االجتماعية  التنمية  على  األساس 

هذا النهج ال يلقي باالً إلى جودة الطرق واألدوات املستخدمة لتحقيق النتائج، أما النهج 

األصل  في  ويركز  وااللتزامات،  الواجبات  من  متداخلة  أساًسا بشبكة  فيهتم  احلقوقي 

على املساءلة والطريقة املستخدمة. فالنهج احلقوقي يتطلب جودة عالية في عملية 

التنمية ونهجها، ويركز على املساءلة وعلى أهمية حتديد املسئولني عن توفير احلقوق 

األفراد  ويعد   )2( مسئولياتهم.  مع  يتناسب  مبا  قدراتهم  تنمية  يتعني  ومن  اإلنسانية، 

في النهج احلقوقي، مبن فيهم الفقراء، أصحاب حقوق، ومن ثم، من املنطقي أن يكون 

الفقراء طرًفا أساسيًّا في عملية تنميتهم من خالل متكينهم من املطالبة بحقوقهم. 

إن البرامج احلقوقية تتطلب بناء قدرات اجملتمع ليفهم الناس حقوقهم، ويطالبوا بها، 

ويقوموا بإسهامات حقيقية في سبيل حصولهم على هذه احلقوق. إن املشاركة، وخاصة 

مشاركة النساء واألطفال، هي أحد حقوق اإلنسان املعترف بها في العديد من االتفاقيات، 

وهو حق غالًبا ما ينتهك. وفي النهج احلقوقي، تكون املشاركة نتيجة وهدًفا، وفي الوقت 

طريقة  ذاته وأداة؛ فتيسير املشاركة في اتخاذ القرارات اجملتمعية هدف في حد ذاته. إن 

القدرة - في تعريفها الواسع - هي العنصر األساسي لتحديد جدوى املطالبة باحلـقوق 

ومدى القيام بالواجبات؛ فليس من املمكن أن تتم محاسبة أحد األشخاص

)1( Johnson Urban, »Human Rights Approach to Development Programming«, )Nairobi: 
UNICEF, 2003(, P.3-5.
)2( Ibid, p.4
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البد  لهذا  بتأديتها؛  له  تسمح  التي  األساسية  الشروط  يفتقد  كان  إذا  واجبه  تأديته  لعدم 
القيام  مسئولية  الشخص  يقبل  أن  يجب  أوالً:  املساءلة:  تتم  أن  قبل  شروط  ثالثة  توافر  من 
بالواجب، ثانًيا: ينبغي أن تكون لديه املسئولية/الشرعية للقيام بهذا الواجب، ثالًثا: يتعني أن 
تكون لدى الشخص املوارد الالزمة للقيام بهذه الواجبات. من هنا؛ نرى أن هناك اختالفات بني 
نهج االحتياجات األساسية مقابل النهج احلقوقي؛ ففي النهج احلقوقي يطالب أصحاب احلق 
بحقوقهم من املسئولني، ومن ثم يجب أن يكونوا قادرين على املطالبة بهذا احلق، وإذا لم يكن 
اإلنسان  احلق؛ ألن حقوق  أنه يفقد هذا  يعني  أن يطالب بحقه، فهذا ال  الشخص  في مقدور 
الناس على  والتمكني معناهما مساعدة  التضامن  إن  ومتأصلة.  لالنتهاك  قابلة  وغير  عاملية 
املطالبة بحقوقهم. وفي النهج احلقوقي يحل التضامن والتعاطف محل العمل اخليري؛ لهذا 
»قلب«  املستطاع،  بقدر  اجلميع،  لدى  يكون  أن  احلقوقي  للنهج  األساسية  املتطلبات  يعد من 

حلقوق اإلنسان ينعكس على القرارات واألفعال. )1(

)1(Johnson Urban, Op. Cit., P.21-22-31-32- 33. 
)2( Ibid, P.34
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إن جذور التمييز عادًة ما تعزى إلى القيم االجتماعية، التي حتول دون وصول بعض الناس 

إلى املوارد والفرص التي  يستحقونها. ويؤدي التمييز إلى االستبعاد وعدم إقرار حقوق 

اإلنسان، وعادًة ما يحدث ذلك للنسوة والفتيات في الطبقات الفقيرة احملرومة. )1(   ويبرز 

في  عليها  واحلصول  املوارد  إلى  الوصول  فرص  تفاوت  في  االجتماعي  النوع  في  التمييز 

والتعليم،  العمل  فرص  على  احلصول  في  النوعية  الفجوة  إدراك  وميكن  كافة،  البلدان 

وكذلك فى حرية التعبير السياسي وفى صناعة القرار.

جتعلهم  عقبات  يواجهون  الفتيان(  )وأحيانًا  والفتاة  املرأة  أن  إلى  الفجوات  هذه  وتشير 

بعيدين عن ممارسة حقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية أو حقوقهم 

املدنية. )2(

)1( الوكالة الكندية للتنمية الدولية، »التعريف باملساواة في النوع االجتماعي في برنامج الوكالة 
الكندية للتنمية الدولية في مصر«، )القاهرة: الوكالة الكندية للتنمية الدولية، 2004(، ص 34. 

)2( املرجع السابق،  ص 35. 
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حادي عشر: األمن اإلنساني إطار للحماية والتمكني
تطورت املفاهيم التنموية والسياسات املرتبطة بقضايا املرأة بدًءا من الرفاه االجتماعي، 
وصوالً إلى التمكني؛ للتأكيد على قدرة املرأة على حتقيق زيادة حقيقية في الدخول من 
خالل نشاط إنتاجي، يؤدي إلى »التحكم« أى توافر اخليارات و البدائل، باإلضافة إلى توافر 
قدرة تفاوضية على حتسني املكانة والوضع، والتشديد على ضرورة توافر الفرص للنساء 
والوصول إلى شبكات األمان االجتماعي وحماية مصاحلهن الفردية واجلماعية.  وللوصول 
إلى هذه اإلمكانية، يجب أن تتمتع املرأة بحقوقها اإلنسانية كاملة، شبكات مع ضمان 
متناسقة  جهودًا  ويتطلب  اخملاطر،  من  املرأة  يقي  احلماية  فإطار  احلقوق.   هذه  حماية 
لتطوير معايير وإجراءات ومؤسسات تعالج اخملاوف مبنهجية.  أما التمكني فيساعد املرأة 

على تطوير قدراتها وأن تصبح مشاركة على نحو كامل في صنع القرار واتخاذه.  
وجاء نهج األمن اإلنساني لتأطير نهجي احلماية والتمكني، مع التأكيد على مبدا العدالة 
واملواطنة  والسياسية  واالقتصادية  االجتماعية  احلقوق  واحترام  واحلرية  االجتماعية 
للخروج بنسق متكامل، هو نسق األمن اإلنساني. ففي إطار احلماية، أوجب هذا النسق 
على الدولة  حماية احلقوق األساسية واالحتياجات واملصالح االقتصادية واألمن النفسي 
واجلسدي والثقافي ملواطنيها دون متييز من خالل قواعد للحكم الرشيد، وتعزيز العمل 
اإلنساني، والتأكيد على سيادة القانون، وشفافية ومحاسبية في املؤسسات احلكومية، 
ووضوح في آليات اإلنفاق على التسليح مقابل الصرف على احتياجات األمن اإلنساني 
التمكني،  نهج  وجاء  اإلنساني.   األمن  نسق  لتفعيل  كأساس  املواطنة  حقوق  واحترام 
والقدرة على  املوارد،  والتحكم في  والوصول  والوعي،  والصوت،  للتأكيد على املشاركة، 

التأثير وصنع القرار واتخاذه.  
إن احترام احلقوق اإلنسانية للمرأة هو لب نسقى احلماية والتمكني، وهما سبيل الوصول 
من  تعريفه  إلى  نظراً  عام؛  بشكل  للمرأة  اإلنساني  لالمن  للوصول  الطريق  األمن  إلى 
البقاء على قيد احلياة،  أنه حماية اجلوهر احليوي حلياة اإلنسان. وهذا يتطلب  قبل على 
وتأمني سبل العيش الكرمي، واحلفاظ على الكرامة اإلنسانية. فاحلقوق اإلنسانية تتضمن 
األساسية  املكونات  يوفر  وهذا  واالجتماعي.  والثقافي  واملدني  والسياسي  االقتصادي 
لألمن اإلنساني من إحساس مستدام بالوطن، وشبكات عائلية واجتماعية قوية وتقبل 
املاضي, مع التأكيد على الفهم اإليجابي للتغيرات في املستقبل.  فالشركاء في تنفيذ 
هذا النهج طرفان أساسيان هما: الدولة من ناحية، واجملتمع املدني من ناحية أخرى لتوفير 
وتوقع  وحقوقها،  اإلنسانية  املرأة  كرامة  على  احلفاظ  وضمان  األساسية،  االحتياجات 
احلياة دون التعرض بفقر مدقع، واحلفاظ على قيم اإلنسان اجلوهرية، وضمان املمارسة 

الدميقراطية، واحلماية من التهديدات االجتماعية واالقتصادية والسياسية. 
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شكل )9(: تطور املفاهيم التنموية و القضايا املرتبطة باملرأة

شكل 10:  األمن اإلنساني إطار للحماية و التمكني )1(
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شكل رقم 10 : األمن االنسانى إطار للحماية والتمكني )2(

شكل رقم 10 : األمن االنسانى إطار للحماية والتمكني )3(
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يبقى من غير الواضح إذا ما كان مفهوم األمن اإلنساني قادرًا على جتسيد دوره علميًّا. أوالً، 
يفتقد مثله مثل مفهوم »التنمية املستدامة« من  إلى تعريف دقيق. ثانًيا، إن مناصري األمن 
اإلنساني هم الذين يحاولون إبقاء املفهوم في معناه الواسع والغامض؛ حتى يحفظ »األمن 
اإلنساني« حتالف الدول متوسطة القوة والهيئات التنموية واملنظمات غير احلكومية. هناك 
أسئلة أخرى أكثر تعمقـًا تدور حول هذا النهج وما يترتب عليه من آثار وتداعيات. إن تخصيص 
املوارد املتاحة وحده قد يحول دون مواجهة كل التهديدات املتنوعة لألمن اإلنساني كما جاء 
في تقرير التنمية البشرية وأهداف التنموية األلفية. هذا باإلضافة إلى وجود شك في قدرة 
العالم على تخصيص وقت ومجهود إضافينينْ للتعامل مع هذا الكم من املوضوعات  مثل 
النزاعات الداخلية والتدخالت اإلنسانية واألمن االقتصادي واألمن البيئي، إلخ، في حني أن 
العمل على احلد من النزاعات الداخلية ال زال دون املأمول منه. إن مفهوم األمن اإلنساني، 

خاصة مدرسة »التحرر من احلاجة« يبدو مثاليًّا. 
التدخالت اإلنسانية،  تأتي حتت عنوان »األمن اإلنساني« مثل  التي  املفاهيم  العديد من  إن 
الدولة، وهو مفهوم متأصل. وقد عبرت مجموعة 77 عن  التقليدي لسيادة  املبدأ  تنتهك 
قلقها من أن هذا قد يؤدي إلى انتهاك سيادة الدولة، ومبا أن الدول ال زالت تلعب الدور الرئيس 
في الشئون العاملية، فإن عدم رغبة الدول في التنازل عن أجزاء من سيادة الدولة سيجعل 
األمن اإلنساني غير مؤثر. هذا باإلضافة إلى أن األمن اإلنساني، في األغلب، سيكون مبثابة 
ذريعة فعالة أخرى للدول القوية في حتكمها في الدول الضعيفة؛ فهناك وجهة نظر تقول 
إن الدول القوية خاصة الدول الغربية هي التي ميكنها أن حتدد أي احلقوق اإلنسانية تبرر مبدأ 
عدم التدخل – كصورة من صور اإلمبريالية، وقد اتهم البعض مفهوم »مسئولية احلماية« 

بأنه محض تعبير مخفف عن السيادة األمريكية. )1(  
ويتضمن مجال »األمن اإلنساني« انتقادات ومخاوف، ليس فقط في مجال العالقات الدولية، 
بل أيًضا في مجال التنمية. وقد تأثر، على وجه اخلصوص، بنهج القدرات الذي صاغه أمارتيا 
صن )1981، 1992( وفيما بعد مبارثا نوسباوم. ويرفض هذا النهج منهاج احلقوق واملستحقات 
ز على وضع األفراد  وكذلك إجراءات  بعموميتها، مثل نصيب الفرد من الدخل القومي، و يركَّ
من كل الفئات داخل اجملتمع من حيث قدرتهم على حتقيق حياة كرمية فيما يتعلق باإلجنازات 
دورًا  تلعب  لم  إذا  ذاتها  في حد  قيمة  لها  ليست  املوارد  أن  إلى  النهج  هذا  واحلرية.ويشير 
في النهوض بحياة اإلنسان. وتدعي مارثا نوسباوم  أن نهج القدرات يتمشى مع النسبية 
األساسية  املصادر  أحد  يعد  انعدامها  أن  يفترض  التي   –  cultural relativism الثقافية 
التي ينتقد على أساسها منهج »حقوق اإلنسان« – )إال إن هذا ال يقترن بالضرورة باألهواء 
محور  إن  واحلرمان«(.  القمع  بسبب  مختلفة  بطرق  تشويههم  »ميكن  إنه  إذ  الشخصية؛ 
اهتمام مجال األمن اإلنساني هو تكوين قائمة بالوظائف العاملية لإلنسان التي هي أولى 

برعاية التخطيط العام واهتمامه في العالم كله. )2(

)1( <http://en.wikipedia.org/wiki/Human_security>
)2( Nira Yuval-Daviz, “Human Security and the Gendered Politics of Belonging”, Paper 
presented at the Symposium on Justice, Equality and Dependency in the Post Socialist 
Conditions, The University of Warwick: Center for the Study of Women and Gender, 2003. 
< http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/sociology/gender/news/pastevents/symposium/yuval>
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 إن احللقة التي تربط نهج »القدرات« بنهج »األمن اإلنساني« ليست فقط ايديولوجية، 
تبنى  الذي  هو  نفسه  صن  أمارتيا  أن  إلى  دايفس  يوفال  أشار  وقد  شخصية.  أيًضا  بل 
مفهوم »األمن اإلنساني« عام 2000، وغدا منذ ذلك احلني عالمة مرجعية في هذا اجملال، ال 
سيما فيما يتعلق باالهتمامات النسوية في مجال التنمية؛ فقد حاولت مفاهيم »األمن 
التنمية،  في  املرأة  نظريات  إلى  وجهت  التي  اخملتلفة  االنتقادات  على  ترد  أن  اإلنساني« 
وعاجلت  األوروبية  باخللفية  التأثر  وتفادت  والتنمية،  االجتماعي  والنوع  والتنمية،  واملرأة 
املوضوعات اخلاصة بهياكل ثقافية بعينها. وبسبب هذا املعنى التحولي أصبح »األمن 

اإلنساني« متضمًنا في املنهج النسوي. )1(     
الكفيلة  القواعد  من  مجموعة  وضع  التركيزعلى  يتجاوز  اإلنساني  األمن  مفهوم  إن 
بالتعامل مع مصادر التهديد, إلى التركيز على سبل تنفيذ االلتزامات املنصوص عليها. 
وهو ما يتجسد في وجود انفصال بني ما يوجد من اتفاقيات وقواعد قانونية ملزمة، وبني 
مدى تنفيذ الدول لتعهداتها املنصوص عليها؛ بحيث أصبح وجود القاعدة القانونية ال 

يعني بالضرورة االلتزام. 

إال من خالل تعاون منظم عبر احلدود االجتماعية   أنه ميكن حتقيق األمن اإلنساني  غير 
وإذا حدث،  بالفعل،  إلى هذا عن حتقيقه  الدعوة  واملؤسسية والقطاعية، ومن األسهل 
في يوم من األيام، فهو غالًبا سيتطلب قدرة غير عادية من قبل املشاركني على التخلص 
أن  املصاحبة،  االفتراضات  أحد  فمثالً  اإلنسانية.  للعالقات  القدمية  النماذج  بعض  من 
إلى  لنصل  املدى  قصير  األطراف  أحد  إشباع  تأجيل  مقدورهم  في  سيكون  املشاركني 
أنهم سيتصرفون  وفي  اآلخرين  املشاركني  في  يثقوا  وأن  األمد،  إفادة مشتركة طويلة 
باألسلوب ذاته. هذا الضرب من األمن يتم اكتسابه وال ميكن فرضه، فضالً عن أن الثقة ال 
مُتنح بسهولة وعلى نحو تلقائي. ولن ينجح هذا النسق، في الغالب، إال إذا تخلت الدول 
االحترام  احلصول على  وفي  للجهود  دورها كمنظم  إرادتها عن  والقوية مبحض  الغنية 
الذي غالًبا ما يتوقعونه. ومن املهم أن يتبنى املشاركون وجهة نظر بعيدة املدى للفوائد 
املستقبلية؛ فنسق  األمن اإلنساني بطبيعته يتطلب التناغم والصبر، ويجب أن يقابل 
متاسك اجلهود وتكاملها باستمرارها؛ فهي قد تأخذ سنوات ورمبا عقودًا حتى نرى نتائج 
قياس  آلية ميكن من خاللها  وضع  الضروري  من  اعتبارات عملية,  أجل  فمن  ملموسة؛ 

النجاح. 

)1( Ibid.
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نتائج  الدراسة وتوصياتها

نتائج  الدراسة 
•  ثبت أنه لتحقيق أهداف األمن اإلنساني؛ يتعني استخدام نسقى احلماية و التمكني 

جدول  على  اإلنسان  أمن  إدراج  أساسية:  سياسات  خالل  من  اإلنسان  أمن  نهج  واتباع 

األعمال األمني ، تعزيز العمل اإلنساني ، احترام حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي، 

نزع سالح الناس ومكافحة اجلرمية ، منع الصراعات العنيفة واحترام املواطنة . )1(

•  تتعلق سياسة األمن - بادئ ذي بدء - بالوقاية، وفي حالة أمن الدولة، تصبح مسألة 

تتعلق بدرء أخطار انتهاك األراضي والتدخل في نظام احلكم، أما في حالة األمن اإلنساني 

أو  احتواء  األمد من خالل  وجعله هدفـًا طويل  اخلوف  من  بالتحرر  تتعلق  فهى مسألة 

القضاء على العوامل التي تهدد هذا الهدف. إال أنه عند تعرض الدول واألفراد إلى العنف 

في  التفرقة  وميكن  أمكن هذا.  إن  دفاع  األمنية مسألة  السياسة  املادي/البدني، متسي 

من  والوقاية  األزمات«،  من  »الوقاية  و  األساس«  من  »الوقاية  بني  اإلنساني  األمن  نهج 

األساس تعتمد على االعتقاد بأن الوقاية يجب أن تبدأ في أبكر وقت ممكن، وتعمل على 

والتهميش  املساواة  وعدم  »احلرمان  ويعد  اإلنساني،  لألمن  املتأصلة  األسباب  مواجهة 

االجتماعي واملنع من الوصول إلى القوة السياسية من مكونات انهيار املبادئ االجتماعية 

السببان  األمل...هما  احلياة...واحلرمان من  عادلة في  االجتماعي؛ فغياب فرصة  والنظام 

اجلذريان للعنف والنزاع.« وتتطلب إزالة هذه األسباب استراتيجية طويلة املدى من أجل 

التنمية العادلة املستجيبة للخصوصية الثقافية والتمثيل و النوع االجتماعي؛ لذا تعد 

مساعدات التنمية من غير هذه الطريق طويلة املدى. و ميكن حتديد ثمانية أنواع للوقاية 

ونزع  الوقائي  التفكيك  الوقائي،  السالم  بناء  الوقائية،  الدبلوماسية  هي:   األزمات  من 

السالح وإعادة إدماج احملاربني، األعمال اإلنسانية الوقائية، أعمال حقوق اإلنسان الوقائية، 

العمل الوقائي في اجملال االقتصادي واالجتماعي، إصالح قطاع األمن، التحول الدميقراطي. 

ويتم تنفيذ األنواع الثالثة األولى بهدف منع النزاعات، على أن يجري تصنيفها بوصفها 

إلى  تنتمي  فهي  أصيلة:   قيمة  فلها  املتبقية  اخلمسة  األنواع  أما  األزمات.  ضد  وقاية 

)خاصة  األزمات  من  للحد  استخدامها  أيًضا  ميكن  لكن  األساس،  من  الوقاية  فصيلة 

اإلغاثة اإلنسانية وحقوق اإلنسان(. )2(  

)1( جلنة أمن اإلنسان، مرجع سبق ذكره، ص27.
)2( Sverre Lodgaard, Op. Cit.,  P. 9.
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•  يتطلب التقييم السليم إلسهام النساء في إنتاج مقومات الرفاه اإلنساني أساًسا 

األسواق  التداول في  املقتصرة على  القومية  يتجاوز منظومة احلسابات  نظريًّا مبتكرًا 

للرفاه  واسع  تعريف  تقدمي  على  النظرية  وتعمل  واخلدمات.  للسلع  النقدي  والتقييم 

اإلنساني ودراسة أثره على أمن املرأة واإلنسان و أمن اجملتمع ككل مبا يتناسب مع مفهوم 

التنمية اإلنسانية )1(.

•  إن مناصري تبني أجندة األمن اإلنساني يدافعون بأن األجهزة األمنية التي تركز أكثر 

على حماية األفراد املواطنني واجلماعات من التهديدات التي تشكل خطورة على قدرتهم 

األساسية على البقاء، بدالً من التركيز على التهديدات املتعلقة بأمن الدولة، ستجعل 

العالم أكثر أمًنا. )2(  

•  ميكن لألمن اإلنساني أن يكون ذا فائدة كدليل من أجل وضع األولويات وتقييم األداء 

في تقوية الدميقراطيات ودمج االقتصاديات وتقوية اجملتمعات لدى الدول على أساس من 

القيم املشتركة واملبادئ املتفق عليها. 

•  إن التزايد املستمر لعدم املساواة في العالم  يهدد االستمرار في التقدم السياسي 

على  التعرف  في  يساعدنا  أن  اإلنساني  األمن  لنهج  ميكن  و  واالجتماعي،  واالقتصادي 

كيفية حتديد وإيجاد املناخ املواتي الذي نحتاجه جميًعا من أجل ضمان حتقيق السالم 

واملزيد من التنمية. )3(   

•  كثيرًا ما تركز برامج السياسة العامة على القضايا املباشرة ، وليس على القضايا 

الوطنية  وللحكومات  املتحدة  لألمم  سيسمح  اإلنساني  األمن  نسق  إن  املهمة.)4( 

إلى  اجلرائم  بوصول  السماح  من  فبدالً  املبكرة،  اإلنذار  إلشارات  بسرعة  تستجيب  أن 

ودارفور,  والعراق، وفلسطني  ورواندا،   البوسنة،  التي شاهدناها في  البشعة  املستويات 

ميكن استخدام إطار األمن اإلنساني لتنبيه األطراف املناسبة لتقوم بدورها في اقتالع 

جذور النزاع قبل أن يحدث ويستفحل.

)1( برنامج األمم املتحدة اإلمنائى والصندوق العربي لإلمناء االقتصادي و االجتماعي و برنامج اخلليج العربي 
لدعم منظمات األمم املتحدة اإلمنائية، مرجع سبق ذكره،  ص 6. 

)2(< http://en.wikipedia.org/wiki/Human_security>
)3(Thirtieth Regular Session of the General Assembly Organization of American States,  
June 4, 2000 Windsor, Canada  OAS/SER.P   AG/doc.3851/00  April 26, 2000  Original: Eng-
lish  http://www.summit-americas.org/

)4( برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، تقرير التنمية البشرية لعام 1994،  مرجع سبق ذكره، ص1. 
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•  ميكن استخدام األمن اإلنساني كأداة لوضع األولويات ذات العالقة بسالمة املواطنني 

واملتقبلة  واملفتوحة  الدميقراطية  والسلوكيات  املؤسسات  تعزيز  خالل  فمن  وأمنهم؛ 

أقوى عندما  تكون  فالدول   – الوطنية  السيادة  يعزز من  أن  اإلنساني  لألمن  لآلخر ميكن 

أجل  من  األقوى  األداة  هي  زالت  ال  الدول  أن  من  الرغم  وعلى  آمنني.  مواطنوها  يكون 

على حماية  العمل  في  األطراف  كل  واجبات  يظهر  النهج  هذا  فإن  اجلماعي،  النشاط 

األمن اإلنساني، وليس فقط احلكومات واملنظمات، بل األفراد أيًضا. )1(  

• يتطلب اكتشاف نسق  األمن اإلنساني الرجوع إلى موضوع الثقافة وإلى مفهوم احلرمان.  

فيدعو النسق إلى االنتباه إلى النطاق العريض لألنواع اخملتلفة من احلرمان، ومن ثم إمكان 

على  واملساعدة  النزاعات،  مواقف  في  يتم كسرها  التي  الروابط  على حتديد  املساعدة 

حتديد ما يجب إصالحه، وإعادة بنائه أو استبداله من أجل حتقيق االستقرار والسالم. )2(  

في  تأثيرها  أساس  على  واملمارسات  السياسات  لتقييم  بإطار  اإلنساني  األمن  يزودنا   •

 ،)3( األساسية  اآلثار  من  العديد  هناك  اخلارجية  السياسة  منظور  ومن  الناس،  سالمة 

أوالً: عندما تتطلب الظروف، سيكون من الضروري استخدام أفعال عنيفة حلماية أهداف 

األمن اإلنساني ، ثانًيا : يجب تقييم التكلفة البشرية لتعزيز أمن الدولة واألمن الدولي 

إدماج السياسات األمنية بصورة أكبر مع استراتيجيات  ثالًثا: ينبغي   ، بصورة واضحة 

تعزيز حقوق اإلنسان والدميقراطية والتنمية، رابًعا: نتيجة للطبيعة املعقدة للتحديات 

احلديثة التي تواجه أمن الناس يجب أن تتضمن التدخالت الفعالة مجموعة متنوعة من 

األطراف مبا فيهم الدول واملنظمات متعددة األطراف ومجموعات اجملتمع املدني، خامًسا: 

تعتمد املعاجلة الفعالة على املزيد من التعاون على مستوى تنفيذ العمليات، سادًسا: 

تسعى منظمات اجملتمع املدني للحصول على فرص ومسئولية أكبر من أجل تعزيز األمن 

مهمة  استراتيجية  يكون  أن  على  قادر  البشرية  بالتنمية  النهوض  أن  كما  اإلنساني. 

السبب  تكون  ما  غالًبا  التي  املساواة  اإلنساني، فمن خالل مواجهة عدم  األمن  لتعزيز 

الرئيس للنزاعات العنيفة، ومن خالل تقوية هياكل احلكم وتوفير املساعدات اإلنسانية 

تقوم املساعدات التنموية بتكملة املبادرات السياسية والقانونية والعسكرية في تعزيز 

األمن اإلنساني. )4(  

)1( Thirtieth Regular Session of the General Assembly Organization of American States, Op. 
Cit.
)2( Dan Henk , Op. Cit. 
)3(Lloyd Axworthy. “Human Security: Security for People in a Changing World, Op. Cit.
)4( Ibid.
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إمنا ميكن  و  املرأة   إدماج  أو  االقتصادية  أو  البشرية  بالتنمية  التنمية فقط  تقاس  ال    •

التنمية  كمؤشرات  الشامل،  ببعدها  التنمية  مستوى  لقياس  مؤشرات  استخدام 

البشرية ، واملؤشرات املرتبطة بنوع اجلنس ، ومؤشرات املشاركة الشاملة )1(.

التغلب على عوائق احلرية  تاريخ  والتطوير ال تختلف جوهريًّا عن  التنمية  إن عملية    •

التنمية، وهو  أدبيات  الذي غالًبا ما نلمسه في  أبناء اجملتمع  يعانى منها  التي  وقيودها 

إغفال اهتمامات محورية وثيقة الصلة بسبب قصور االهتمام بحريات الناس املعنيني ، 

هذا اإلضافة إلى أن دعم احلرية اإلنسانية وتعزيزها هما - في آن واحد - الهدفان الرئيسان 

والوسيلتان األساسيتان للتنمية . ويرتبط هدف التنمية بتقييم احلريات الفعلية التي 

يتمتع بها الشعب صاحب الشأن . وتعتمد القدرات الفردية بشكل حاسم على أمور 

صوغ  عند  وحري  والسياسية،  واالجتماعية   االقتصادية  الترتيبات  بينها  من  كثيرة 

الترتيبات املؤسسية املالئمة أن نضع في االعتبار األدوار األداتية لألمناط املتمايزة للحرية 

األفراد, وتشتمل على مكونات  التأسيسية لعموم حرية  - بكثير-  األهمية  مبا يتجاوز 

السياسية  واحلريات  االقتصادية  التسهيالت  مثل  متداخلة  ولكنها  متمايزة  عديدة 

والفرص االجتماعية  وضمانات الشفافية واألمن الوقائي. )2(

•  إن إيجاد فرص اجتماعية يشكل إسهاًما مباشرًا للتوسع في القدرات البشرية ونوعية 

.. إلخ   احلياة. ويسهم التوسع في الرعاية الصحية وفى التعليم والضمان االجتماعي 

في نوعية احلياة وازدهارها، والبلد الذى  يكفل الرعاية الصحية والتعليم للجميع - حتى 

باهرة من حيث طول احلياة  نتائج  بالفعل تقدمي  إن كان دخله ضعيفـًا نسبيًّا - ميكنه 

ونوعيتها جلملة  سكانه، و ثمة دالئل كثيرة وقوية على أن حتسن الرعاية الصحية وكذا 

الغذاء يجعالن القوة العاملة أكثر إنتاًجا وأفضل أجرًا . )3( 

•  يقتضي تطبيق نهج أمن اإلنسان في مرحلة االنتقال بعد انتهاء الصراع إلى تغييرات 

كبيرة في الطريقة التي تسعى بها اجلهات املانحة والوكاالت املتعددة األطراف واملنظمات 

و  اجلزئي  املستويني  أهدافها  على كال   إلى حتقيق  الوطنية  والسلطات  غير احلكومية 

الثغرات  سد  الضروري  من  والتنمـية،  والسالم  اإلنسان  أمن  يتحقق  فلكي  الكلي. 

املتعددة املوجودة في االستـراتيجيات احلـالية عن طريق ما يلي: اعتراف اجلهات الفاعلة

)1( هيفاء أبو غزالة وشيرين شكري، مرجع سبق ذكره، ص32. 
)2( أمارتيا صن ، مرجع سبق ذكره، ص  24،47، 70، 71. 

)3( املرجع السابق، ص177.
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 جميعها مبسئولياتها فيما يتعلق بإعادة البناء في حاالت ما بعد الصراع، وضمان سالمة 
الناس للتركيز على السالمة العامة، وضرورة تقدمي املساعدة اإلنسانية املنقذة للحياة، 
وإقامة شبكات سالمة ألكثر الناس تعرًضا للخطر، وبدء أنشطة تأهيل وتعمير إلعادة 
بناء الهياكل األساسية، وتهيئة الظروف الالزمة النطالق األنشطة االقتصادية، وال بد 
على  والتشديد  الناس،  بتمكني  وذلك  الدميقراطي  للحكم  الالزمة  الظروف  تهيئة  من 
املصاحلة والتعايش وسيادة القانون،كما ينبغي أن يضع اجملتمع الدولي إطارًا ألمن اإلنسان 
بشراكة  الصراع،  بعد  انتعاش  حالة  لكل  اإلنسان  ألمن  انتقاليًّا  صندوقـًا  ينشىء  وأن 

كاملة مع اجلهات الفاعلة الوطنية . )1( 
•  على الرغم من أن املؤشرات تشير إلى درجة من التحسن فى وضع املرأة، فإن بعض 
العوامل ال تزال في حاجة إلى اهتمام أكبر، مثل مراجعة السياسات لتضمني احتياجات 
املرأة ومخاطبتها، وكذلك حتسني نوعية اخلدمات وتقدمي خدمات تراعي احتياجات املرأة.  
وفي ضوء التراجع املقارن في معدالت النمو الطبيعي للسكان والتغيرات الدميوجرافية، 
مواجهة  خطة  إلعداد  وضرورية  فعالة  إجراءات  التخاذ  باستمرار  متزايدة  حاجة  هناك 
جادة وعلمية ومدروسة لهذه العقبات االجتماعية  والصحية. فاألمن االجتماعي يخلق 
شبكة أمان محكمة، ويفترض أن تكون هناك نظرة موحدة إلى مفهوم حقوق البشر 
والدول من أجل التمتع بحقوق اإلنسان األساسية املذكورة في املواثيق الدولية وللتمتع 

بالشرعية، واحترام استقاللهم الذي يجب أال مُتس به. )2( 
وتفرض  التنمية  مسار  تعرقل  و  البشرى،  بالرفاه  تضر  اجلنسنينْ  بني  املساواة  عدم  إن   •
في  أيًضا  وتؤثر  ورفاهيتهم،  واألطفال  والنساء  الرجال  صحة  على  باهظة  تكاليف 
قدرتهم على حتسني حياتهم، وتخفض من اإلنتاجية في املزارع واملشروعات، وتقلل من 
ومن  واحتماالتها،  االقتصادي  التقدم  وضمان  الفقر  معدالت  خفض  واحتماالت  فرص 
ثم تضعف نظام احلكم في البالد وفاعلية سياسات التنمية؛ مما يؤدى إلى تقليل قدرة 
يزال  و لكن ال   )3( للمجتمع ككل.  بل  للمرأة وحدها،  االقتصادي، ليس  باألمن  الشعور 
ثم مضاعفة  ومن  أهميتها،  من  التقليل  عدم  يجب  التي  التحديات  من  العديد  هناك 
اجلهود لتجاوزها. فتعزيز املشاركة االقتصادية للمرأة ال يشكل حتديًا اجتماعيًّا فحسب، 
في  للنساء  الضعيفة  فاملشاركة  نفسه.   الوقت  في  اقتصاديًّا  أيًضا حتديًا  بل يشكل 
القوى العاملة تعنى أن املنطقة العربية ال جتنى كثيرًا من عائدات االستثمارات الضخمة 
التي وظفتها في تعليم النساء و رفع قدراتهن اإلنتاجية. كما أنها  من أهم التحديات 

التي ينبغي مضاعفة اجلهود ملواجهتها على هذا الصعيد . )4(

)1( جلنة أمن اإلنسان، مرجع سبق ذكره، ص70-69.
)2( هانيا شلقامى، مرجع سبق ذكره، ص126.

)3( البنك الدولى، تقرير البنك الدولى عن بحوث السياسات...، مرجع سبق ذكره، ص 21-20. 
)4( اللجنة االقتصادية و االجتماعية لغربى آسيا )األسكوا(،  تقرير عن التقدم احملرز لألهداف اإلمنائية 

لأللفية، 2005، مرجع سبق ذكره، ص43-33.
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•  تتضمن استراتيجيات تضمني قضايا النوع االجتماعي في التخطيط االقتصادي بعض 

األمور األساسية، منها:  أوالً: أن سياسات االستقرار االقتصادية والسياسات االقتصادية 

القطاعات  على مستوى  االجتماعي  النوع  على  متفاوتة  آثار  لها  كانت  ليبرالية  النيو 

أكثر  رسمية  وغير  رسمية  فرص عمل  األعم  في  التحرر  وفرت سياسات  وقد  اخملتلفة. 

للمرأة، هذا باإلضافة إلى أن الفقر املتزايد - في بعض األحيان – ميكن أن يؤدى إلى انضمام 

املزيد من النساء إلى قوة العمل، لكن الطبيعة غير املستقرة واملتغيرة للتشغيل حتد 

الرسـمي؛  غير  القـطاع  وكـذلك  واخلدمات  التصنيع  لقطاعات  اجلديدة  األشكال  من 

وتقلل - في بعض األحيان - من ثمار العمل، ويُفضي إلى نقلة في األعراف املتفق عليها 

فيما يتعلق بتقسيم العمل على أساس النوع االجتماعي وإن كان ال يؤدي بالضرورة إلى 

تغيير املعتقدات اخلاصة بقيمة عمل املرأة؛ ألن أشكال العمل هذه غالًبا ما تتضمن عمالً 

ال يتطلب مهارات عالية ويصبح جزئيًّا وغير مقدر بقيمته احلقيقية . )1( 

في  الدخل  توليد  على  املتدنية  والقدرة  الدول  بعض  في  الديون  تؤدي عملية خدمة    •

الدول األشد فقرًا إلى ندرة املوارد؛ من أجل السياسات الهادفة إلى حتقيق املساواة. إن 

السياسات الهادفة إلى حتقيق املساواة مثل تلك التي تهدف إلى خلق فرص متسواية 

الثراء عنها في أوقات التقشف.  وأخيرًا وهذه نقطة جد  تكون أكثر حظوة قي أوقات 

مهمة، إن التأكيد على النمو في السياسات االقتصادية النيوليبرالية يقلل من االهتمام 

االجتماعي  النوع  إلى إكساب قضايا مساواة  تؤدي  أن  التي من شأنها  التوزيع  بقضايا 

للشرعية السياسية. )2( 

الدولية  االتفاقيات  عليها  تنّص  للنساء  مشروعة  مطالب  واملستحقات  احلقوق  إن    •

املعترف بها من قبل احلكومات.

اجملاعات  على  القضاء  في  تسهم  قد  جميعها   الدميقراطية  و  واحلريات  احلقوق  إن    •

واحليلولة دون وقوعها هي وغيرها من الكوارث االقتصادية. )3( 

•  املساواة بني الرجال والنساء هي األساس الذي يجب أن يستند إليه كل من يطالب 

بالتغيير.  

فقد  متداخلة.  تكون  ما  غالًبا  واالستراتيجية  العملية  االجتماعي  النوع  احتياجات    •

تؤدي املطالبة بحاجة عملية إلى تغيير استراتيجي في السلطة . 

•  التثقيف حول احلقوق ميكن أن يؤدي إلى املطالبة بإصالحات قانونية وبتطبيق أفضل 

للقوانني القائمة وتغيير في السياسات . 

)1(Anne Marie Goetz, Op. Cit.,  P.13.
)2( Ibid.

)3( أمارتيا صن، مرجع سبق ذكره، ص244.  
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•  تتساوى احلقوق االقتصادية واالجتماعية واملدنية والسياسية في املكانة .

الفقر  يعيشون  والنساء  الرجال  أن  االعتبار  بعني  الفقر  احلد من  تأخذ سياسات  لم    •

إيجاد  إلى  تسَع  ولم  املساواة،  إلى عدم  أدت  التي  السياقات  ولم حتلل  بطرق مختلفة، 

وتوزيع  القوانني،  السياسات، وّسن  اخللل، مثل وضع  استراتيجيات مالئمة تصّحح هذا 

املوارد . 

•  لم تأِت البيانات اإلحصائية على ذكر إلسهام النساء في االقتصاد اإلنتاجي . ولم تنظر 

املياه  بتأمني  وقيامهن   املسؤوليات  وحتملهن   ، املنزل  في  املأجور  غير  النساء  عمل  إلى 

. إن أخذ إسهام النساء بعني  ، على أنه إسهام فّعال في االقتصاد  للزراعات الضرورية 

االعتبار من شأنه أن يسمح للحكومة باالستثمار في القطاعات التي يتركز فيها عمل 

النسـاء .

•  إن وفرة اإلحصاءات املصنفة أساس قوي للتخطيط و املتابعة و التأكد من إدماج املرأة 

في جميع مراحل السياسات العامة. 

املرأة  تقدمت  فكلما  املرأة عالقة طردية.  وتقدم  االقتصادية  التمنية  بني  العالقة  إن    •

ارتفعت معدالت النمو االقتصادي، وغالًبا ما تنطوي االقتصاديات الراكدة على مستوى 

منخفض من مشاركة املرأة. 

•  في حالة املرأة العربية جند أن مشاركتها في مجال السياسة ما زالت منخفضة عند 

أن اجملال  إلى  التعليم و االقتصاد، ويعود هذا االنخفاض  مقارنتها بقطاعات أخرى مثل 

السياسي ليس مجاالً آمنـًا ملشاركة النساء. )1(

اإلقتراحات
األمن اإلنساني عامة 

•  وضع األمن اإلنساني في مقدمة أولويات األجندة  يتطلب منع النزاعات والنهوض 

بحقوق اإلنسان والتنمية، وحماية الناس واجملتمعات ومتكينهما من أجل النهوض بثقافة 

األمن اإلنساني، وتأصيل املبادئ واملمارسات الدميقراطية، واحلفاظ على الناس من النزاعات 

العنيفة ومن انتشار األسلحة ، ودعم األمن اإلنساني لدى الناس دائمي التنقل واالرحتال، 

التجارة  وتشجيع  النزاع،  بعد  ما  مراحل  في  اإلنساني  لألمن  انتقالية  وتكوين صناديق 

املعيشة  من  أدني  حد  وتوفير  فقرًا،  األشد  مصـلحة  في  لتكون  واألسـواق  العادلة 

في كل مكان، وكفالة الرعاية الصحية للجميع، وتكوين نظام عاملي كفء وعادل حلقوق 

براءات االختراعات، ومتكني كل الناس بالتعليم العاملي األساسي من خالل جهود عاملية

)1( سلوى شعراوي جمعة، تقدم املرأة العربية2004، مرجع سبق ذكره،  ص 279.
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ووطنية أكثر قوة، وتوضيح احلاجة إلى هوية إنسانية عاملية. )1(  

•  تبنى نهج األمن اإلنساني من خالل ثالثة مبادئ أساسية، أوالً: يجب أن يفكر اجملتمع 

والقوة  العقوبات  استخدام  يقتضي  كحل  أفكاره  إقرار  من  متكنه  طريقة  في  الدولي 

األمن  أهداف  لتؤخذ  الوطنية نفسها  األمن  تغيير سياسات  ينبغي  ثانًيا:  األمر،  لزم  لو 

قانون  اإلنسان،  )حقوق  املؤسسات   / باملبادئ  النهوض  يكون  وأن  االعتبار،  في  اإلنساني 

استخدام  ثالثـًا:  اإلنساني،  األمن  برنامج  من  يتجزأ  ال  جزًءا  والالجئني(  اإلنسان  حقوق 

ولألطراف  للدول  يتيح  مناًخا  نخلق  أن  يفترض  للسلوك  التنمية معايير  استراتيجيات 

اآلخرين انتهاج هذه املبادئ . )2(     

•  اتخاذ التدابير الالزمة على صعيد السياسات الوطنية لتعزيز أمن اإلنسـان ومنها 

أوالً )3(: تشجيع النمو الذي يقضي على فقر الفقراء املدقع )4(، ثانًيا: دعم سبل العيش 

الطبيعية  والكوارث  االقتصادية  األزمات  تأثيرات  منع  ثالًثا:  املناسب،  والعمل  الكرمي  

واحتواؤها، رابعـًا: توفير احلماية االجتماعية في جميع احلاالت . 

•  اتخاذ التدابير الالزمة لطرح سياسات عاملية لنسق األمن اإلنساني، و منها :حماية 

الناس في النزاعات العنيفة، حماية الناس من انتشار األسلحة، دعم أمن الناس دائمي 

التجارة  تشجيع  النزاع،  بعد  ما  حلاالت  اإلنساني  لألمن  مرحلية  التنقل،إنشاء صناديق 

من  األدنى  احلد  توفير  أجل  من  العمل   ، الفقر  شديدي  تفيد  التي  واألسواق  العادلة 

مستوى العيش في كل مكان ، إعطاء أولوية أعلى لضمان وصول اجلميع إلى العناية 

الصحية األساسية ، تطوير نظام عاملي كفؤ ومتكافىء حلقوق ملكية االختراع )امللكية 

الفكرية(  ، متكني جميع الناس من توفير التعليم األساسي للجميع ، توضيح احلاجة إلى 

هوية إنسانية عاملية مع احتـرام حـرية األفراد في أن تكون لـديهم هويـات وانتمـاءات 

متنـوعة. )5(

)1(< http://www.humansecurity-chs.org/index.html>
)2( Kanti Bajpai, Op. Cit., P.10.

)3( جلنة أمن اإلنسان، مرجع سبق ذكره، ص.75.
)4( معاجلة قضايا التوزيع ، احلد من احلواجز التجارية التي تضعها البلدان املتقدمة النمو ، إيجاد حكم 
وسياسات يحققان التمكني، التركيز على التعليم األساسي باعتباره محركـًا أساسيَّا للتغيير ، نشر 
االستحقاقات االقتصادية األساسية على نطاق واسع عن طريق التعليم والتدريب واإلصالح الزراعي 
وتقدمي االئتمانات  لتوسيع إمكانية احلصول على الفرص التي يتيحها االقتصاد ، اجلمع بحكمة بني 
بالفرص  والنهوض  القدرات  لتعزيز  املؤسسية  التدخالت  السوق،  اقتصاد  واستخدام  الدولة  إجراءات 

االجتماعية ودعم الترتيبات السوقية.  
)5( جلنة أمن اإلنسان، مرجع سبق ذكره.. 
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لهذه  الفعال  التنفيذ  وضمان  النظام  لضبط  آليات  وإنشاء  وقائية  قوانني  سن    •

ن الدولة من مراقبة القوانني التي تتصدى لظاهرة  القوانني . يتعني انتهاج سياسات متكٍّ

العنف املوجه وتنفيذها ضد املرأة بالذات مثل جرائم االغتصاب وتنفيذها، إنشاء آليات 

كبيرة  أولوية  إيالء  الدول،  عليها  وقعت  التي  الدولية  االلتزامات  تنفيذ  تضمن  قومية 

ملنظمات حقوق اإلنسان للعمل على عالج النساء ومداواتهن من العنف الذي تعرضن 

له في أثناء احلروب.)1(   

•  الضرورة للحفاظ على كرامة اإلنسان بكل أبعادها. إذا أُوليت أبعاد األمن اإلنساني 

أهمية كبيـرة عنـد حتليل األطراف الوطنـية والدوليـة للمخـاطر، فإن ذلـك من شـأنه 

واألمن  املستدامة  التنمية  أجل  من  الضـرورية  األهداف  بعض  حتقيق  في  يسهم  أن 

العاملي.)2(

•  جتميع نتائج البحوث واملناظرات النظرية في موضوع األمن اإلنساني من منظور 

نسوي؛ لضمان تضمني النوع االجتماعي في التدريب والبحث والسياسات.   

•  التضمني الكامل للنسوية في نهج األمن اإلنساني كمجموعة من احلركات الفكرية 

التاريخي واستبعاد االهتمامات  التهميش  واالجتماعية  مهتمة وعازمة على تعويض 

املبنية على أساس النوع االجتماعي وتعديلهما. 

•  تبني استراتيجيات إلدماج النوع االجتماعي في برامج التنمية )3( حتى يتسنى  

حتقيق الدمج الكامل للمرأة في التنمية بناء على ُمضي الدولة نحو األفضل من خالل 

لهذا  والبد  للحكومة.   املنظمة  البرامج  نشاطات  في  االجتماعي  النوع  شئون  إدراج 

التوجه من أن يكون الشأن الرئيس لدى اخملططني واملناصرين لقضايا النوع االجتماعي 

إضافة إلى تنفيذ البرامج واملشروعات ذات األهداف املتصلة مباشرة بتقدم اهتمامات 

النوع االجتماعي. )4(  ويتعلق دمج النوع االجتماعي في برامج التنمية باالستراتيجيات 

بني  ومن  املؤسسات.  من  املقدمة  واخلدمات  واملشروعات  والسياسات  والعمليات 

االستراتيجيات املقترحة لدمج النوع االجتماعي ما يلي :

* رفع الوعي بالنوع االجتماعي واالستجابة للمعايير و االحتياجات و األدوار االجتماعية  

اخملتلفة التي أدت إلى وجود فروق في أدوار الرجال والنساء وتوقعاتهم بني صانعي السياسة 

والعاملني في التنمية و النوع االجتماعي و لفت النظر إلى ممارسات التمييز ضد املرأة .

)1( Ramesh Thakur, Op. Cit., P.8.
)2(Paz Buttedahl, Op. Cit., P.3.

)3( هيفاء أبو غزالة وشيرين شكري، مرجع سبق ذكره، ص 57- 61.
)4( قضايا النوع االجتماعي / االهتمامات  : قضايا . واهتمامات، ومشكالت تنشأ عن مختلف األدوار 

للرجل واملرأة في اجملتمع ، وكذلك عن التساؤل حول العالقة بينهما. املرجع السابق، ص67.
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جميع  بني  الفعلي  التمييز  وعدم  الفرص  وتكافؤ  واإلنصاف  املساواة  مببادئ  التوجه   *

قطاعات العمل.

* العمل على الوصـول إلـى مرحلـة القضـاء على مصـادر التمييز في الفضـاء العام 

و اخلاص. 

* زيادة الوصول املتكافئ للموارد والفرص واملنافع.

* تطوير مواد تعليمية منصفة لقضية النوع االجتماعي و العمل على وضع برامج ومواد 

تعليمية تسهم في تعزيز املساواة في اجملتمع .

والسياسات  القوانني  وسن  التشريعات  وضع  عند  للمرأة  املتعددة  باألدوار  االعتراف   *

العامة والبرامج واخلدمات وتنفيذها. 

برنامج  وإيجاد  احملددة،  واإلناث  الذكور  املناسب الحتياجات  واملالي  الفني  الدعم  إيجاد   *

قادر على تلبية املتطلبات اخلاصة للمجموعات املستهدفة من الرجال والنساء مع األخذ 

بعني االعتبار املوقع اجلغرافي  و احلالة اإلقليمية واالقتصادية، والتكنولوجيا .. إلخ . 

* العمل على تقدمي األدوار التجديدية وغير التقليدية لكل من الرجال والنساء، والقضاء 

على النماذج النمطية السائدة للمرأة .  

* تطوير العالقات والتنسيق مع مناصرى النوع االجتماعي والتنمية . 

* توفير املتطلبات املؤسسية لدمج النوع االجتماعي، وحتقيق املوازنة املناسبة ، وتطوير 

القدرات الداخلية ، وشمول اهتمامات النوع االجتماعي أبحاث التنمية وجداول أعمالها 

و تعريف آليات الدعم اخلارجي 

•  ضمان استجابة املوازنة العامة للدولة الحتياجات املرأة والرجل إذ يتعني 
عند إعداد املوازنات استدعاء خطط التنمية القومية وأهدافها،  والتزامات الدولة بحقوق 

الطفل و تكافؤ الفرص بني املرأة والرجل، إلى جانب سياسات املوازنات، بطريقة تتسم 

بالشفافية واالتساق، وعدم اعتبار النساء فئة مستضعفه تعيش على ما تقدمه لها 

احلكومة من إعانات، وإمنا البد من اعتبار املرأة و الطفل أصحاب حق أصيل، تلتزم احلكومة 

النفقات  بني  املوازنة  تتوخى  امليزانية  إعداد  عملية  تعد  ولم  وحمايتهما.  بتمكينهما 

تتسم  بطريقة  املتاحة  املوارد  استغالل  تتوخى كذلك  أصبحت  بل  واإليرادات فحسب، 

بالِكفاية، والفعالية، واإلنصاف؛ ملعاجلة االحتياجات وحتقيق أهداف التنمية املنشودة.

•   تبني استراتيجية دمج منظور حقوقي في التنمية كما يلي :

* يجب ترسيخ مبادئ حقوق اإلنسان من خالل تبني الدولة لها في املقام األول . 
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* تخطيط البرامج يتطلب احترام املعرفة احمللية وكرامة الناس. إن النهج احلقوقي هو 

نهج تنموي محوره األفراد، على أن يكون الدعم اخلارجي مبثابة دافع ومساند جلهود هؤالء 

األفراد، إال أنه في الكثير من اجملتمعات جتري الدعوة إلى قيم حقوق اإلنسان من » فوق/

أعلى«؛ نظرًا إلى أن التعبير عنها وتبنيها داخليًّا لم يستقرا بعد .

االلتزام  مراجعة  و  وااللتزامات،  الواجبات  أصحاب  ومساءلة  احلقوقي  النهج  تبني   *

بالسلوك وببذل اجلهد بصورة مستمرة، وهذا يتطلب املتابعة على كل مستويات اجملتمع 

واستخدام املعلومات لتصميم مداخالت جديدة تُرسي احترام حقوق اإلنسان وحمايتها 

وتيسيرها وتوفيرها.  مع األخذ في االعتبار أن  أغلب أصحاب احلقوق- وليس كلهم- هم 

أيًضا أصحاب مسئولية. وإحدى اخلطوات املهمة في النهج احلقوقي هي حتديد العالقات 

األساسية بني كل أصحاب احلقوق وكل أصحاب املسئوليات. غير أن مثل هذا التحليل 

مماثل لتحليل فئة أصحاب احلق, لكنه يتعداها، و يتطلب النهج احلقوقي فهًما لألسباب 

على كل املستويات املباشرة واألصلية واألساسية؛ فالتبني الداخلي/احمللي لقيم حقوق 

قابلية  عدم  أن  كما  ضرورة،  والهيكلية  األساسية  األسباب  مواجهة  يجعل  اإلنسان 

إن  املستويات.  في كل  األسباب  العمل على كل  تؤكد ضرورة  للتجزئة  اإلنسان  حقوق 

حتقيق حقوق اإلنسان يتطلب الوصول إلى النتائج املرجوة على أن يتم الوصول إلى هذه 

النتائج من خالل طرق وأساليب تعكس قيم حقوق اإلنسان؛ فالنهج احلقوقي اهتمام 

متزامن بكل من النتائج والطرق املستخدمة. إن ِكفاية التكلفة وفعاليتها مهمتان في 

النهج احلقوقي مثل أي نهج آخر. )1(      

* املشاركة : متكني الناس من احلصول على حقوقهم في املشاركة اجملتمعية، واحلصول 

على املعلومات الالزمة لعمليات صناعة القرار املؤثرة في حياتهم .

أفراد اجملتمع وتعتمد على قيم املساواة  بناء مجتمعات تتضمن مختلف   : التضمني   *

وعدم التمييز من خالل التنمية التي تدعم حقوق اإلنسان للجميع .

* الوفاء بااللتزامات : تدعيم املؤسسات والسياسات التي تكفل وفاء الدول واملسئولني 

بالتزاماتهم جتاه حماية حقوق اإلنسان وتطبيقها . )2( 

)1( Urban Johnson, Op. Cit., P.38-41.
)2( United Kingdom Department for International Development )DFID(, »Target Strategy Pa-
per: Realising human rights for poor people«, 26/10/2000, P.1. 
<http://www.dfid.gov.uk/pubs/files/tsphuman.pdf> 
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•  دمج  السياسات احلقوقية وتضمينها في اخلطط الوطنية   )1( 
األفراد في لقاء مع اآلخرين، وفى تنظيم جتمعات  * احلق في املشاركة، ويقصد به حق 

يتكلمون فيها بصراحة وحرية، دون أن يتعرضوا ألذى من جانب السلطات احلاكمة .

* احلق في الطعام، والرعاية الصحية، واملسكن, واألمن االقتصادي.  

* احلق في التعليم، وهذا ال يشمل فقط احلق في احلصول على التعليم األساسي, وإمنا 

املشاركة  من  األفراد  لتمكني  املعلومات  على  واحلصول  املعرفة  في  احلق  أيًضا  يشمل 

الفعالة فى عملية التنمية.

* احلق في العمل، وهذا يشمل واجب املسئولني في إتاحة فرص عمل  متكافئة منتجة 

مخاطر  من  األفراد  وحماية  والعامة،  اخلاصة  االستثمارات  خالل  من  وذلك  األفراد،  أمام 

البطالة التي تؤدي إليها بعض السياسات االقتصادية )مثل سياسات اإلصالح االقتصادي 

و إعادة الهيكلة(. 

العنف  من  احلماية  في  وحقهم  واالجتماعية  الصحية  الرعاية  في  األطفال  حق   *

واالستغالل.

* حق العمال في التفاوض على األجر املالئم وشروط العمل املناسبة فى مناخ آمن . 

* حق األقليات والسكان األصليني في ممارسة لغتهم وعاداتهم الثقافية واالجتماعية .

* احلق في األرض، خاصة الفئات التي تعتمد علي هذا العنصر اإلنتاجي إلعاشتهم ) مثل 

األرض الزراعية بالنسبة إلى الفالح( .

* احلق في املساواة ، ويتضمن حق املرأة واألقليات في التمتع باملزايا نفسها مثل اآلخرين 

وحمايتهم من التمييز ضدهم في املعاملة .

* احلق في حماية البيئة، فاحلق في احلصول علي الطعام، والرعاية الصحية، واملسكن 

يعتمد علي حماية البيئة من التلوث والتدهور )من أمثلة تدهور البيئة: قطع الغابات 

وتعرض األرض للتصحر نتيجة لذلك( .

* حق األفراد في اتخاذ اإلجراءات اإلدارية التي حتمي مصاحلهم وحتميهم من االستغالل 

مثل حقهم في الشكوى من األضرار التي قد يتعرضون لها عند تنفيذ بعض املشروعات 

وحقهم في احلصول على املعاملة في بحث هذه الشكاوي واحلصول علي حقهم .

* احلق في القوانني واإلجراءات، وهذه تشمل توفير القواعد القانونية واإلجراءات واملؤسسات 

)مبا فيها احملاكم ( التي ميكن لألفراد أن يحصلوا فيها على حقوقهم من خاللها . 

)1( United Nations Development Programme,  »Integrating Human rights and  Sustainable 
Human Development>, a UNDP policy document,  January 1998.
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•  ضرورة التنبيه و تنسيق  التدخالت من قبل األطراف املتعددة )مبن فيهم 
املقيمون داخل الدولة نفسها والفئات املوجودة بها( واللتان ميكنهما أن تعاجلا مجموعة 

يتطلب جهودًا  وهذا  نفسه،  الوقت  في  واملستقبلية  احلاضرة  التهديدات  من  مختلفة 

القطاع اخلاص،  العمل في  العام، وفرص  القطاع  التوزيع في  إعادة  لتنمية قدرة  فعالة 

وسالمة بنيان اجملتمع املدني، وتنمية موازية لنظم العدالة مع توفير اإلمكانات لتطبيق 

القانون وإدارة العدالة ودعم قانون التعاقد وحماية احلقوق األساسية وتقويتهما؛ فنسق 

األمن اإلنساني يؤكد على وجهة النظر التي تقول إن اجلهود غير املنسقة والعشوائية 

وغير املتزامنة غالًبا ما تكون غير فعالة في إنهاء احلرمان وإرساء أمن حقيقي على املدى 

الطويل. )1(   

•  تبني مؤشرات دالة على النوع االجتماعي قادرة على أداء وظيفة خاصة تتمثل 
في الداللة على ماهية السبل التي اتخذتها برامج التنمية ومشروعاتها ومدى مواءمتها 

لألهداف التي وضعتها والنتائج التي حققتها فيما يتصل بالعدالة و تكافؤ الفرص . 

والنوع  التنمية  دليل  إن   االجتماعي  النوع  فجوة  تقيس  أداة  تبني    •
املـرأة  متكـني  ومقـيـاس   )Gender Related Development Index( االجتمــاعـي 

)Gender Empowerment Measurement(  أكثر األدوات العاملية استخداًما إلظهار فجوة 

ويركز  السياسية.  التنمية  وفي  واالقتصادية  االجتماعية  احلياة  في  االجتماعي  النوع 

على  التأكيد  مع  نفسها،  واملؤشرات  املتغيرات   على  والتنمية  االجتماعي  النوع  دليل 

أنهم مستجيبون للنوع االجتماعي إلظهار عدم مساواة النوع االجتماعي،  فتستخدم 

مؤشرات التعليم والعمر املتوقع والدخل. وفي املناقشات التي رافقت صدور دليل التنمية 

البشرية كانت هناك انتقادات كثيرة العتماده على الدخل القومي الكلي، والسبب الرئيس 

الرتباط دليل التنمية البشرية هو االرتباط اإليجابي بني دليل التنمية البشرية ونسبة 

الفرد في الدخل القومي، وبسبب هذا االرتباط الشديد بينهم يُظهر أيًضا دليل النوع 

االجتماعي والتنمية ارتباًطا قويًّا مماثالً. وقد قام دجيكسترا وهامنر بوضع منوذج عشوائي 

لدليل النوع االجتماعي والتنمية ومقارنته بنسبة دخل الفرد من الدخل القومي في 137 

دولة نامية، وكانت النتيجة هى وجود ارتباط قوي بني دليل النوع االجتماعي والتنمية 

وبني الدخل القومي الكلي، ومعنى هذا أن مستوى عدم العدالة في النوع االجتماعي 

مرتبط مبستوى الدخل في أي دولة، وهذا معناه أن دليل النوع االجتماعي والتنمية يقيس 

مستوى الرفاهة العام بدالً من عدم مساواة النوع االجتماعي نفسه. )2(

)1( Dan Henk, Op. Cit., P.101,102.
)2( Saskia Wieringa, Op. Cit., P.220-223.
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ثاٍن هو مقياس متكني  دليل  بتقدمي  البشرية  التنمية  تقرير  وفي عام 1995، قام مكتب 

املرأة الذي يركز على ثالثة  متغيرات تعكس مشاركة املرأة في اجملتمع، ففي حني أن دليل 

النوع االجتماعي والتنمية هو دليل التنمية البشرية املصنف حسب النوع االجتماعي، 

على  املرأة  متكني  قياس  إلى  سعى  إذ  طموًحا؛  أكثر  االجتماعي  النوع  مقياس  كان 

املستوى العاملي. واعتمد مقياس متكني املرأة على مؤشرات تقيس نصيب املرأة في القوة 

السياسية )مقاعد البرملان( أو في اتخاذ القرارات السياسية، وفي املناصب اإلدارية العليا 

في القطاع اإلداري واملهني والدخل. وكما هو احلال مع دليل النوع االجتماعي والتنمية، 

فإن تقرير التنمية البشرية يضع نسًبا بسيطة لقياس عدم املساواة، وإمنا يقيس بطرق 

موحدة حسب الوزن السكاني. ويتم حساب متغير الدخل بالطريقة نفسها التي يتم 

بها حساب دليل النوع االجتماعي والتنمية مع فارق وحيد هو استخدام نصيب الفرد 

غير املعدل في الدخل؛ نظرًا إلى أن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يرى الدخل هنا باعتباره 

مصدرًا للسلطة وال يأخذ إسهامه في التنمية األساسية بعني االعتبار. وقد استخلص 

الدخل  مبستوى  بكثير  أكثر  يتأثر  املرأة  متكني  مقياس  في  الدخل  كون  الباحثني  بعض 

الكلي عن دليل النوع االجتماعي والتنمية. )1( 

  )  Index of Human Insecurity IHI  ( •  تبني دليل انعدام األمن اإلنساني 
العمل على إدماج بعض املؤشرات اخلاصة باملرأة لقد مت تعريف األمن اإلنساني 
في صيغة تهديدات )وخيارات من أجل إنهاء أو احلد من أو التأقلم مع هذه التهديدات(، 

قدرات/حريات، ومشاركة.   إن قياس هذه املكونات – والتأكد من تناسقها على املستوى 

حاول  وقد  املؤشرات ككل.  في مجال  العمل  تواجه  التي  العقبات  إحدى  هو   – العاملي 

الباحثون و اخلبراء  في دليل انعدام األمن اإلنساني إدماج أربعة أقسام لالستدامة )البيئة، 

واالقتصاد، واجملتمع، واملؤسسات(، والبحوث السابقة عن أسباب انعدام األمن، ومكونات 

أمن اإلنسان )كما ذكرنا سابقـًا(.  بعد هذا كان من الضروري التوفيق بني هذه القضايا 

وكامالً.   غنيًّا  املنتج  الدليل  أصبح  املتطلبات؛  هذه  وبتجميع  املعلوماتية.  واملشكالت 

إال  اإلنساني،  األمن  واحد من مكونات  أكثر من مكون  مع  استخدام كل مؤشر  وميكن 

ا كاآلتي: التهديدات )اخليارات أو انعدامها(، القدرات/ أنه ميكن تقسيمهم تقسيًما عامًّ

احلريات ،املشاركة. )2( إن دليل انعدام أمن اإلنسان IHI آلية للمساعدة على حتديد املناطق 

املعرضة للخطر أو غير اآلمنة،
)1( Ibid, P. 220-222.
)2(Stephen C. Lonergan  and Kent Gustavson, “Developing an Index of Human Insecurity”, 
Paper presented at the 1999 Open Meeting of the Human Dimensions of Global Environmen-
tal Change Research Community, Kanagawa, Japan, 24-26 June 1999, P.9.
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املساعدات  جهود  في  واملانحني  السياسات  صناع  إلى  املعلومات  توصيل  على  ويعني   
التنموية، والوصول إلى فهم أفضل للقوى التي تؤدي إلى انعدام األمن اإلنساني وإظهار 
ملعايير  األدبيات  بعض  اختارت   وقد  املستقبل.  في  أو  حاليًّا  سواء  اآلمنة  غير  املناطق 
منوذجية  مجموعة  عنها  فنشأت  األربعة؛  األقسام  من  لكل  مؤشرات  أربعة  التقييم 
مكونة من 16 مؤشرًا. وتشير التغيرات على مستوى املؤشر الواحد إلى تغيرات محتملة 
األمن  النعدام  محددة  مؤشرات  هناك  أن  بَينَْد  اإلنساني.)1(  األمن  انعدام  مستويات  في 
متت   ولكن  السابقة:)2(  األدبيات  في  مقترحة  منوذجية  مجموعة  من  تتكون  اإلنساني 

إضافة بعض املؤشرات اخلاصة باملرأة في هذه الدراسة كما يلي:
* البيئة: صافي الواردات من الطاقة )% االستخدام التجاري للطاقة( ، تدهور التربة )طن/
عام(  ، مياه آمنة )% السكان القادرون على الوصول إلى مياه آمنة ذكورًا و إناثـًا ( ، األرض 

الزراعية )نصيب الفرد من األفدنة( ، نسبة عمل املرأة في القطاع الزراعي 
* االقتصاد: نصيب الفرد من الناجت احمللي الكلي احلقيقي ) بالعملة احمللية( ، نسبة منو 
، نسبة األمية بني الكبار )%  )النسبة السنوية(  الناجت القومي الكلي  نصيب الفرد من 
السكان فوق 15 سنة ذكورًا و إناثـًا ( ، قيمة الواردات والصادرات من السلع واخلدمات )% 

من الناجت احمللي الكلي(.
* اجملتمع: منو سكان احلضر )النسبة في السنة( ، عدد السكان الشباب من الذكور واإلناث 
)نسبتهم من سن 0-14 إلى عدد السكان الكلي( ، نسبة وفيات األمهات )لكل 100،000 

والدة( ، العمر املتوقع )سنوات(.
* املؤسسات: اإلنفاق العام على الدفاع باملقارنة إلى التعليم، االبتدائي والثانوي )نسبته 
من الناجت احمللي الكلي( ، االستثمار احمللي الكلي الثابت )نسبته من الناجت احمللي الكلي(، 
درجة التحول الدميقراطي )من 1- 10( ، دليل حريات اإلنسان )من 0-40( ، االقتصاد الرعائي 

و نسبته من الناجت احمللي. 
* القضايا اخلاصة بقياس األمن اإلنساني : )3( الفقر العام  )نسبة املرأة الفقيرة املعيلة 
الصحة،  ،الدخل،  الشخصية  )السالمة  والرجل  للمرأة  الكرمية  احلياة  مواطن  ألسر(، 

التعليم، احلرية السياسية، الدميقراطية( ، التهديدات املباشرة وغير املباشرة )التهديدات 

احملتملة, مقدرة األفراد على التعامل مع هذه التهديدات احملتملة على املستويات احمللية،

)1( لم يكن من املفاجئ االرتباط القوي بني دليل انعدام األمن اإلنساني وبني دليل التنمية البشرية، مبا 
أن بعض املتغيرات في مجموعة مؤشرات دليل انعدام األمن اإلنساني هي نفسها املتغيرات املوجودة 
في املؤشرات الشبيهة في دليل التنمية البشرية.   إال أن هذا االرتباط ليس كامالً؛ ألن تعدد االختالفات 

في العالقة لم يتم تفسيره بعد.   
Stephen C. Lonergan and Kent Gustavson, Op. Cit.
)2(Ibid, P.2-6. 
)3(Kanti Bajpai, Op. Cit., P. 25-32.
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 اإلقليمية، الوطنية، الدولية(، محليًّا: اجلرائم العنيفة، انتهاك احلقوق أو العنف ضد املرأة/
الطفل، إقليميًّا: اإلرهاب، اإلبادة، القمع، وطنيًّا: احلرب، تكوين فصائل، العنف العرقي(. 

•  دراسة تبني دليل  األمن اإلنساني HIS )1( يقدم هذا الدليل على األقل خمسة 
استخدامات هى : وضع نظام إنذار مبكر للمجتمع، تركيز االهتمام على املناطق التي 
معايير  وضع  والدولية،  الوطنية  السياسات  أولويات  حتديد  إعادة  املشكلة،  من  تعاني 

وطنية ودولية، توليد معرفة مجتمعية علمية جديدة . 
* فاألول واألهم : هو إمكانية استخدام دليل األمن اإلنساني لوضع خطوط قياس اجتاهات 
األمن اإلنساني لكل اجملتمعات. وميكن وضع صورة للصعود والهبوط واالرتفاع واالنخفاض 
والجتاه اخليارات وقوتها في مجال األمن اإلنساني عن طريق استخدام دليل أمن إنساني 
على مر الزمن، واستخدام خريطة قياس زمنية لألمن اإلنساني لتكون مبثابة جزء مهم 

من نظام إنذار مبكر وطني أو عاملي. 
* ثانًيا: مبا أن دليل األمن اإلنساني سيكون مكونًا من أرقام، عندئذ يغدو متاًحا أن يتم 
فصل النتيجة النهائية للدليل والتعرف على عناصر األمن اإلنساني املسئولة عن ارتفاع 
املمكن  من  فسيصبح  السياسات  باستجابة  يتعلق  فيما  أما  النتيجة.  انخفاض  أو 
بطريقة أكثر دقة حتديد اجملاالت التي حتتاج إلى مزيد من االهتمام أو إلى جهود ملعاجلتها 

من خالل القراءة اجملزأة للنتيجة النهائية. 
حتديد  إعادة  أو  حتديد  على  تساعد  أداة  مبثابة  اإلنساني  األمن  دليل  سيكون  ثالثـًا:   *
األمن  لدليل  االجتاهات  خطوط  حتليالت  خالل  من  فيمكن  والدولية،  الوطنية  األولويات 
اإلنساني ومكوناته/أجزائه أن يُعني على إعادة حتديد املسار فيما يتعلق بأولويات احلكومات 
واملؤسسات الدولية، كما ميكن تضمني أمناط التمويل والقوانني واللوائح واملبادئ واملعايير 
واإلجراءات والنهج اإلدارية وحتديد »الفئات املستهدفة« االجتماعية قي عملية حساب 

التغيرات في نتائج دليل األمن اإلنساني.
* رابًعا: وهي النقطة األكثر إثارة للجدل، أن مبقدور دليل أمن إنساني حائز قبوالً واسًعا 
أن يكون أداة من أجل وضع معايير وطنية ودولية. وميكن استخدام مجموعة متنوعة من 
احلوافز السلبية واإليجابية مع احلكومات أو الهيئات احلكومية التي يتضح أن سلوكها 
أو أفعالها هي املسئولة عن نتائج دليل األمن اإلنساني غير املقبولة. وسيكون األكثر 
الدولية  إثارة للجدل دور دليل األمن اإلنساني في إرساء معايير حتدد توجه السياسات 
في  األحوال  كل  في  عاملي  تدخل  حدوث  إمكانية  مع  أنه  إال  الوطنية،  احلكومات  جتاه 
في  دور  اإلنساني  األمن  لدليل  فسيغدو  القضايا  بهذه  يتعلق  فيما  القادمة  السنوات 
طمأنة احلكومات أن أساس التدخالت اخلارجية مقياس عاملي مقبول بدالً من األحكام 
اخملتلفة  االقتصادية  املقاييس  أن  املفترض  من  التي  الطريقة  هي  وهذه  االعتباطية. 
املالية  املؤسسات  أصبحت بسببها مقبولة من قبل احلكومات ومستخدمة من قبل 

ومؤسسات االقتراض الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

)1( Ibid, P.55-60.
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علمية  معرفة  توليد  في  دورًا  اإلنساني  األمن  دليل  يلعب  أن  املمكن  من  خامًسا،   *  

اجتماعية جديدة. فحتى يصبح مقياس األمن اإلنساني موثوقـًا فيه وصحيًحا/فعاالً/

شرعيًّا, يجب أن يأخذ مكانه ضمن مقاييس التنمية البشرية واحلوكمة اإلنسانية – أي 

مقياس التنمية البشرية ومقياس احلوكمة اإلنسانية ودليل التنمية والنوع االجتماعي  

ومقياس متكني املرأة  في عملية حتديد حالة اإلنسان. 

تؤخذ  أن  يتعني  لذا  العيوب؛  من  خالًيا  اإلنساني  لألمن  أي مقياس  يكون  لن  * سادًسا: 

أي  مثل  اإلنساني  األمن  دليل  إن  اإلنساني.  األمن  لدليل  والتحديات  احلدود  االعتبار  في 

دليل آخر سيواجه مشكلتي الصحة وإمكانية االعتماد عليه. فتكوين دليل كلي ميثل 

مفهوم األمن اإلنساني بصورة مالئمة ميثل حتديًا للصحة؛ لهذا ينبغي أن تكون مقاييس 

املكونات/األجزاء اخملتلفة ممثلة متثيالً صحيًحا ملا هو مفترض أن ميثله كل جزء، بل إن األكثر 

أهمية فيما يتعلق باإلدارة والفعالية، هو ضرورة أن تكون املقاييس اخملتلفة موثوقـًا بها 

املستوى  على  ذاتها  بالطريقة  صياغتهم  تتم  أن  يجب  أنه  أي  عليها،  االعتماد  وميكن 

القومي وعلى املستوى الزمني حتى يكون مقياس األمن اإلنساني »مستقرًّا« ومن ثم 

قابالً للمقارنة عبر املكان والزمان. وكما هو احلال مع أنواع الدليل األخرى، ستحد مشكلة 

األفضل  اخملتلفة سيكون من  املقاييس  اإلنساني؛ فمع جتميع  األمن  دليل  التجميع من 

وضع أوزان مختلفة لهم، وفي الوضع احلالي ال توجد طريقة مرضية لتحديد قيمة هذه 

األوزان.

•  اعتماد استبيان أو مسوح لألمن اإلنساني )1( يركز على تهديدات السالمة 
مجال  في  الفصل«  »على  : سيساعد  بوظيفتنينْ االستبيان سيقوم  هذا  ومثل  واحلرية، 

األمن اإلنساني بني التهديدات اخملتلفة للسالمة واحلرية األكثر أهمية )وقد تختلف من 

مجتمع إلى آخر(،  كما سيوفر لنا تقديرًا لطبيعة التهديدات التي نواجهها وحجمها، 

وكذلك القدرات التي لدينا من أجل التقليل/التخفيف أو القضاء على هذه التهديدات. 

بوجه  وأمنهم  األفراد  لسالمة  سجل  بوضع  يتم  سنويًّا  اإلنساني  األمن  استبيان  إن 

عام, وللمرأة و الطفل بوجه خاص، وكذلك القدرات املوجودة ملكافحة هذه التهديدات. 

وإذا استعنا مبا سبق ذكره عن األمن اإلنساني، ميكننا أن نخرج مبكوننينْ أساسينينْ ملثل 

البدنية واحلرية لألفراد  املباشرة للسالمة  املباشرة وغير  التهديدات  هذا املشروع وهما: 

)مؤشرات لألمن اإلنساني(، والقدرة على معاجلة التهديدات، أي تبني  سياسات و ترتيبات 

مؤسسية. وقد  اقترح كانتى بباجى أن يتكون استبيان األمن اإلنساني من 1( حساب منو 

أو انخفاض التهديدات 2( تقدير القدرات املوجودة على مواجهة هذه التهديدات.

)1( Ibid, P.54-55.
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هذه  إظهار  على  اجملتمع  في  ودورها  للمرأة  البنياني  التركيب  مع  املقارنة  تساعد  وقد 

النقطة بطريقة أوضح. ويتم قياس صحة جسد املرأة  من خالل طبيعة األمراض التي 

تقلل من حيويته )التهديدات( ومن خالل صحة اجلهاز املناعي التي تعطيها القدرة على 

املقاومة )القدرات على مواجهة التهديدات(. وستكون أفضل طريقة للقيام باستبيان 

األمن اإلنساني في بعض األحيان من خالل تقدير زيادة أو نقصان التهديدات، وفي أحيان 

أخرى سيكون من األفضل تقييم درجة تقدم املبادئ واملؤسسات والتحول الدميقراطي 

والتمثيل على املستوى العاملي واإلقليمي والوطني واحمللي.

•  ميكن استخدام خطة التهديدات/القدرات للقيام مبقارنات قومية داخل 
اإلنساني  لألمن  بعًضا  الدول بعضها  بني  دولية  ومقارنات  الواحد  الوطن 
على مختلف املستويات. فهناك تفاوتات كبيرة داخل الدول على املستوى اإلقليمي 
الداخلية  واحلروب  واملرأة  األطفال  ضد  والعنف  العنيفة  اجلرائم  تكرر  ونسبة  احمللي،  أو 

وقمع احلكومة والقدرة على الوصول إلى االحتياجات األساسية واملستحقات والتدهور 

البيئي، إلخ، قد تختلف بصورة كبيرة من إقليم إلى آخر، ومن مدينة إلى أخرى. 

األمن االجتماعي للمرأة 
•  يجب النظر إلى متكني املرأة كعملية تتضمن العناصر التالية:  الوعي، االختيار/البدائل، 

املوارد، الصوت، القدرة على التأثير واملشاركة. ويتصل هذا البعد من متكني املرأة بعملية 

النهوض بقدرة املرأة على االختيار في اجملاالت التي تهمها في حياتها .

•  ينبغي السعي إلى تعزيز وضع املرأة ومكانتها في إطار نهج شامل يأخذ في اعتباره 

والظروف  التنمية  مستويات  واختالفات  الثقافات  وتنوع   ، املرأة  حلياة   اخملتلفة  املراحل 

العمرية واملهنية والعوامل البيئية األخرى التي تعيش في ظلها املرأة .

العام  النظام  إعادة  يجب  للمرأة،   اإلنسان  وحقوق  الشخصي  األمن  حتقيق  عند    •

وحكم القانون، وتقدمي االستشارة والدعم من خالل التدريب من أجل إصالح قوات األمن 

والشرطة ، والنهوض بحماية حقوق اإلنسان وتأكيدها )خاصة احلقوق املدنية والسياسية 

األساسية واحلريات األساسية(، واحلد من اجلرائم العنيفة بفعالية وشرعية. 

•  يتعني تطبيق كل االلتزامات التالية على كل املسئولني عن توفير حقوق اإلنسان: )1(

* االلتزام باالحترام، يتطلب أن يتوقف املسئول عن التدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة 

في التمتع باحلق، 

)1(Urban  Johnson, Op. Cit., P.21.
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* االلتزام باحلماية، يقتضي أن يقوم املسئول باتخاذ الالزم ملنع اآلخرين من التدخل في 
التمتع باحلق.

* االلتزام بالتيسير، ويتطلب من املسئول تبني التشريعات واملوازنات واإلجراءات اإلدارية 
والقضائية والدعائية الالزمة وأي إجراءات أخرى من أجل توفير هذا احلق وحتقيقه، 

* االلتزام بالتوفير، ويقتضي من املسئول أن يقوم بتوفير الدعم املباشر أو اخلدمات التي 
خ هذا احلق. من شأنها أن تُرسِّ

•  حقوق اإلنسان تعني كرامة األفراد واحترامها، والثقة في النفس واملساواة؛ لذا يجب أال 
تتحكم الظروف واحلظ في حياة األفراد. إن النهج احلقوقي هو نهج تنموي محوره األفراد، 

أما الدعم اخلارجي فيكون مبثابة دافع ومساند جلهود هؤالء األفراد.
•  إنه ملن الضروري السعي من أجل تبني العديد من السياسات واالستراتيجيات التي 
تهدف إلى متكني املرأة – ابتداء من توليد فرص العمل وإلى املشاركة السياسية – إال أنه 
يجب االعتراف بأن التعليم هو العنصر األساسي من أجل متكني املرأة.  لقد قامت العديد 
من الدراسات احلديثة بتوثيق العوائد املثمرة التي ميكن أن يجنيها أي مجتمع من تعليم 
املرأة ) نسب منخفضة للخصوبة، نسب منخفضة من وفاة املواليد، عمر متوقع أعلى، 

أسر أكثر صحة، نظام أكثر دميقراطية، اهتمام أكبر بالسالم واألمن(.
•  لتحقيق نقلة نوعية فى فعالية املنظمات النسائية واملنظمات األهلية في توجيهها 
تغيير  لتحقيق  استراتيجية مستدامة ومتكاملة  إلى  احلاجة  املرأة، هناك   نحو متكني 
إلى  والتوجه  الدفاعي،  العمل احلقوقي  العربية، ودعم  ثقافي واجتماعي في اجملتمعات 
والتطلع  أخرى،  ناحية  من  العام  والرأي  ناحية،  من  والسياسات  التشريعات  فى  التأثير 
األساس  تدعيم  على  والعمل  للنساء،  األساسية  اخلدمات  تقدمي  من  أبعد  هو  ما  إلى 
ثالثة  على  يجري  النسائية  املنظمات  جانب  من  العمل  إن  االجتماعي.   للنوع  املعرفي 
مستويات، أولها: السياسات وااللتزامات، ثانيها: ترجمة السياسات إلى إجراءات، ثالثها: 
توفير اخملرجات للجهود كافة لكي تؤتي ثمارها، باإلضافة إلى تقوية الوجود والفعالية 
من خالل التشبيك وبناء الشراكات مع مختلف األطراف األهلية واحلكومية واملؤسسات 

اإلقليمية والعاملية . )1(
•  بناء استراتيجية خاصة بتمكني حقيقي للمرأة.. استراتيجية تنطلق من نتائج قياس 
مدى فاعلية السياسات والتوجهات احلكومية املتعلقة بالنهوض بوضع املرأة من ناحية، 
تركز على سد  أو  والقانونية فقط  والثقافية  السياسية  األطر  وال تقتصر على تطوير 
االحتياجات من ناحية أخرى، ولكن تسعى نحو بناء ثقافة مجتمعية مشجعة لدور املرأة 
تبدأ   ) ) احلكومي واخلاص واألهلي  الثالثة  القطاعات  إلى شراكة حقيقية بني  وتستند 

بالتخطيط، مرورًا بالتنفيذ، وتنتهي بالتقييم. 

)1( الشبكة العربية للمنظمات األهلية ومنظمة املرأة العربية،  مرجع سبق ذكره، ص –40-41.
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إدماج االحتياجات اخلاصة  التأكد من  و  وإدارتها  الرعاية الصحية  •  مراجعة سياسات 

باملرأة في برامج إصالح القطاع الصحي، والرعاية الوقائية و الرعاية العالجية . 

أمامها في  والفرص  اخليارات  توسعة  املرأة عبر  إلى متكني  الهادفة  السياسات  تبني    •

الذي  بالقدر  السياسات،  هذه  تتبناه  أن  يجب  الذي  التكاملي  وباملنهاج  اجملاالت  جميع 

التنمية  فرص  تعزيز  في  املدني  اجملتمع  ومؤسسات  احمللية  اجملتمعات  مشاركة  يكفل 

املستدامة ومواقع املرأة فيها .

•  أن تتم عملية متكني املرأة من منظور حقوقي، وهو ما يتطلب جتاوز فلسفة املنطق 

التقليدي في التعامل مع حقوق املرأة بقصرها على تلبية االحتياجات وتقدمي اخلدمات 

الرعائية .

•  توفير مساحة تعتمد على االعتراف باملرأة كعنصر فاعل في عملية التنمية، وكمظهر 

رئيس لعملية اإلصالح والتحول الدميقراطي .

•  القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة .

على  االعتماد  وحتقيق  بالذات  الوعي  زيادة  على  املرأة  قدرات  بناء  آليات  تشتمل  أن   •

النفس.

•  بناء حركة نسائية متتلك من املقومات واألهداف ما يوفر لها القدرة على التأثير فى 

البيئة اجملتمعية والسياسية العامة .

•  حترير املرأة حتريرًا كامالً من كل ما يقيد جسدها وحياتها وفكرها وفاعليتها االجتماعية، 

وفتح باب املشاركة أمامها في مختلف مستويات الفعل االجتماعي على قدم املساواة 

مع الرجل. 

الفقيرة،  باملرأة  االهتمام  مع  اجملتمع  داخل  التوعية  بعملية  وربطه  التعليم  تطوير    •

واملهمشة، واملرأة في املناطق غير احلضرية عند وضع السياسات التعليمية . 

اعتماد  قائمة للمراجعة كمية و كيفية لألمن االجتماعي مع االسترشاد في هذا    •

اخلصوص بهذه األسئلة :

*  هل أخذت في االعتبار العادات والتقاليد واالحتياجات التعليمية لإلناث عند التخطيط 

اللتحاقهن باملراحل التعليمية اخملتلفة ؟

*  كيف تتم مواجهة العوائق واملشكالت التي تقابل تعليم الفتيات وتؤدى إلى تسربهن 

من التعليم؟  هل هناك استراتيجيات واضحة في هذا االجتاه ؟  

*  هل حتصل الفتيات على تدريب لزيادة مهاراتهن؟

*  هل هناك حمالت توعية لألهالي لتعريفهم بأهمية تعليم الفتاة؟

*  ما التدابير الالزمة للقضاء على أمية اإلناث بوجه خاص؟
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*  هل مت تعديل مناهج محو األمية مبا يتالءم مع االحتياجات احمللية ؟ 
*  هل تضمن التشريعات املساواة في االنتفاع بالتعليم؟

*  ما التدابير التي اتخذت للقضاء على التمييز في التعليم والتدريب؟
ميكن  حتى  وإناثـًا  ذكورًا   مصنفة   و  الفقراء،  عن  مصنفة  بيانات  قاعدة  توجد  هل    *

متابعة السياسات؟
*  هل تعلم الفتيات باخليارات املتاحة لهن لتيسير التحاقهن بالتعليم غير الرسمي؟

*  ما اآللية املستحدثة ملساعدة الفتيات على االلتحاق بالتعليم غير الرسمي؟
- في  الدراسة في مجاالت تكون مقتصرة  البنات على مواصلة  *  كيف يتم تشجيع 

أغلب األحيان - على الذكور؟
*  هل يتوفر التوجيه املهني لتوعية الفتيات مبجموع الفرص املهنية؟ هل تتوفر املعلومات 
عن هذه الفرص؟ هل تواجه الفتيات عقبات في سبيل االنتفاع بهذه الفرص؟ هل اتخذت 

تدابير ملواجهة هذه العقبات؟
*  ما التدابير التي اتخذت ملواجهة النماذج النمطية لتعليم اإلناث وقصرها على اجملاالت 

التقليدية؟
*  هل هناك برامج تعليمية وتدريبية للنساء خارج سوق العمل؟ 

*  هل هناك فرص متساوية للمعلمني واملعلمات للترقى والتوظف؟
*  ما اإلجراءات و التشريعات التي اتخذت للحد أو للقضاء على عمالة األطفال وتسربهم 

من التعليم؟
* ما اإلجراءات و التشريعات التي اتخذت للحد أو للقضاء على ظاهرة أطفال الشوارع ؟ 

* ما اإلجراءات التي اتخذت لدعم األسر الفقيرة الستمرار إرسال بناتهم إلى املدارس ؟
* ما التدابير التي اتخذت ملعاجلة الشكاوى التي ترد في مجال التمييز في التعليم؟

* ما دور املنظمات النسائية في حتقيق تكافؤ الفرص ؟
* ما أشكال الدعم و املساندة املقدمة ملؤسسات التعليم؟

املنح  في  متساوية   فرص  على  اإلناث  حصول  لضمان  اتخذت  التي  اإلجراءات  ما   *
الدراسية؟

* هل متت دراسة احتياجات املرأة الصحية خالل مراحل عمرها اخملتلفة؟
* هل هناك استراجتيات  وقائية للمرض و العجز و األمراض الوبائية ؟ 

واملؤسسات  األخرى  واملؤسسات  املدارس  في  املعاقات  اإلناث  لدمج   تدابير  هناك  * هل 
اخلاصة؟

* هل هناك برامج صحية خاصة بالنساء تلبى احتياجاتها فى جميع مراحل عمرها وفى 
جميع مناطق الدولة دون متييز؟
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اخلدمات  على  للمرأة  املتساوي  احلصول  وتضمن  اتخذت  التي  والتدابير  اإلجراءات  ما   *
الصحية؟

* كيف مت رصد حتسن صحة املرأة وتقييمها؟
* ما مدى توفر بيانات عن الوضع الصحي للمرأة على املستويات اجلغرافية كافة؟ وهل 

توضح أثر اخلدمة الصحية على املرأة ؟
* هل تشارك املرأة فى وضع اخلطط والسياسات والبرامج الصحية التى تلبى احتياجاتها؟ 

وعند أى مستوى؟
* هل هناك برامج صحية مجانية للنساء غير القادرات وللنساء املعيالت ؟

الوضع من دون  أثناء فترة احلمل وفترة ما بعد  الرعاية الصحية للمرأة في  * هل تقدم 
مقابل للمرأة الفقيرة؟ 

* هل تسعى الدولة إلى التأكد من أن املرأة حتصل على التغذية الكافية في أثناء فترة 
احلمل والرضاعة؟ وكيف؟

* هل تقدم خدمات صحية و تغذية لإلناث في املدارس مع مراعاة  اختالف االحتياجات 
الغذائية للطفل والطفلة ؟ 

ضد  التطعيم  مثل  منه  اجلديد  خاصة  و  الوقائي  التطعيم  بأهمية  وعي  هناك  هل   *
سرطان عنق الرحم لإلناث؟

* هل هناك نظام للضمان االجتماعي تستفيد منه املرأة على مدار حياتها و باختالف 
احتياجاتها في كل مرحلة )الطفولة ، واإلجناب و الشيخوخة(؟

العاملة في القطاع غير  أو  العاملة  املرأة غير  التأمني الصحي على  * هل يطبق نظام 
الرسمي؟ وإن لم يطبق، ما احللول والسياسات البديلة التي تكفل استفادة أفقر الفقراء 

من هذا النظام؟ 
* هل هناك قوانني حترم  املمارسات الضارة ضد املرأة  )ختان اإلناث، الضرب، التحرش( ؟
ا أدنى لعمر زواج مماثل للرجل وللمرأة؟ * هل هناك تشريع مينع الزواج املبكر و يحدد حدًّ

* ما اإلجراءات أو التشريعات التي اتخذت لتوفير ظروف عمل صحية آمنة للمرأة؟ و هل 
هناك آلية للمتابعة؟ 

* هل يوجد متخصصون في تقدمي اخلدمة الصحية للمرأة ؟ 
* هل مت تعيني نساء في مختلف مستويات الوظائف الصحية لتقدمي اخلدمة الصحية 

للنساء؟
اجلنس  تنتقل عن طريق  التي  األمراض  الوعي مبخاطر  لزيادة  اتخذت  التي  التدابير  ما   *
وآثارها، وبصفة خاصة فيروس املناعة / مرض اإليدز؟ هل مت توجيه أي من هذه التدابير جتاه 

توعية املرأة والفتاة كونهما أكثر عرضة لهذا املرض؟
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متيز ضد  التي  العائلة  داخل  التغذية  في  التوزيع  أثر  لتبعات  توعية  برامج  هناك  هل   *

البنات / النساء؟

* ما التدابير واخلطوات التي اتخذت لتوعية القائمني على تطبيق القانون بقضية العنف 

ضد املرأة؟

* هل هناك محاكم أسرية ؟  وهل هناك قانون أحوال شخصية يحمي حقوق املرأة في 

أثناء النزاعات األسرية ؟ وهل هناك آليات واضحة و تنفيذية لألحكام الصادرة ؟ 

* هل هناك تشريعات تتعلق بالعنف األسري؟ 

اإلنسانية  املرأة  على حقوق  تتعدى  التي  واملمارسات  العادات  مينع  تشريع  هناك  *  هل 

وتشمل حق األمان الشخصي واحلماية من كل أنواع العنف؟ 

والوطنية؟  احمللية  املستويات  على  للعنف  تعرضن  الالئي  للنساء  مالجئ  هناك  هل   *

وهل هناك قضايا عنف ضد املرأة مثل التهجم، التعذيب، احلروق، إلخ، التي تعالج في 

املستشفيات، ومعلومات حول وقت وقوع احلادثة؟

* ما التدابير التي اتخذت ملساندة املرأة التى ال جتد مأوى؟ 

* هل هناك عدد من املستشفيات التي حتتوي على مرافق لتحديد حاالت العنف األسري، 

واإلساءة اجلنسية للنساء واألطفال واإلساءة إلى النساء كبيرات السن ومعاجلتها؟ 

اجملانية  القانونية  املساعدة  وتقدم  أسرية،  استشارية  خدمات  توفر  مرافق  هناك  هل   *

ومتحواألمية القانونية للمرأة؟

* هل هناك خدمات ومساعدة قانونية للنساء والبنات الالتي مت استغاللهن في البغاء ؟

* هل هناك قوانني و سياسات تتعلق مبنع االجتار بالنساء والبنات وتوفير الرعاية الصحية 

املناسبة لهم باإلضافة إلى اخلدمات النفسية واإلرشاد؟

* ما اخلدمات الصحية التي تقدم للمرأة املعاقة وللمرأة املسنة؟

* ما اإلجراءات التي اتخذت لتقليل اآلثار السلبية للبيئة على املرأة؟

* ما التدابير التي يتعني اتخاذها لتفعيل دور املرأة في إدارة املوارد البيئية كاملياه والطاقة 

والوقود؟

* هل تشارك املرأة في صنع القرار البيئي على جميع املستويات؟

املنزل  في  املرأة   لها  تتعرض  التي  الصحية  اخملاطر  لتقليل  اتخذت  التي  اخلطوات  ما   *

والصرف  الشرب  ملياه  احملدود  والنفاد  والدخان،  والرطوبة،  السكانية،  الكثافة  َجرَّاء  من 

الصحي؟
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* هل مت تقدير تأثر املرأة بالتدهور البيئي واخملاطر البيئية؟ وما األسلوب أو املنهجية املتبعة 
في هذا الصدد؟

* ما اإلجراءات التي اتخذت لتمكني املرأة من املوارد الطبيعية واستخدامها؟
* ما تدابير النفاذ إلى البنية التحتية؟ وما نسب املنازل في القطاع الريفي إلى مياه آمنة، 

ومراحيض، وكهرباء؟ 
* ما اإلجراءات املتبعة الحتواء العشوائيات ؟ 

* هل هناك مساواة للمرأة أمام القانون؟ 

األمن االقتصادي للمرأة 
التأهيل والبناء االقتصادي، للبنية  •  يتطلب األمن االقتصادي دعم إعادة 
أو  الصغيرة،  القروض  كبرامج  الشباب  بطالة  من  للحد  احلد  لبرامج  أو  مثالً،  التحتية 
برامج تنشيط زراعة املالك الصغار، أو إصالحات من أجل تشجيع العدالة االجتماعية 

واالقتصادية لتحسني القدرة على امتالك األراضي واحلصول على االئتمان.
أدنى,  كحد  األساسية  االحتياجات  توفير  االقتصادي  األمن  حتقيق  يقتضي    •
ولكن يجب أال يقتصر على مجرد إشباع احلاجات املادية األساسية فحسب، بل ينبغي 
أن يتسع ليشمل األوجه األخرى غير املادية، أي البد من تضمني عدد أكبر من العوامل 
إلى  باإلضافة  اإلنسان،  وكرامة  الشخصية  احلرية  مثل  االقتصادي:   األمن  في  النوعية 

املشاركة الفعالة في احلياة اجملتمعية . )1(
هو  الرئيس/النهائي  والهدف  الفروق/التفاوتات،  تقليل  معناه  التنمية  في  احلق    •
القضاء على الفقر، إال أن اختالف توزيع املوارد وخط األساس يتطلبان حتديًدا مختلفـًا 
مظاهر  أسوأ  على  القضاء  على  يتطلبان  واملساواة  الفروق  تقليل  فهدف  لألهداف. 

انتهاكات حقوق اإلنسان .  
•  يجب  القضاء على أغلب القيود القانونية التي تعرقل وصول املرأة إلى عوامل اإلنتاج 

من األراضي ورأس املال والتكنولوجيا واخلدمات االجتماعية مثل التعليم والصحة. )2( 
•  تطبيق بعض التغييرات على املوازنة مبا يسمح بإدماج النوع االجتماعي 
البديلة  السيناريوهات  فحص  تتضمن  املوازنة  في  تغيرات  عمل  منها  إطارها،  في 
لتخفيض العجز في املوازنة مع تدعيم االحتياجات اخلاصة بالنواحي الرعائية وتخفيض 
مجاالت عدم املساواة؛ فالعمل التقليدي للموازنة نادرًا ما يأخذ اعتبارات النوع االجتماعي 
املوازنة فحص  في  التغيرات  إعادة  وتتطلب  والنفقة.  العائد  عند حساب  احلسبان  في 
األجلنينْ  في  النمو  على  املوازنة  آثار  كافة،  بفئاتهما  املرأة  و  الرجل  يلعبها  التي  األدوار 

املتوسط والطويل. 

)1( محمود محي الدين و سحر نصر، مرجع سبق ذكره، ص 198.
)2( Mahbub. Ull Haq, Op. Cit., P. 97-98.
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•  إدراج النوع االجتماعي في خطط وزارة املالية وسياساتها وبرامجها )على 
املستوى اجلزئى(

املالية  وزارة  اخملتلفة  لسياسات  االحتياجات  االعتبار  يأخذ في  تدقيقـًا  يتطلب  و هذا   
وخططخا وبرامجها.

واإلصالحات  السياسات  في  االجتماعي  النوع  احتياجات  إدماج   •
االقتصادية؛ مما يزيد من  تأثيراتهم اإليجابية، و يضعف من تأثيراتهم السلبية. 

•  دمج منتظم للشروط واألولويات واحلاجات اخلاصة بالرجال والنساء في 
أو  واملرأة،  الرجل  بني  املساواة  على  مبنية  بنشاطات  للنهوض  السياسات  جميع 
تعبئة جميع السياسات والتدابير العامة بهدف حتقيق املساواة، مع األخذ في االعتبار 

أثرها على الوضع اخلاص بالنساء والرجال لدى تطبيقها ومتابعتها وتقييمها.
• تشجيع املساواة بني اجلنسنينْ كعامل أساسي واستراتيجي في دعم استراتيجية 
األمن االقتصادي للمرأة، فهناك أيًضا احلاجة الرئيسة لبيئة مؤسساتية تعطى حقوقـًا 
وفرًصا متساوية للنساء والرجال, وإطالق عملية النمو االقتصادي الذي يؤدى إلى خلق 
العمل  فرص  استحداث  في  وتوسع  االقتصادي،  النشاط  في  تنوع  و  وفيرة  عمل  فرص 
الدور  و  اإلنتاجي  الدور  بني  اجلمع  للمرأة  تتيح  التي  السوقية  واخلدمات  البيئة  تهيئة  و 

االجتماعي.  
• مكافحة الفقر و صياغة سياسات و برامج فعالة مصممة خصيًصا للنساء. 

• إعداد برامج التدريب املهني و التقني للمرأة مبا يتواكب واحتياجات سوق العمل.
• دراسة دالالت السياسات والبرامج احلالية واملستقبلية على العمل الرعائي )من 

دون أجر( الذي ما تقوم به املرأة عادة وحتليلها.
)التعليم  من  بدًءا  واسع  نطاق  على  األساسية  االقتصادية  االستحقاقات  نشر   •
الفرص  احلصول على  إمكانية  توسيع  إلى  االئتمان(  وتقدمي  الزراعي  واإلصالح  والتدريب 

التي يتيحها االقتصاد.
• التدخالت املؤسسية لتعزيز القدرات والنهوض بالفرص االجتماعية ودعم الترتيبات 

السوقية. 
• قدمت األدبيات عددًا من االقتراحات حلمـاية احلقـوق االقتصـادية واالجتماعية لألفراد، 

تتمثل في اآلتي)1(:-
* عمل شراكة بني الفقراء و األغنياء .

* إعطاء »مضامني دنيا« للحقوق االقتصادية و االجتماعية والثقافية مثل حتديد »حد 
معيشة أدني« يفي باحتياجات الفرد وأسرته على أن تتكفل الدولة بتوفيره .

)1( بالنسبة إلى االقتراحات املذكورة انظر : ) جلنة حقوق اإلنسان باجمللس االقتصادي واالجتماعي 
) ZIELINSKI , 1998 باألمم املتحدة، د و
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احتياجات  عن  اإلعالن  عاتقه  على   )1(  )OMBUDSMAN( األهالي«  »محقق  يأخذ  أن   *

الفقراء واتخاذ اإلجراءات التي يكفلها القانون لتحسني أوضاعهم، كما أن عليه عدم 

انتظار الشكاوى التي تأتي إليه من الفقراء ليحكم بناء عليها .

بحيث  القومية  األولويات  في مقدمة سلم  عليه  والقضاء  الفقر  من  احلد  يوضع  أن   *

يصبح أحد أهداف التنمية االقتصادية، مثله مثل رفع معدل منو الدخل القومي وزيادة 

االدخار واالستثمار وخفض معدل التضخم ... إلخ ويتطلب حتقيق ذلك قرارًا سياسيًّا . 

، الشق األول يتمثل في فهم العوامل  * فهم ديناميكية انتشار الفقر ويتضمن هذا شقنينْ

التي تساعد على توريث الفقر عبر األجيال و ارتفاع نسبته بني النساء. 

املقترحة من األمم املتحدة لضمان  العامة  •  تبنى حزمة من السياسات 
التشغيل الكامل والقضاء على الفقر، ورصد التشغيل والفقر، وخلق شبكات 
من  أدنى  الدخل لضمان حد  من  يكفي  ما  بتحويل  الشبكات  وتقوم هذه  فعالة.  أمان 

عن  للعاطلني  املناسب  التعويض  خاص  بشكل  وتوفر  احملتاجني،  جلميع  الكرمي  العيش 

العمل . غير أن التنمية القائمة على متكني الفقراء من خلق فرص العمل تتوقف: على 

حتقيق التشغيل الكامل ضمن خطة تنموية تنحاز إلى لفقراء، وتؤسس لنمو يعتمد 

إلى  حاجة  في  هم  من  جلميع  واملربح  املنتج  العمل  فرص  ويخلق  العمل  كثافة  على 

العمل، ولكن جوهر عملية التنمية القائمة على متكني الفقراء هو اإلصالح املؤسسي 

واسع النطاق الذي يؤدي إلى زيادة حصة الفقراء في هيكل السلطة فى اجملتمع؛ ذلك 

أن اإلصالح املؤسسي هو الطريق إلى تعظيم رأس املال االجتماعي للفقراء. إن اإلصالح 

املؤسسي ميثل قلب التنمية القائمة على متكني الفقراء، ومن دونه تتباطأ معدالت النمو، 

بَينَْد أن األهم من ذلك أن النمو الذي يتم في سوق غير خاضعة للضوابط ينحاز بشكل 

واضح إلى األغنياء ويعاقب الفقراء . )2( 

•  اعتماد  قائمة للمراجعة كمية و كيفية لألمن االقتصادي  مع االسترشاد في هذا 

اخلصوص بهذه األسئلة :

* هل يؤخذ االقتصاد الرعائى في االعتبار؟

* هل تقوم الدولة بدراسة االحتياجات اخملتلفة للمرأة و الرجل لضمان إدماجها في اخلطة، 

ومن ثم املوازنة العامة للدولة؟

)1( »محقق األهالي« )وهو الترجمة العربية التي أطلقناها على ال OMBUDSMAN( وهو موظف مهمته 
بحث شكاوى األفراد جتاه السلطات احلكومية، وال يوجد هذا املنصب القانوني في كل الدول؛ ففي مصر 

مثال حيث ال يوجد هذا املنصب، فإن مجلس الدولة يقوم بدور مشابه لذلك .
)2( برنامج األمم املتحدة اإلمنائى والصندوق العربي لإلمناء االقتصادي و االجتماعي، تقرير التنمية اإلنسانية 

العربية للعام 2002، مرجع سبق ذكره، ص96-95.
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* هل حتسب نسبة إسهام املرأة العاملة في الناجت الوطني العام؟

* ما السياسات واإلجراءات التي مت اتخاذها للتخفيف من األعباء امللقاة على كاهل املرأة، 

ومساندتها  في أدوارها املتعددة؟  ما اخلدمات  املقدمة لرعاية طفل املرأة العاملة؟

لهذه  التقييم  و  املتابعة  إجراءات  وما  العاملة؟  املرأة  حقوق  حتمي  التي  القوانني  ما   *

احلماية ؟

التي ميكن أن تواجه املمارسات التمييزية ألصحاب األعمال اخلاصة ضد  * ما اإلجراءات 

النساء بسبب احلمل والوالدة؟

* هل متت مواجهة املشكالت التي تواجه املرأة الفقيرة والتي وتعوق عملها، وحتول دون 

حصولها على القروض )مثل االرتباط بالعائلة، احلصول على القروض ، نقص املعلومات 

وجود  عدم  املالية،  املؤسسات  مع  التعامل  في  اخلبرة  إلى  االفتقار  القروض،  برامج  عن 

هذه  على  القضاء  أجل  من  اتخذت  التي  اإلجراءات  ما  ضمان(؟  وال  شخصية،  بطاقة 

املشكالت؟

* هل متت مراجعة الشروط القانونية والقواعد املنظمة واحلاكمة للحصول على املوارد 

املنتجة للمشروعات التي تديرها النساء املعيالت؟

بفرص  التعريف  القروض:   على  حصولها  لتسهيل  للمرأة  املقدمة  الدعم  أنواع  ما   *

ادخارية لتمويل املشروع، مراكز  اإلدارة، بدائل  و  التدريب على اإلنتاج  املتاحة،  االستثمار 

لرعاية األطفال، تسهيالت لتسويق املنتجات، إجراءات مبسطة للحصول على القرض؟

* ما متوسط حجم القروض التي حتصل عليها النساء الفقيرات؟ 

* ما أسباب عزوف  املرأة الفقيرة عن االستفادة بالقروض املقدمة من البنوك واجلهات 

اخملتلفة املانحة؟ هل تعزى إلى عدم توفر الضمانات املطلوبة، طول اإلجراءات، صغر حجم 

القروض، عدم مرونة مواعيد سداد القروض وجداوله؟ 

* هل هناك آليات متويل لتخفيف العبء عن النساء الفقيرات؟

* هل هناك إحصائيات تشير إلى امتالك النساء لألراضي؟ 

* ما اإلجراءات التي اتخذت للحد من عمالة األطفال؟

* هل هناك إحصائيات مصنفة لتحديد عدد النساء احلاصالت على االئتمان من البنوك 

كأفراد مستقلني؟ وما معدالت سداد القروض بالنسبة إلى النساء؟

* ما اإلجراءات التي اتخذت لتوفير أسواق صغيرة لتسويق إنتاج املشروعات التي تقوم 

بها املرأة الفقيرة؟
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* هل تستطيع املرأة الفقيرة احلصول على اخلدمات القانونية مجانًا إذا كانت ال متلك دفع 

قيمتها؟

* هل هناك آلية أو جهاز لرصد التحسن فى أحوال املرأة الفقيرة؟

* ما التدابير التي مت اتخاذها إلدماج املرأة املعيلة في قوة العمل؟

* هل مت تقييم آثار اإلصالح االقتصادي على املرأة الفقيرة واملعيلة و العاملة؟ وما اإلجراءات 

التي اتخذت من أجل تقليل هذه اآلثار السلبية على املرأة وتخفيضها؟

للمرأة  االقتصادية  الفرص  توفير  أجل  من  الدولة  موارد  من  قدر  تخصيص  جرى  هل   *

الفقيرة ومن أجل تنفيذ مشروعات تستفيد منها؟

* هل جرى متكني املرأة الفقيرة من احلصول على مساكن بتكلفة معقولة؟

* ما اإلجراءات التي مت اتخاذها حلماية املرأة الفقيرة العاملة في القطاع غير الرسمي؟

* هل مت تعديل نظام الضمان االجتماعي مبا يكفل حقـًّا مساويًّا للمرأة في القطاع غير 

الرسمي؟

* هل هناك آليات جديدة للتوسع في مظلة التأمني االجتماعي و تغطية املرأة في القطاع 

غير الرسمي؟

* ما اآلليات التي مت إنشاؤها )مؤسسات وسيطة( لتوفير قروض للمرأة الفقيرة؟

* هل هناك استراتيجية للتشغيل مستجيبة الحتياجات املرأة؟

* ما اخلطوات الالزمة التي مت اتخاذها للتصدي لبطالة املرأة؟

* هل هناك استراتيجية ملساندة املرأة العاملة ؟ 

* هل يجري حتديد االحتياجات التدريبية للعمالة النسائية؟

* ما اإلجراءات التي اتخذت حلماية املرأة في فترة احلمل والرضاعة في مكان العمل؟

* ما التدابير الالزمة التي مت اتخاذها للتصدي لبطالة املرأة, أو إعادتها إلى سوق العمل 

بعد انقطاع لرعاية أوالدها؟

* هل مت تقدير احتياجات املرأة الريفية؟

* هل هناك آليات لتوفير اخلدمات االئتمانية للمرأة الريفية؟

* هل تستفيد املرأة الريفية من التدريبات على استخدام التكنولوجيا الزراعية لتوفير 

الوقت واجملهود، مادام متثيل املرأة في القطاع الزراعي يعد متثيالً عالًيا؟

الرسمي  غير  القطاع  في  األجر  في  املساواة  لتحقيق  ابتعت  التي  اإلجراءات  ما   *

والزراعي؟

* هل هناك مبادرات من الدولة لدعوة القطاع اخلاص إلى تشغيل املرأة مع ضمان تكافؤ 

الفرص ؟
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* هل تتم دراسة اتفاقيات التجارة احلرة ضمن استجابتها الحتياجات املرأة ؟ وكيف جرت 

مساعدة املرأة على مواجهة آثار العوملة  و اتفاقيات التجارة احلرة؟

* ما اخلدمات التي تقدمها شبكات األمان  للمرأة الفقيرة؟ وما حجمها؟

األمن السياسي للمرأة 
•  ولكي نتمكن من إلى إرساء قواعد تكفل حتقيق أمن اجملتمع واستقراره؛ يجب نزع 

سالح األطراف املتنازعة وتفكيكها، إعادة اإلدماج والتأهيل املهني للمحاربني القدامى، 

الوطني  الوفاق  تشجيع  الصغيرة،  األسلحة  في  والسيطرة  وتدميرها  األسلحة  وقف 

وإعادة  التنمية  مشروعات  في  اخملتلفة  األعراق  كتعاون  اخملتلفة،  اجملموعات  بني  واحلوار 

توفير  نفسه،  اجملتمع  بها  يقوم  التي  النزاعات  حل  لبرامج  الفني  الدعم  توفير  البناء، 

احلر، تشجيع  اإلعالم  الدعوة من خالل  ودعم مجموعات  الفني إلعالم مستقل  الدعم 

االعتراف بحقوق الهوية للجماعات خاصة األقليات الدينية والعرقية، مساعدة الالجئني 

خاصة،  بصفة  والطفل  باملرأة  االهتمام  مع  وإدماجهم,  توطينهم  وإعادة  الوطن  على 

بصفتهما أكثر املتضررين. )1(  

•  تبني سياسات تكفل حتقيق التوازن األفضل في استخدام املوارد و احلد من اإلنفاق 

وإعطاء  كله،  العالم  ملوارد  املهدرة  و  املفرطة  االستهالكية  و  التسليح  على  الهائل 

أهمية قصوى لتحقيق السلم والتوافق بني الشعوب . 

•   تتطلب مشكالت انتشار األسلحة الصغيرة  تنمية اقتصادية، وإصالح قطاع 

األمن، وتغيير القواعد الثقافية، وكذلك احلد من األسلحة وإجراءات لنزع األسلحة 

من خالل جتميع هذه األسلحة وتدميرها. ففي حاالت السلم، يكون انتشار األسلحة 

مستويات  في  الضخمة  والفجوات  وللبطالة،  النتشارها  نتيجة  وتأثيرها  الصغيرة 

وغياب  األخرى،  العام  النظام  آليات  وبسبب  الشرطة،  وجود  عدم  أو  وغياب  املعيشة، 

املمارسات الدميقراطية، وانتشار ثقافة العنف. )2(  

•  يجب أن تتم  مناقشة فكرة عمليات السالم من أجل األمن اإلنساني بصورة وقائية، 

املساعدات  يتلقون  الذين  ومورديها  األسلحة  مصدرى  قبل  من  اجلماعي  العمل  بروح 

التنموية. )3( 

)1( Sverre Lodgaard, Op. Cit, P.22.
)2( Ibid, P.9.
)3( Ibid,  P.8. 
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وإصالح  والقضائي  الدستوري  اإلصالح  واملؤسسات مثل  الهياكل  تقوية  أو  •  إصالح 
قطاع اخلدمات املدنية واالنتخابات، وتشجيع الشفافية في عملية اتخاذ القرار واحلكم 
وغير  الرسمية  العمليات  وتشجيع  مستقر،  سياسي  لنظام  عام  كأساس  الرشيد 
الرسمية للمشاركة السياسية واسعة النطاق مثل املساعدات الفنية لتشجيع النمو 
الدميقراطي في كل من العمليات السياسية احلكومية وغير احلكومية، وخلق مساحة 
داخل اجملتمع املدني من أجل التعبئة السياسية وجتميع املصالح وحل النزاعـات احمللية. )1(

املرأة في احلياة العامة والسياسية  •  متثل تقوية املنظمات النسائية وتوسيع دور 
في الوطن العربي استراتيجية أساسية من أجل حتقيق مجتمع مدني فعال ومشارك، 
ومن أجل الوصول إلى دميقراطيات مستدمية خلدمة مصالح املواطنني جميًعا. وقد أثبت 
الربط بني مشاركة املرأة والتقدم االجتماعي قوته في تسريع التقدم في كل الدول وفي 
تيسير التعاون بني املنظمات النسائية وآليات النهوض باملرأة واملنظمات غير احلكومية 
في العالم العربي. ولكن في حالة املرأة العربية جند أن مشاركتها في مجال السياسة 
ويعود عدم  االقتصاد.  و  التعليم  مثل  أخرى  بقطاعات  مقارنتها  عند  زال منخفًضا  ما 
النشاط السياسي للمرأة إلى أن اجملال السياسي ليس مجاالً آمًنا ملشاركة النساء.  )2(
•  غير أنه أجل الوصول إلى متثيل كبير في احلياة العامة، يجب أن يتاح للمرأة تكافؤ 
بصورة  مشتركة  املرأة  تكون  وأن  واالقتصادية،  السياسية  السلطة  ممارسة  في  فرص 
كاملة ومتساوية في عملية اتخاذ القرار على كل املستويات، دوليًّا  وقوميًّا ومحليًّا. ومن 
ثم، فإنه من الضروري أن تشارك املرأة في احلياة العامة لالستفادة من إسهامها، وحلماية 
مصاحلها وحتى يتحقق املبدأ القائل بأن التمتع بحقوق اإلنسان ملك لكل البشر بغض 
النظر عن النوع االجتماعي. وأخيرًا، فإن مشاركة املرأة الكاملة ضرورية ليس فقط من 

أجل متكينها, ولكن من أجل تقدم اجملتمع ككل. 
•  تبني استراجتية  إلدارة الصراعات والوقاية منها تكون أقل تكلفة من إدارتها في 
اجلوانب السياسية واالقتصادية والبشرية . فالوقاية من الصراعات حتول دون تفاقم 
التوترات إلى صراع عنيف ، وتسمح باستخدام آليات التحذير املبكرة مما يتيح للمجتمع 

الدولي مراقبة العالقات بني الدول وداخلها ، وتؤدي إلى تسهيل املشاركة اخلارجية قبل
أن تتفاقم التوترات إلى حد ال ميكن وقفه .  وهكذا يجب أن تكون »إدارة السالم« ال الصراع 

املنخرطة الهيئات  من  وغيـرها  والدولية  اإلقليمية  للمنظمات  الرئيسة  املهمة  هي 

)1( John G. Cockell, Conceptualizing Peace Building: Human Security and Sustainable Peace, 
in: Michael. Rugh )editor(, »Regeneration of War-Torn Societies”, )London: Macmillan, 2000(, 
P. 21.

)2( سلوى شعراوي جمعة، تقدم املرأة العربية2004، مرجع سبق ذكره، ص 279.
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إلى  نفسه  الوقت  في  يؤدي  اإلنسانية  احلقوق  صون  إن   . الصراعات  إدارة  أنشطة  في   
الضمانة  لإلنسان هو  األساسية  احلقوق  احترام  أن  في  فليس هناك شك  األمن؛  تعزيز 
الكبرى والدعامة األساسية اللتان تقيان اجملتمع من التقلبات السياسية واالجتماعية 
التي ميكن أن حتدث نتيجة إلهمال هذه احلقوق أو عدم وجودها في األساس . وترتبط فكرة 

اإلجراء الوقائي ارتباًطا وثيقـًا مبفهوم األمن اإلنساني . )1(  
• يجب العمل على تعزيز دور اجملتمع املدني في املشاركة و املساءلة و بناء القدرات. 

• اعتماد  قائمة للمراجعة كمية و كيفية  لتحري وجود األمن السياسي  من عدمه  
تنطوي  مع االسترشاد في هذا اخلصوص بهذه األسئلة: 

املسلحة  النزاعات  أثناء  في  املسنني  و  األطفال  و  النساء  تدابير حلماية  هناك  * هل 
؟ النزاع  بعد  وإدماجهم 

دراسة  وهل متت  و مؤسسي؟  إصالح سياسي  في  للبدء  واضحة  هناك خطوات  * هل 
احتياجات املرأة في هذا النطاق؟ 

* ما التدابير لبدء إصالح سياسي و مؤسسي ؟ هل متت دراسة أثر هذه السياسات على 
املرأة ؟ 

* ما اإلجراءات التي اتبعت لتشجيع املرأة على املشاركة فى النقابات العمالية؟
* ما اخلطوات التي اتخذت للقضاء على العوائق التي متنع املرأة من الوصول إلى املناصب 

فى األحزاب ؟
األحزاب  تتخذها  التي  التدابير  ما  و  احلزبي؟  العمل  فى  املرأة  مشاركة  طبيعة  ما   *

السياسية لزيادة عضوية املرأة؟
* إلى أي مدى تشارك املنظمات النسائية في وضع السياسات؟ هل هناك آليات لتأمني 

هذه املشاركة؟
* ما اخلدمات املساندة التي يتم توفيرها لتمكني املرأة من املشاركة في احلياة العامة؟

* ما املعايير التي جرى وضعها ملراكز صنع القرار ضمانًا لعدم التمييز؟
* ما التدابير التي اتخذت للقضاء على التمييز ضد املرأة في احلياة السياسية والعامة؟

املرأة حتى لو كان لفترة محدودة؟ هل  * هل هناك سياسات للتمييز اإليجابي لصالح 
هناك كوتا للنساء في الهيئات التشريعية احمللية والوطنية، وفي مواقع صنع القرار؟

* هل هناك استراتيجية لدعم املرأة للوصول إلى مائدة املفوضات ؟ 
* هل هناك استراتيجية ملساندة املرأة للخروج إلى اجملال العام ؟ 

* هل هناك مساواة في حقوق املواطنة للمرأة وللرجل؟ 

)1( Jose Ayala-Lasso, Kentaro Serita, and Takashi Inoguchi, )eds.(, “Our Planet and Human 
Security” Selected Papers Delivered at the United Nations University Global Seminar <96 
Shonan Session. Kobe, Japan, 1-4 October 1996. 
<http://www.unu.edu/unupress/planet.html> 08/09/01
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 وإلى هنا تنتهى توصيات الدراسة ونتائجها، آملة أن أكون قد وفقت  في إجناز هذا العمل، 

على نحٍو يحقق بعض ما يطمح إليه، وأن يضيف شيًئا إلى املكتبة العربية، ليغدو لبنة 

فى صرح يكتمل بجهود اآلخرين .

واهلل املوفق،،،،،



المرأة واألمن األنساني

183

مراجع الدراسة

- الكتب:
1. إبراهيم احليدري، »النظام االبوي وإشكالية اجلنس عند العرب«، )بيروت: دار الساقي، 

 .)2003
املركز  )عمان:  العامة«،  السياسات  حتليل  إلى  »مدخل  حسني،  مصطفى  أحمد   .2

العلمي للدراسات السياسية، 2002(.     
3. أمارتيا صن، التنمية حرية: مؤسسات حرة وإنسان متحرر من اجلهل واملرض والفقر، 
ترجمة: شوقى  جالل، )الكويت: اجمللس األعلى للثقافة والفنون واآلداب، سلسلة عالم 

املعرفة، العدد303، مايو2004(. 
4. البنك الدولي، »تقرير البنك الدولي عن بحوث السياسات: إدماج النوع االجتماعي 
فى التنمية من خالل املساواة فى احلقوق و املوارد و الرأي«، ترجمة: هشام عبد اهلل،  

)بيروت: املؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2004(.
5. الشبكة العربية للمنظمات األهلية ومنظمة املرأة العربية، »التقرير السنوي الرابع 
للمنظمات  العربية  الشبكة  )القاهرة:  املرأة«،  متكني  العربية:  األهلية  للمنظمات 

األهلية، 2004(.
6. الوكالة الكندية للتنمية الدولية، »التعريف باملساواة في النوع االجتماعي ببرنامج 
الوكالة الكندية للتنمية الدولية في مصر«، )القاهرة: برنامج الوكالة الكندية للتنمية 

الدولية في مصر، 2004(.
7. بام موريس، »األدب والنسوية«، ترجمة: سهام عبد السالم، )القاهرة: اجمللس األعلى 

للثقافة، 2002(.
8. برنامج األمم املتحدة اإلمنائى والصندوق العربي لالمناء االقتصادي و االجتماعي وبرنامج 
اخلليج العربي لدعم منظمات األمم املتحدة اإلمنائية، »تقرير التنمية اإلنسانية العربية 

لعام 2005: نحو نهوض املرأة في الوطن العربي«، 2005(.
9. جوديث تاكر ومارجريت مريودر، »النساء و النوع في الشرق األوسط احلديث: فصول 
للثقافة،  األعلى  اجمللس  )القاهرة:  بدوي،  علي  أحمد  ترجمة:  االجتماعي«،  التاريخ  في 

  .)2003
االفريقي«،  الشمال  خبرة  للمرأة:  السياسية  »املشاركة  الرحمن،  عبد  حمدي   .10

)القاهرة: مركز دراسات املستقبل األفريقي، 2001(.
)القاهرة:  نقدي«،  ومعجم  دراسات  النسوية:  بعد  وما  »النسوية  جامبل،  سارة   .11

اجمللس األعلى للثقافة، 2002(.



المرأة واألمن األنساني

184

12. سعد أحمد احلجي، »اجلمعيات النسائية االجتماعية بدول مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية: دراسة توثيقية«، مراجعة: يحيى فايز احلداد، )الكويت: د.ن.، 2000(.  

العربي«،  الوطن  في  العامة  السياسات  »حتليل  )محرر(،  جمعة  شعراوي  سلوى   .13
)القاهرة: مركز دراسات واستشارات اإلدارة العامة بكلية االقتصاد والعلوم السياسية، 

.)2004
14. صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، »تقدم املرأة العربية 2004«،  )عمان: صندوق األمم 

املتحدة اإلمنائي للمرأة، 2004(.
املرأة اإلنسانية«،  التدريبي حلقوق  »البرنامج  15. صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، 

)عمان: صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، 2004(.  
16. عزة وهبي وأمل محمود، »نحو حتقيق األهداف التنموية لأللفية«، )القاهرة: اجمللس 

القومي للمرأة،2004(. 
العامة: قضايا نظريه ومنهجيه«،  »حتليل السياسات  الدين هالل )محرر(،  17. على 

)القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية، 1988(.
18. فاطمة الزهراء أزرويل، »املسألة النسائية في اخلطاب العربي احلديث من التحرير 

الى التحرر«، )القاهرة: اجمللس األعلى للثقافة، 2003(.
19. فهمي خليفة الفهداوي، »السياسة العامة: منظور كلى في البنية والتحليل، 

)عمان:  دار املسيرة للنشر والتوزيع«، 2001(.   
»أصول نظم السياسة املقارنة »، ط1، )الكويت: شركة الربيعان  20. كمال املنوفي،  

للنشر والتوزيع، 1987(.
21. ـــــــ، ليا ليفن، »حقوق اإلنسان: أسئلة وإجابات«، )باريس: منظمة األمم املتحدة 

للتربية والعلوم والثقافة »اليونسكو«، 2004(. 
22. ليلى تكال، »ملاذا املرأة. وملاذا اآلن؟«، )القاهرة: اجمللس القومي للمرأة، 2005(. 

املرأة حقائق  العنف ضد  آمن:  غير  عالم  في  »املرأة  بياسون،  وليا  فالشوفا  ماري   .23
وصور وإحصاءات«، بدون مترجم، )اإلسكندرية: مكتبة اإلسكندرية، 2007(.

24. محمود شريف بسيوني، »الوثائق الدولية املعنية بحقوق اإلنسان: جزأن«، )القاهرة: 
دار الشروق، 2005(.

الشرق  في  والدولة  والنوع  العلمانية  املصرية:  النسائية  »احلركة  العلى،  نادية   .25
للثقافة،  األعلى  اجمللس  )القاهرة:  عباس،  ورءوف  رياض  مصطفى  ترجمة:  األوسط«، 

 .)2004
الثالث«،  العالم  في  والوطن  والعرق  املرأة  بديلة:  »أصوات  )محرر(،  الصدة  هدى   .26

ترجمة: هالة كمال، )القاهرة: اجمللس األعلى للثقافة، 2002(.



المرأة واألمن األنساني

185

الفرص  الدولية  واآلليات  السالم   : والسالم  احلرب  في  »املرأة   ، أبوغزالة  هيفاء   .27
والتحديات«، )عمان: صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة-املكتب اإلقليمي للدول العربية، 

 .)2004
أشكال  جميع  على  القضاء  اتفاقية  السيداو:  »كتيب  مرسى،  ومايا  ــــــــ،   .28
التمييز ضد املرأة«، )عمان: صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة-املكتب اإلقليمي للدول 

العربية، 2006(. 
ـــــــ وشيرين شكري، »الكاشف في اجلندر والتنمية: حقيبة مرجعية«، )عمان:  29.ـ 

صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة-املكتب اإلقليمي للدول العربية، 2006(
الدولي  العمل  منهاج  في  احلاسمة  االهتمام  جملاالت  حتليلية  »دراسة  ــــــــ،   .30
اإلقليمي  للمرأة –املكتب  اإلمنائي  املتحدة  األمم  الرابع للمرأة«، )صندوق  العاملي  للمؤمتر 

للدول العربية، 1998(.
31. ــــــــ،  »املرأة في احلرب والسالم السالم واآلليات الدولية الفرص والتحديات«، 

)عمان: صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة-املكتب اإلقليمي للدول العربية، 2004(. 

ثالثاً- دراسات وتقارير: 
1. برنامج األمم املتحدة اإلمنائى والصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي، »تقرير 
التنمية االنسانية العربية لعام2002: خلق فرص لألجيال القادمة«، )نيويورك: املكتب 

اإلقليمي للدول العربية لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، 2002(.
2. برنامج األمم املتحدة اإلمنائى والصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي، »تقرير 
)نيويورك:  العربي«،   الوطن  في  احلرية   نحو  لعام2003:  العربية  اإلنسانية  التنمية 

املكتب اإلقليمي للدول العربية لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، 2003(. 
3. برنامج األمم املتحدة اإلمنائى والصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي، »تقرير 
التنمية اإلنسانية العربية لعام2004: نحو إقامة مجتمع املعرفة«، )نيويورك: املكتب 

اإلقليمي للدول العربية لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، 2004(.
4. برنامج األمم املتحدة اإلمنائى والصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي وبرنامج 
اخلليج العربي لدعم منظمات األمم املتحدة اإلمنائية، »تقرير التنمية اإلنسانية العربية 
للدول  اإلقليمي  املكتب  )نيويورك،  العربي«،  الوطن  في  املرأة  نهوض  نحو  لعام2005: 

العربية لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، 2005(.
التنمية  تقرير  )مصر(،  القومي  التخطيط  ومعهد  اإلمنائى  املتحدة  األمم  برنامج   .5
البشرية: اختيار مستقبلنا نحو عقد اجتماعى جديد، )القاهرة: معهد التخطيط 

القومي، 2005(.



المرأة واألمن األنساني

186

6. برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، تقرير التنمية البشرية لعام 1994، )بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية، 1994(.

7. برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، »أعمال الندوة اإلقليمية حول حقوق اإلنسان والتنمية«، 
)القاهرة: برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، 2003(.

احلكومية  غير  اإلعالم/املنظمات  شؤون  إلدارة  واخلمسون  السادس  السنوي  املؤمتر   .8
)نيويورك،  املتحدة«،  األمم  بوعد  الوفاء  وكرامتهم:  البشر  »أمن  املتحدة  باألمم 

8-10سبتمبر2003(.
للمرأة  القومي  اجمللس  )القاهرة:   مصر،  فى  املرأة  ضد  العنف  تقرير  الديب،  بثينة   .9

وصندوق األمم املتحدة اإلمنائى للمرأة، 2007(.
10. صندوق األمم املتحدة االمنائى للمرأة، احلركة النسوية فى العراق: مسيرتها  وتطورها، 

)عمان: صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة- املكتب اإلقليمي للدول العربية، 2007(.
11. صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، »مفهوم النوع االجتماعي«، )عمان: مكتب غرب 

آسيا بصندوق األمم املتحدة اإلمنائي، 2000(.
12. عزة سليمان وهدى صبحي، »تضمني النوع االجتماعي في اجملرى الرئيسي للتنمية: 
اخلطط والبرامج واملشروعات، التخطيط املتابعة والتقييم«، )القاهرة: اجمللس القومي 

للمرأة وصندوق األمم املتحدة للسكان، 2005(.
13. جلنة أمن اإلنسان، »أمن اإلنسان اآلن: حماية الناس ومتكينهم«، )نيويورك، جلنة أمن 

اإلنسان، 2003(. 

برامج تدريبية:
)القاهرة:   ،« العامة  السياسات  وتقييم  »حتليل  تدريبي:  برنامج  شعراوي،  سلوى   .1

اجمللس القومى للمرأة وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، 2004(. 
2. عن تقرير أمن اإلنسان اآلن: قاضي احملكمة العليا للواليات املتحدة إيرل وارن في قضية 
تروب ضد داالس، 1958، كما اقتبس عنه في اللجنة املستقلة للقضايا اإلنسانية الدولية 

.1988

دوريات:
»اجمللة الدولية  الدولى اإلنساني،  1. ج جوديت غردام، النساء وحقوق اإلنسان والقانون 

للصليب األحمر«، العدد61، سبتمبر1998. 
2. عباس حسني جواد وأرزوقى عباس عيد، »صياغة السياسات العامة إطار منهجي ». 

جامعة أهل البيت العراق،  العدد األول جمللة أهل البيت عليهم السالم. 
<http://www.ahlulbaitonline.com/karbala/html/jurnal/1/siaga.htm#_
Toc33673804>



المرأة واألمن األنساني

187

References
Documents & Treaties:
1. “Convention on the Rights of the Child.”

 <http://www.unhcr.ch/html/menu3/b/k2crc.htm>.

2.  “Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against 

Women.” <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/states.htm>.

3. “Declaration on the Protection of Women and Children during Emergency 

and Armed Conflict”,

<http://www.aihr.org.tn/arabic/convinter/Conventions/HTML/declarationpro-

tecfemen1974.htm>

4. “Optional Protocol to the Convention on All Forms of Discrimination Against 

Women”, Asian Indians of Hampton Roads.

 <http://www.aihr.org.tn/arabic/convinter/Conventions/HTML/proto-

colfemme.htm>.

5. »Res. 52-100 Regarding the Follow up of the Fourth Conference Concerning 

Women”, Asian Indians of Hampton Roads,

 <http://www.aihr.org.tn/arabic/convinter/Conventions/HTML/pekin5.htm>.

6.  “The CEDAW Declaration »,

 <http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b021.html>.

7. “The United Nations Charter”:

 <http://www.un.org/arabic/aboutun/charter/charter.htm>.

8. “The Egyptian Constitution.” The Egyptian Government.

 <http://www.misr.gov.eg/arabic/laws/constitution/index.asp>. 

9. “The Declaration of the Right to Development” The United Nations Develop-

ment Program. 

 <http://arabhumanrights.org/cbased/ga/development-declaration86a.html>.

10. “Treaty Concerning Women’s Political Rights”. The University of Minnesota 

 <http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b023.html>.



المرأة واألمن األنساني

188

Books:
1. A. Thomas Birkland, »An Introduction to the Policy Process: Theories, con-

cepts and Models of Public Policy Making«, 2nd edition, )New York and Lon-

don: M.E Sharpe. Armonk, 2005(.

2. Ann Mcclintock, Aamir Mufti, Ella Shohat )editors(, »Dangerous Liaisons: 

gender, nation, and postcolonial perspectives«, )Minnesota: The University of 

Minnesota Press, 1997(. 

3. Caroline Moser, »Gender Planning and Development: Theory Practice and 

Training«, )London: Routeledge UK, 1993(.

4. Caroline Thomas and Peter Wilkin )editors(, »Globalization, Human Security, 

and the African Experience«, )Boulder/London: Lynne Rienner Publishers Inc., 

1999(.

5. E.  James Anderson, »Public Policy Making«, )New York: Holt, Rinehart and 

Winston, 1994(.

6. Farkhonda Hassan, »The Electoral System and the Effect on Women Mem-

bership in Legislative Bodies: The Political Participation Manual«, )Cairo: Na-

tional Council for Women and UNDP, 2004(.

7. H. S. Shryock, & J. S. Siegel, »The Methods and Materials of Demography«, 

2nd Edition,  ) San Diego, California: ElSevier Academic Press, 2004(. 

8. Irene Timber )editor(, »Persistent Inequalities, Women and World Develop-

ment«, )New York:  Oxford University, 1990(. 

9. Maggie Humm, »The Dictionary of Feminist Theory«, 2nd edition, )New York, 

London: Prentice Hall/Harvester Wheatsheaf, 1999(.



المرأة واألمن األنساني

189

10. Majid Tehranian )editor(, »Global Governance for Human Security.  Worlds 

Apart: Global Governance and Human Security«, )London: I.B. Tauris & Toda 

Institute for Global Peace and Policy Research, 1999(.

11. Michael E. Kraft and Scott R. Furlong, »Public Policy: Politics, Analysis and 

Alternatives«, )Washington D.C: C.Q Press, 2004(.

12. Rugh Michael )editor(, “In Regeneration of War-Torn Societies”, )Lon-

don: Macmillan, 2000(.

13. Susan Alice Watkins, Marisa Rueda & Marter Rodríguez,  »Introducing 

Feminism«, )Duxford, Cambridge: Allen Unwinpty ltd.,1999.)

14. Thanh-Dam Trunong, Saskia Wieringa & Amrita Chhachhi  )Editors(, 

»Engendering Human Security: Feminist Perspectives«, )London and New York 

: Zed Books Ltd, 2006(.

15. The Ministry of Foreign Affairs of Japan, “Diplamatic Bluebook 2000: 

Toward the 21st Century Foreign Policy for a Better Future«, )Tokyo: Ministry 

of Foreign Affairs, 2000(. 

 < http://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/2000/index.html>.

16. Thomas R. Dye, »Understanding Public Policy«, )New Jersey: Prentice-

Hall, 1972.)

17. Toy M. Shafritz, E. W. Russell, »Introducing Public Administration>, 

)New York: Longman, 1996(. 

18. United Nations, »Everyone’s United Nations: A handbook on the Work 

of the United Nations«, )New York: UN, 1985(.

19. UNIFEM, »Paving the Road towards Empowerment«, )Amman: UNIFEM 

Regional Office, 2002(. 



المرأة واألمن األنساني

190

Reports:

1. Commission on Human Security, »Human Security Now«, )New York: Com-

mission on Human Security , 2003(.

2. Elhadj Sy, “Gender, HIV/AIDS, and Human Security”, United Nations, Divi-

sion for the Advancement of Women, 2001.

 <http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/Sy2001.htm> 22 Aug. 2001

3. Kofi Annan, “The Causes of Conflict and the Promotion of Durable Peace and 

Sustainable Development in Africa,” »Secretary-General’s Report to the United 

Nations Security Council«, 16, April, 1998.

 <http://www.un.org/ecosocdev/geninfo/afrec/sgreport/index.html> 8 Aug. 2001

4. Helena Hofbauer Balmori, “Gender and Budgets.”, »Overview Report«, Bridge 

Overview Development- Gender, 2003.

5. Ministry of Foreign Affairs of Japan, “Canada-Japan Action Agenda for Peace 

and Security Cooperation” Overview of Japan-Canada Relations«, 17 Sept., 

1999. 

<http://www.mofa.go.jp/region/n-america/canada/p_ship21/annex3.html>.          

9 Aug. 2001.

6. Paz Buttedahl, Viewpoint: True Measures of Human Security, »IRDC Reports 

22.3, October 1994.

  <http://www.idrc.ca/books/reports/V223/view.html> 8 Aug. 2001

7. Rosalind Boyd, “The Canadian Human Security Approach-A Gender Sensi-

tive Strategy?”, Feminist Institute of Henrich Boell Foundation in Collabora-

tion

with the Freidrich Ebert Foundation and Women Security Council, Oct. 2003.



المرأة واألمن األنساني

191

8. Shamim Meer and Charlie Sever, Gender and Citizenship: Overview Report, 

Institute of Development Studies, BRIDGE Publications, 2004.

9. ‘Secretary General’s Report to the United Nations Security Council, “The 

Causes of Conflict and the Promotion of Durable Peace and Sustainable Devel-

opment in Africa«.

 <http://www.un.org/ecosocdev/geninfo/afrec/sgreport/index.html>.

10. The Ministry of Foreign Affairs of Japan, “Japan’s ODA Annual Report 

1999”. 

 <http://www.mofa.go.jp/policy/oda/summary/1999/ov2_1_04.html>.

11. UNICEF, »The State of World>s Children«, )New York: UNICEF house, 

2004(.

12. United Nations Development Program, »Human Development Report 1993«, 

)New York: Oxford University Press, 1994(. 

13. United Nations Development Program, »Human Development Report 2001«,  

)Oxford: Oxford University Press, 2002(. 

14. United Nations Fund For Women, »World Women 2000«.

 <http://unstats.un.org/unsd/demographic/ww2000/table2b.htm>.

15. United Nations Institute for Disarmament Research, “Human Security.”, 

2008. <http://www.unidir.org/html/en/human_security.html>.

16. United Nations, “Report of the Fourth World Conference on Women, Bei-

jing1995”, Document: )A/CONF.177/20 and Add. 1( chapter I, resolution1, annex 

I, 1995.  

17. United Nations University, “Advancing Knowledge for human Security and 

Development:  UNU Strategic Plan”, Tokyo, 2 Dec 1999.



المرأة واألمن األنساني

192

18. World Bank, »Gender and Development in the Middle East and North 

Africa: Women in the Public Sphere- MENA Development Report«, )Washing-

ton D.C: World Bank, 2004(.

19. World Bank, »Engendering Development Report«, 2007. 

20. World Health Organization, »The World Health Report 2004«.UNAIDS, 

»Report on the global AIDS epidemic: A UNAIDS 10th Anniversary Special Edi-

tion, 2006«.  

21. World Economic Forum, »The Global Gender Gap Report 2007«, )Ge-

neva: World Economic Forum, 2007(.

 

Periodicals:
1. Arabinda Acharya and Amitav Acharya, Human Security in the Asia Pacific: 

Puzzle, Panacea, or Peril, »CANCAPS Bulletin du CONCSAP«, No. 27, Novem-

ber 2000.

<http://www.iir.ubc.ca/cancaps/cbul27.html#husec> 22 Aug. 2001

2. Ayala-Lasso, Jose. Kentaro Serita, and Takashi Inoguchi, eds. “Our Planet 

and Human Security” Selected Papers Delivered at the »United Nations Uni-

versity Global Seminar« <96 Shonan Session. Kobe, Japan, 1-4 October 1996. 

<http://www.unu.edu/unupress/planet.html>. 9 Aug. 2001

3. Bjorn Moller, The Concept of Security: The Pros and Cons of Expansion and 

Contraction,«Copenhagen Peace Research Institute )COPRI( Working Paper, 

2000. 

 <https://wwwc.cc.columbia.edu/sec/dlc/ciao/oljourfrm.html> 9 Aug. 2001

4. Dan Henk, »Human Security: Relevance and Implications, »Parameters«, 

Summer 2005.

 <http://www.carlisle.army.mil/usawc/Parmaters/05/summer/henq.pdf>.

5. David A. Baldwin, the Concept of Security, »Review of International Studies« 

,23 Jan 1997.



المرأة واألمن األنساني

193

6. George MacLean, Instituting and Projecting Human Security: a Canadian 

Perspective, Australian Journal of International Affairs, 54.3, 2000.

7. Jr. Mc. Abad, The Challenge of Balancing State Security with Human Secu-

rity, »Indonesian Quarterly«, XXVII.4, 2000.

8. Kanti Bajpai, Human Security: Concept and Measurement, »Kroc Institute 

Occasional Paper«, No.19:OP:1, Notre Dame University, August 2000. <http://

www.nd.edu/~krocinst/ocpapers/op_19_1.PDF> 8 Sept. 2001

9. Lloyd Axworthy, NATO’s New Security Vocation, »NATO Review«, Vol.47, 

2-1999.

10. Paul Heinbecker, Human Security, »Canadian Foreign Policy«, 7.1, 1999.

11. Ramesh Thakur, The UN and Human Security, »Canadian Foreign Policy« 

7.1 )1999(.

<Abstract available online at: http://www.carleton.ca/npsia/cfpj/> 21 Aug., 

2001.

12. Sabine Alkire, “A Conceptual Framework for Human Security”, Center for 

Research on Inequality, Human Security and Ethnicity, »CRISE working pa-

per2«, Queen Elizabeth House, University of Oxford, 2004. 

13. Tim Dunne and J. Wheeler Nicholas, »>We the Peoples>: Contending Dis-

courses of Security in Human Rights Theory and Practice«,  »International Rela-

tions: SAGE Publications«, )London: Thousand  Oaks, CA and New Delhi, Vol. 

18)1(, 2004(. 

14. Wayene Nells, Reconciling Human and National Security in Mongolia: A 

Canadian Perspective, »North Pacific Policy Papers 6«, Program on Canada-

Asia Policy Studies, Institute of Asian Research, University of British Columbia, 

2000.

<http://www.pcaps.iar.ubc.ca/pubs/asian%20book%206.pdf>. 29 Aug. 2001

15. Yuval-Daviz Nira, “Human Security and the Gendered Politics of Belong-

ing”, Paper presented at the Symposium on Justice, Equality and Dependen-

cy in the Post Socialist Conditions, The University of Warwick: Center for the 

Study of Women and Gender, 2003”. 



المرأة واألمن األنساني

194

Statements & Addresses & Lectures:

1. Amartya K. Sen, “Why Human Security?, Text of presentation at the ‘Interna-

tional Symposium on Human Security” in Tokyo, 28 July, 2000.

2. Anwarul Karim Chowdhury, “Human Security: A Broader Dimension” Keynote 

Paper Presented at »the Fourth United Nations Conference on Disarmament Is-

sues«, Kyoto, Japan, 27 July 1999. <http://www.un.int/bangladesh/ga/st/others/

humansecurity.htm> 9 Aug. 2001

3. Keizo Takemi, Approach to the Mounting Concern of Human Security, »Re-

marks to the 2000 Annual Meeting of the Trilateral Commission«, Tokyo, 2000.

<http://www.trilateral.org/annmtgs/trialog/trlgtxts/t54/tak.htm> 9 Aug. 2001

4. Keizo Takemi. “New Forms of Development Towards the 21st Century Which 

Focus on the Dignity of the Individual.” Keynote Address by the State Secre-

tary for Foreign Affairs Keizo Takemi at the »International Symposium on De-

velopment. United Nations University, Tokyo, 24 June 1999«. <http://www.mofa.

go.jp/policy/human_secu/speech9906.html>. 28 Aug. 2001

5. Keizo Takemi, “Capacity Building for Human Dignity: The Essence of the 

International Order in the 21st Century”, »Address at a Lecture Meeting Hosted 

by the Asia Society, New York, 1 September 1999«,

<http://www.mofa.go.jp/policy/human_secu/speech9909.html> 28 Aug. 2001

6.Lloyd Axworthy, “Human Security: Security for People in a Changing 

World” <http://www.summitamericas. org/Canada/HumanSecurity-english.

htm> 9 Aug. 2008

7. Lloyd Axworthy, “Notes for an address by to the Instituto Tecnolgico Autno-

mo de México )ITAM(”, Canada’s Human Security Agenda for the Hemisphere, 

Mexico City, Mexico, 11 January 1999. 

<http://www.dfait-maeci.gc.ca/english/news/statements/99_state/99_003-e.

htm>.8Sept. 2001.



المرأة واألمن األنساني

195

8. Oscar Arias, “Globalization and the Challenges of Human Security.” »Pre-

sentation at the University of San Diego«, San Diego, California, 25 September 

1998.

<http://ethics.acusd.edu/video/Arias/AriasTalk.html>. 9Aug., 2001.

9. Sadako Ogata, Human Security: a Refugee Perspective, »Keynote Speech 

at the Ministerial Meeting on Human Security Issues of the »Lysoen Process: 

Group of Governments«, Bergen, Norway, 19 May 1999.

<http://www.unhcr.ch/refworld/unhcr/hcspeech/990519.htm> 25 Aug. 2001

10. Sadako Ogata, State Security-Human Security, UN Public Lectures, the 

Fridtjof Nansen Memorial Lecture, UN House, Tokyo, 12 December2001.

<www.unu.edu/hq/publiclectures/ogata.pdf>.

11. The Ministry of Foreign Affairs of Japan, »Keynote Address ‘New Forms of 

Development toward the 21st Century which Focus on the dignigty of the Indi-

vidual«, 24 June 1999.

<http://www.mofa.go.jp/policy/human_secu/speech9906.html>.

12. Yukio Takasu, Toward Effective Cross-Sectorial Partnership to Ensure Hu-

man Security in a Globalized World, »Statement at the Third Intellectual Di-

alogue on Building Asia>s Tomorrow Toward Effective Cross-sectorial Part-

nership to Ensure Human Security in a Globalized World«, Bangkok 19June, 

2000.

< http://www.mofa.go.jp/policy/human_secu/speech0006.html>

13. Yukio Takasu, “Statement at the International Conference on Human Secu-

rity in a Globalised World”, Ulan-Bator, Mongolia, 8 May 2000.

<http://www.mofa.go.jp/policy/human_secu/speech0005.html> 28 Aug. 2001



المرأة واألمن األنساني

196

Newspapers & Press Releases:
 1. Kofi Annan, “Two Concepts of Sovereignty”, »The Economist« 18September 

1999. 

2. Axworthy Launches International Commission on Intervention and State 

Sovereignty, »Press Release By: Canada Department of Foreign Affairs and 

International Trade, 14 Sept., 2000«.

<http://198.103.104.118/minpub/Publication.asp?FileSpec=/Min_Pub_

Docs/103717.htm> 8 Sept. 2001.

3.  Canada and Norway form New Partnership on Human Security, »Press Re-

lease By: Canada Department of Foreign Affairs and International Trade.  No. 

117. 11 May 1998«.

<ht tp : / /www.dfai tmaeci .gc .ca/engl ish/news/press_releases/98_

press/98_117e.htm> 8 Sept. 2001

4. Canada and Jordan Establish Regional Human Security Center, »Press Re-

lease by: Department of Foreign Affairs and International Trade )2 p.m. EDT( 

No. 227, 12 September, 2000«.

<http://198.103.104.118/minpub/Publication.asp?FileSpec=/Min_Pub_

Docs/103699.htm>, 29 Aug. 2001.

Thesis & Academic Papers:
1. Nahid Badelia, Modeling and employing the human security approach: 

A health perspective on current International response to the HIC epidemic, 

»Master of arts in law and diplomacy thesis«, April 2005.

2. Reesha Namasivayam, »Soft Power at the United Nations:  A Compatible 

Marriage between Canada and the Security Council?«, A Working Paper Pre-

sented for a course: “Canada in International Affairs«, at the Norman Paterson 

School of International Affairs, 2001«.



المرأة واألمن األنساني

197

Web Sites:
1. OCHA On Line, “Human Security: Q and A on Human Security”, <http://oca-

honline.un.org/webpage.asp>.

2. Wikipedia Encyclopedia Online, “Human Security”, 5Aug,2008, <http://

en.wikipedia.org/wiki/Human_security>.

3.  “Milestones in the History of the United Nations”

 <http://www.un.org/arabic/aboutun/milestones.htm>.

Symposia:

1. Nira Yuval-Daviz, “Human Security and the Gendered Politics of Belonging”, 

Paper presented at the »Symposium on Justice, Equality and Dependency in 

the Post Socialist Conditions,  The University of Warwick«, Center for the Study 

of Women and Gender, 2003.  

2.  “Development: With a Special Focus on Human Security«, International Sym-

posium on Development”, Tokyo, 24 June1999.

<http://www.mofa.go.jp/policy/human_secu/sympo9906.html> 22 Aug. 2001.

3. Inge Kaual, Kentaro Serita, and Takashi Inoguchi, )eds.(, “Our Planet and 

Human Security” Selected Papers Delivered at the United Nations University 

Global Seminar <96 Shonan Session«, Kobe, Japan, 1-4 Oct. 1996.

<http://www.unu.edu/unupress/planet.html> 9 Aug. 2001

4. Ulf Kristoffersson, »HIV/AIDS as a Human Security Issue: a Gender Perspec-

tive«, Expert Group Meeting on The HIV/AIDS Pandemic and its Gender Impli-

cations, Windhoek, Namibia, 13-17 November 2000.

<http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/hivaids/kristoffersson.htm> 8 Aug. 

2001 

5. Sverre Lodgaard, Human Security: Concept and Operationalization, »Paper 

Presented at the United Nations University for Peace, Expert Seminar on Hu-

man Rights and Peace”, Palais Wilson, Geneva, 8-9 December 2000.

 <http://www.upeace.org/reports.htm>. 9 Aug. 2001



المرأة واألمن األنساني

198

6. Stephen C. Lonergan, and Kent Gustavson, “Developing an Index of Human 

Insecurity”, Paper presented at the »1999 Open Meeting of the Human Dimen-

sions of Global Environmental Change Research Community«, Kanagawa, Ja-

pan, 24-26 June 1999.

Various:
1. Committee on the Elimination of Discrimination Against Women: General 

Recommendation23, )General Comments( Political and Public Life:  13Jan 

2007.

2. Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit )GTZ( GmbH and Fe-

dral Ministry of Economic Cooperation and Development, »Manual for training 

on Gender Responsive Budgeting, Handout gender Analysis«,  Sector Adviso-

ry Project Gender Dag-Hammarskjöld-Weg, 2006.   <http://www.gtz.de/gender-

equality>.

3. Thirtieth Regular Session of the General Assembly, Organization of Ameri-

can States,  June 4, 2000 Windsor, Canada  )OAS/SER.P   AG/doc.3851/00(  

April 26, 2000  Original: English  <http://www.summit-americas.org/>.

4. Concluding Remarks of the Beijing Conference 1995.”,

<http://www.aihr.org.tn/arabic/convinter/Conventions/HTML/pekin.htm>.



المرأة واألمن األنساني

199



المرأة واألمن األنساني

200



المرأة واألمن األنساني

201



المرأة واألمن األنساني

202



المرأة واألمن األنساني

203



المرأة واألمن األنساني

204



المرأة واألمن األنساني

205



المرأة واألمن األنساني

206



المرأة واألمن األنساني

207



المرأة واألمن األنساني

208



المرأة واألمن األنساني

209



المرأة واألمن األنساني

210



المرأة واألمن األنساني

211



المرأة واألمن األنساني

212



المرأة واألمن األنساني

213



المرأة واألمن األنساني

214



المرأة واألمن األنساني

215



المرأة واألمن األنساني

216



المرأة واألمن األنساني

217



المرأة واألمن األنساني

218



المرأة واألمن األنساني

219



المرأة واألمن األنساني

220




