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:ﻣ ص
 وخاصة البلدان، وال ية، والثقافية،س مختلف البلدان إ تحقيق التنمية الشاملة تلف جوانب ا تمع أﻻقتصادية واﻻجتماعية
 وانطﻼقا من إن تحقيق عملية التنمية الشاملة يتطلب اﻹفادة، وذلك غية ركب الدول اﳌتقدمة ال قطعت أشواطا طو لة عدة مجاﻻت،النامية
 ان اﻻ تمام، وإشراك الطاقات ال شر ة القادرة ع اﳌسا مة انجازالتنمية الشاملة واﳌستدامة للمجتمع،من اﻹم انات اﳌتاحة ل ا ا تمع
 ﻹشراك ا انجاز ذه العملية إ جانب الرجل ضرورة م ة وحيو ة لﻼنطﻼق ذه ا تمعات،باﳌرأة ال ش ل نصف الطاقات ال شر ة للمجتمع
. ومن نا جاءت ذه الدراسة و تفعيل دور اﳌرأة ا زائر ة عملية التنمية اﳌستدامة,من حال ا الرا نة إ حالة أك تقدما
.  النوع اﻹجتما، التمك ن، الدور، التنمية، اﳌرأة:ﻠمات ﻣفتاحيﺔ
ABSTRACT:
The various countries seek to achieve the comprehensive development of the various aspects of the
economic, social, cultural and health society, especially the developing countries, in order to ride the
developed countries that have made great strides in many areas. In order to realize the comprehensive
development process, And the involvement of human potentials capable of contributing to the
achievement of the comprehensive and sustainable development of society, the attention to women,
which constitute half of the human energies of society, to engage in the completion of this process, along
with men is an urgent and vital to launch these communities of their status the current situation is more
advanced. Hence, this study is to activate the role of Algerian women in the process of sustainable
development.
Keywords: Women, Development, ROL, Empowerment, gender.
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 -1ﻣقدﻣﺔ:
تواجه مجتمعات البلدان النامية جملة من اﳌشكﻼت اﳌتنوعة ال تقف حائﻼ أمام انجاز التنمية الشاملة ف ا ،ومن
ذه اﳌشكﻼت اﻷساسية مش لة اﻻس ثماراﻻقتصادي اﻷمثل للموارد ال شر ة ،ال عد العنصر اﻷك أ مية من عناصرعملية
اﻹنتاج اﻷخرى ،فمن دون اﻹ سان ﻻيمكن اﻹفادة من اﳌوارد اﳌادية ومن رأس اﳌال إنتاج ا ات الضرورة ﻻستمرارا ياة
ال شرة ع اﻷرض فاﻹ سان واﳌنفذ للتنمية ،إما تحس ن وضعه واﻻرتقاء به اجتماعيا وعلميا وسياسيا وثقافيا وم نيا ورفع
مستواه اﳌع  ،ف و ال دف من التنمية وانطﻼقا من أن اﳌرأة ش ل نصف ا تمع ال شري ،ومن أن التنمية ا قيقية
تتطلب اس ثمارالطاقات ال شرة ل ا دون است ناء بدأ اﻻ تمام باﳌرأة غية تزو د ا باﳌعرفة العلمية واﳌ ارات وا ات ال
تمك ا من اﳌسا مة عملية التنمية اﳌستدامة.
 -2تحديد اﳌفا يم:
 -1-2ﻣف وم الدور:
ً
عرفت نادية جمال الدين الدور بأنه مجموع ـ ــة من الصفات والتوقعات ا ددة اجتماعيا واﳌرتبطة بم انة معينة,
ً
والدور له أ مية اجتماعية ﻷنه يو أن أ ش ـ ـ ـ ــطة اﻷفراد مح ومة اجتماعيا ،وت بع نماذج سلوكية محددة ،فاﳌرأة أسر ا
شغل م انة اجتماعية معينة ،و توقع م ا القيام بمجموعة من اﻷنماط السلوكية تمثل الدور اﳌطلوب م ا .و ال سبة للمرأة
ً ً
فالدور اﳌعياري ل ا امرأة وزوجة وأم ،أي الدور الذي يتوقعه م ا القيام به ،يتفق اتفاقا كب ا مع دور ا الفع إن لم يتطابق
معه ) .نادية جمال الدين ،2012،ص(21
 -2-2ﻣف وم اﳌرأة:
عرف اﳌرأة لغو ا ":بأ ا العشق الثا ي من اﻹ سان ل ذه اﻷرض ولفظه للمرأة اللغة العرية مشتقة من فعل )مرا(
و ع كمال اﻹ سانية ومن نا ان اﳌرء و اﻹ سان واﳌرأة مؤنث اﻹ سان) .ز ب محمد صا العزوي ،2008،ص(60
و مكن عر ف اﳌرأة :كيان إ سا ي مستقل تتمتع بالقيمة اﻹ سانية املة أسوة بالرجل ،ول ا حقوق ووجبات
م ساو ة للرجل جميع مجاﻻت ا ياة) .سعد طه عﻼم ،2008،ص(263
كما عرف اﳌرأة :عماد ا تمع و نصف ا اضر و ل اﳌستقبل ف نصفه واﳌسؤولية عن النصف اﻷخر و
ال تب ا يل القادم ) .ناصف عبد ا الق ،1981 ،ص(9
 -3-2ﻣف وم التنميﺔ:
عملية مخططة وموج ة ﻹحداث التغي اتجاه بناء الدولة أو تطو ر ذا البناء و ذا التغي الذي ﻻ ي تظر أن
يتم دون وجود خطة تضع ا وتر ا السلطة العامة بلد ما مستعينة ذلك باﳌبادئ الرئ سية والفنون اﳌستقرة عمليات
التنمية).م س يل اﳌقدم ،1989 ،ص(22
و عرف التنمية ع أ ا ا ود اﳌنظمة ال تبذل وفق تخطيط مرسوم للت سيق ب ن اﻹم انيات ال شرة واﳌادية
اﳌتاحة وسط اجتما مع ن ) .عدنان أبو صا  ،2006 ،ص(76
فالتنمية :عملية غي اجتما مخطط يقوم ا اﻹ سان لﻼنتقال با تمع من وضع إ وضع أفضل و ما يتفق مع
احتياجات وإم انياته اﻻقتصادية واﻻجتماعية والفكر ة ) .مولود زايد الطيب ،2001 ،ص(14
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التنمية بمف وم ا الشامل ع توف اﻵليات واﻷساليب والوسائل ل ل فرد ل صول ع فرص م ساو ة ومت افئة،
و ذا اﳌف وم تركزع البعد اﻹ سا ي ،أي بمع آخرتجعل الفرد مشار ا مستفيدا من عمليات التنمية ،و شمل التنمية
أر عة عناصررئ سية:





اﻹنتاجية :توف الظروف اﳌناسبة لﻸفراد ح يتمكنوا من رفع إنتاجي م.
العدالة اﻻجتماعية :ساوي اﻷفراد ساوي اﻷفراد ا صول ع نفس الفرص.
اﻻستدامة  :ضمان حصول اﻷفراد ع تنمية مستدامة أو مستمرة.
التمك ن :توف الوسـ ـ ــائل الثقافية والتعليمية واﳌادية ،ح يتمكن اﻷفراد من اﳌشاركة

اتخاذ القرار والتحكم

اﳌوارد ال عن م) .رفيقة سليم محمد ،2000،ص(13
ً
ً
أما التنمية لغو ا معنا ا الز ادة والتحس ن والتوسع ،أما مصط ا فقد عرفت كتطور أفرزته السياسات الدولية اﳌتبعة
ً
ذا ا ال ،و تغ محتوى ذا اﳌصط حسب غ اﳌقاي س واﳌؤشرات اﳌوضوعية له ،علما بان ذه اﳌؤشرات تحتاج
ف ة
ش ل دائم إ اﳌراقبة واﳌراجعة قصد التغي من ناحية والت بوء باﻷداء اﳌستقب من ناحية أخرى ،برز ذا اﳌصط
اﻷرعي يات ال بدأت ف ا عض الدول التحرر من اﻻستعمار ،وال أفرزت أمم جديدة ،تب ن ل ا حينه أن عل ا أن عرف
ً
ً
مجموعة من التغ ات العميقة اجتماعيا واقتصاديا ي تصل إ مرحلة التنمية .وقد ان ستخدم تلك الف ة " البلدان
اﳌتقدمة و البلدان اﳌتخلفة " واعتمد ذا التعرف ع التنمية أو النمو اﻻقتصادي إطارا مرجعيا .و ما أن ال سمية اعتمدت
ُ
ع أساس التنمية والتنمية عملية متغ ة ش ل متتا ع ا اﻻت اﻻقتصادية واﻻجتماعية والسياسية قبل أن ت ون دفا
أو مستوى مع ن التطور ا تم ومن ذا اﳌنطلق ،ألغيت عبارة " البلدان اﳌتخلفة " ﻷ ا تدل ع حالة واحدة فقط
واس بدال ا ب لمة " البلدان النامية أو طر ق النمو" )حامد عمار ،1992،ص(20
 -3دور اﳌرأة التنميﺔ:
عد النظرة إ التنمية مت املة الو ومنعكسة ع ممارسة ظل اﳌعرفة عناصر ذه التنمية ال ش ل محور
الدفع وال وض بالتنمية ومحور اﻷمل اﻻجتما من حيث وصول لل دف ،و التنمية مجاﻻت تختلف من حيث اﳌفا يم أو
ال سميات لك ا ال اية تصب تحقيق دف واحد و إسعاد اﻹ سان ع النحو اﻷ ي:

 -1 ا ال اﻻقتصادي للتنمية :تم بتحديد اﻷ داف اﳌادية للتنمية ،ثم س إ حصر اﳌوارد اﳌادية اﳌتاحة ل ميع
محاوﻻ ال اية ضوء خطة وا ة اﳌﻼمح أيا ان مدا ا الزم أن يضع قائمة باﻷولو ات محددا ذلك ببدائل
مختلفة للوصول إ ال دف نفسه.
 -2 ا ال اﻻجتما للتنمية :و س ا اﻻ تمام بالعنصر ال شري بم وناته اﳌتعددة القيمية والنفسية وا ضارة،
و تمثل ذلك اﻻ تمام ،بإعداد الفرد بوصفه ائنا شر ا من حيث عليمه وتدر به وإكسابه ا ة ،فضﻼ عن تحديد
اﳌس دف من القيم ا تمعية ا ديدة سعيا وراء تلقي ا لذلك الفرد اﳌف ض إعداده ،ح ي ون عنصرا معضدا
وم عا ل امج التنمية ،ﻻ معارضا ومثبطا ل ا) .محمود الكردي ،1998 ،ص ص(5-4 .
عملية ت بع أصﻼ من ف م واق ﻹم انيات ا تمع
 -3 ا ال السيا  :تم بتحديد دور ا از السيا
اﻻقتصادي ،وتحليل عميق لبنائه اﻻجتما  ،فضﻼ عما يتوقع أن ينجم عن تلك القرارات من فعل رد سيا لدى
أبناء ا تمع ،اﻷمرالذي يؤدي إ استقراره أو عدم استقراره ) ا طه الزع  ،2010،ص(55
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ومن نا فقد كتب الكث عن دور اﳌرأة التنمية بلدان العالم الثالث وعن ضرورة إدماج اﳌرأة ش ل أفضل
عملية اﻹنتاج اﻻقتصادي ففي الوقت الذي ﻻ يناقش فيه ع اﻹطﻼق مبدأ الرجل كطاقة شرة يجب تنمي ا وتطو ر ا
واستخدام ا بكفاءة عملية اﻹنتاج فان مسا مة اﳌرأة اﻹنتاج تبدو معقدة ل و ا ال تنجب كما ال تتحمل
اﳌسؤولية الك ى عملية الرعاية والعناية باﻷطفال ) .عبد الكر م حسن ،2000 ،ص(198
وقد تزايدت الدعوات إ اﻻ تمام باﳌرأة و ا ركنا أساسيا من أر ان التنمية من خﻼل تنمي ا واﻻ تمام ا ،ف و ا
قادرة ع ا فاظ ع أسر ا وإدار ا بالش ل الذي يضع ا اﳌوقع الفاعل تنمية ا تمع ،يجعل ا قادرة ع ت ون نفس ا
ركنا أساسيا ذه التنمية ).مسعد الفاروق حمودة ،1981 ،ص(15
إن ظا رة خروج اﳌرأة للعمل لم تظ ر عشوائيا بل خضعت إ عوامل عديدة ومتداخلة بل دفعت اﳌرأة دفعا إ
اﳌسا مة تنمية مجتمع ا ،وقد بي ت الدراسات أن نجاح برامج التنمية واستدام ا مر ون بمشاركة العنصرال شري وحسن
إعداده وطبيعة تأ يله ،وللمرأة حركة التنمية و مواج ة ما يحيط ا من مشكﻼت دور ﻻ يقل عن دور الرجل باعتبار ا
عنصرا فعاﻻ وم ما وقوة من قوى اﻹنتاج ،و اعتبار ا أيضا موضوعا للتغي ومحدثا له.
 -4النوع اﻻجتما ) ا ندر ( كﺠزء ﻣن خطﺔ العمل براﻣج التنميﺔ:
بالرغم من التغي اﻻجتما وا طابات الرسمية الناتجة عن اﳌؤتمرات الدولية ال خصت اﳌرأة  ،فﻼ زال مخططو
برامج التنمية العالم العري بالذات ،ينظرون إ اﳌرأة من منطلق وضع ا التقليدي ا تمع ،و التا دور ا اﻹنجا ي
ز خطط و رامج التنمية ع
فقط ،و تجا لون أدوار ا اﻹنتاجية اﻷخرى داخل اﻷسرة وخارج ا ،وتؤدي ذه الرؤ ة إ
تلبية احتياجات اﳌرأة اﳌتنوعة وإ مال أدوار ا اﳌتعددة و التا فشل الكث من اﳌشار ع تحقيق اﻷ داف اﳌرجوة.
ً
ش دت عقود التنمية اﻷرعة تدرجا لﻼع اف بدور اﳌرأة التنمية ،حيث أن العقد الرا ع أعطى اﻷولو ة ﳌوضوع اﳌرأة
من خﻼل تب مف وم " ا ندرة " ،فأصبح باﻹم ان إقناع اﳌسئول ن ومخططي ال امج واﳌشارع التنمو ة بأن قضايا التفاوت
ب ن ا س ن حقيقية موجودة ومتنوعة ،وان انت تختلف حد ا من بلد إ أخرومن ب ئة إ أخرى داخل البلد الواحد ،كما
أصبح من الس ل إقناع م بأن ال ساء عان ن من ذا التفاوت جميع أنحاء العالم ولكن مع اختﻼف ذه اﳌعاناة حد ا
باختﻼف البلدان والفئات اﻻجتماعية.
إن قضية مشاركة اﳌرأة التنمية ﻻ ع فقط تنمية قدرا ا ،بل أيضا ع معا ة قضايا النوع اﻻجتما وال ﻻ
عت فقط مس ــألة عدالة اجتماعية أو مساواة أو تمك ن ،وإنما ع مسألة بقاء وتطور من أجل ا روج من حلقة ثالوث
ً
الفقروا ل والتخلف والدخول ا قيقي التنمية بمف وم ا الشامل وال امل ,وانطﻼقا من جعل ا ندرومف وم الفوارق
ً
ب ن ا س ن جزءا من خطة العمل برامج التنمية فﻼ بد من إدخال مف وم ا ندر ضمن افة ال امج وال شاطات ال
تصب عملية التنمية ،بمع أخر ترك مف وم التنمية ع اﻻ سان سواء ان رجﻼ ام امرأة حيث و ش ل ذه اﳌقارة
ً
اس اتيجية تجعل اﻻ تمام باﳌرأة جزءا ﻻ يتجزأ من ال امج التنمو ة ) .عبد ا ميد محمد ال اش  ،1989،ص.(85
ﳌاذا ا ندر التنمية؟
التخطيط عملية مستمرة يومية تتعرض ل ا ل القطاعات ،و مكن أن ي ون التخطيط ع مستو ن:
 ع مستوى الدولة :و س ذا بالتخطيط التنموي  ،و حتاج ذا النوع من التخطيط إ إعداد من ا تص ن ،و شر
الو  ،واستخدام اﳌرونة الﻼزمة ﳌواج ة التغي ات ا تمع
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 ع مستوى ا تمعات ا لية :وذلك لتنفيذ ا طة الوطنية ،وﻻبد لذلك من وضع خطط صغ ة قابلة للتنفيذ،
مرتبطة باحتياجات ل مجتمع مح ع حده ،وعليه ت ون ذه ا طط استجابة ﻻحتياجات ومشا ل تلك
ا تمعات ،وع ضوء مقدر ا وموارد ا اﳌالية وال شر ة) .أمل القب  ،2010،ص(55
أن التخطيط التنموي الذي ساد معظم البﻼد العر ية قد اث ت زه عن تحقيق طموحات اﻷفراد رجاﻻ و ساء،
و انت من نتائجه ازدياد الفقروا ساع ال وة ب ن الطبقات .و الرغم من مناداة معظم الدول العر ية بالعمل ع تحقيق التنمية
اﳌستدامة إﻻ أ ا ما زالت عا ي من مشكﻼت وتحديات عديدة .وع الرغم مما حقـقــته مس ة التنمية عدد من الدول من
انجازات اﳌيادين اﻻقتصادية واﻻجتماعية والبي ية والس انية وال ية ،إﻻ أن مس ة التنمية ما زالت متع ة و عود ذلك
إ عوامل عديدة مقدم ا سوء اس ثمار اﳌوارد ال شرة وخاصة ال سائية ،إذ أن عدم اس ثمار وتنمية ال وة ال شرة
ال سائية عت ا لقة اﳌفقودة تنمية الدول العر ية
ً
وح يمكن أن نجعل ا ندرجزءا من عملية التنمية ،وﻷجل تحقيق ذا ال دف فﻼ بد البداية البحث عن العوامل
التنظيمية لتخطيط النوع اﻻجتما وتحليل ا لتطو رال امج ا طط ل ا ،ثم وضع اس اتيجيات لدمج ا ندر برامج التنمية
ومن ثم تحديد طرق التنفيذ والرصد والتقو م
 -5أ داف حساسيﺔ ا ندرواﳌؤشرات
ما أ داف ا ندر؟ شتمل ذه اﻷ داف ع التغي ات اﳌتعلقة با ندر وتطو ر ا ياة اﻻجتماعية اﻻقتصادية
وفيما ي عض اﻻمثلة ع أ داف استجابة ا ندر:
 اﳌشاركة اﳌ ايدة للمرأة الر فية اﻹنتاج الزرا .

 الفجوة اﳌتناقصة ب ن مشاركة قوة العمل ومعدﻻت ال شغيل للرجال وال ساء.
 الشراكة اﳌ ايدة ب ن اﻷزواج والزوجات العمل اﳌ
 حماية اﳌساواة فرص العمل.

وم ام رعاية اﻷطفال.

 عز زال امج التعليمية ا الية ﻷ
 إلغاء الصور التقليدية والنمطية ﻷدوارالرجال وال ساء الكتب اﳌدرسية.
 تأس س برامج التدر ب للمرأة الر فية حول القيادة وم ارات التنظيم وإدارة اﳌشارع.
ما مؤشرات ا ندر؟ مقاي س محددة أو أ داف يمكن من خﻼل ا تقييم تحقيق أ داف ا ندر ،و دف اﳌشارع
ال س دف مثل ذه اﳌقاي س ا :
اب العمل وخاصة ال ساء.

 تطو ر إطار عمل للمؤشرات اﳌفيدة لصياغة وتقدير ورصد وتحديث اﳌفا يم
الفجوات ب ن اﻷجيال واستخدام إحصاءات ا ندر.
 التوصية بنظام ُمجد لتوف قاعدة البيانات اﳌنتظمة وإنتاج إحصاءات ا ندرومؤشرا ا.
قضايا تتعلق بتطو رأ داف حساسية ا ندروعند تطو رأ داف حساسية ا ندر ,ﻻتكفي أن نضيف ا ندركمتغ
إطار عمل ال نامج  ،بل يجب أن يدمج ا ندر جميع اﻷ داف اﻻجتماعية واﻻقتصادية والسياسية والثقافية للتنمية.
)أمل القب  ،2010 ،ص (85وفيما ي عض اﻷمثلة ال تو ذلك:

ذا ا ال - .تقييم البيانات ووجود
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 ال ساء ال امج ا ياتية :يجب تمك ن اﳌرأة من ا صول ع القروض وال امج ا ياتية ،و ذا ﻻ يتم طبعا إﻻ بتعز ز
آليات رعاية اﻷطفال.
 ال ساء السياسة :إن معظم القوان ن سمح لل ساء والرجال دخول اﳌع ك السيا  ،ولكن ا قيقة أن ال ساء
اللوا ي س تول ن رعاية اﻷطفال بحكم دور ن اﻻجتما يجدن صعو ة العمل بالسياسة والتوفيق بي ا و ن متطلبات
رعاية أطفال ن.

 ال ساء والتدر ب  :ينصب اﻻ تمام الدورات التدر ية ال عقد ا ا
ع اﻵﻻت ح ن تركت ال ساء للتدر ب ع ا ِ رف اليدو ة) .أمل القب
 -6التحديات ال تواجه اﳌرأة:
إن التحديات ال تواجه اﳌرأة مختلفة ومتنوعة ومعقدة و تختلف من مرحلة إ مرحلة أخرى ومن زمان وم ان إ
آخر ا تمع ا زائري  .لذا سنحاول أن ستعرض البعض م ا وال نرى بأ ا جديرة با تمام الباحث ن مجال التنمية:
 -1-6اﻷﻣيﺔ و انخفاض اﳌستوى التعﻠي والثقا :
عد التعليم من مؤشرات درجة تطور البلد وتقدمه ومدى قدرته ع اس يعاب التكنولوجيا العصرة و م اﻹم انيات
الذ نية اﳌوجودة فيه ،ال عد اﻷساس لل وض بأعباء التنمية اﻻقتصادية واﻻجتماعية الشاملة ،ومن ثم نمو اﳌستوى
التعلي اﳌ افق مع نمو الس ان ،و وظا رة حضار ة يمكن أن تفرز أثارا اقتصادية واجتماعية ايجابية .فالتنمية اﻻجتماعية
دف إ إحداث غي ات الناس و غي داخل عقول ال شر .و عمل ع إعداد اﳌواطن الصا القادر ع دفع لة
اﻹنتاج) .مسعد الفاروق حمودة  ،1981 ،ص(16
 -2-6العادات والقيم واﳌعتقدات اﻻجتماعيﺔ:
عرف ا تمع ا زائري بنظامه القرا ي و ذا النظام ان يمثل رك ة أساس ا ياة اﻻجتماعية وس ا وتقدم ا.
و ؤكد يجن أن العادات والتقاليد اﻻجتماعية تمارس دورا سلبيا ع تنمية ا تمع بوساطة توارث مجموعة من السلوكيات
من خﻼل ) :احمد الر يعاية ،1988 ،ص(134
ات اﳌعنية ع الرجال من حيث تدر م
 ،2010 ،ص(86

 انتقال السلوك من جيل إ أخر ش ل جامد إجماﻻ.
 تحكم العادة والتقييد بالسلوك والقانون.
 وجود نظام اجتما تحكمه مرت ية جامدة.

 تحديد اﳌ انة اﻻجتماعية للفرد وﻻديا مما تحدد من خﻼل الكفاءة.

 إنتاجية منخفضة وا م من ذلك ،إن ناك مقاومة للتغي ورضوخ لسيطرة الب ئة ،مع ب اﻻجتماعية ذات نمط
سلطي ،ت شأ مع ا صية ذات ب ية سلطو ة ،مما ون نظاما من العﻼقات يتصف بالسيطرة ولرضوخ واﻻمتثال،
عرقل عملية التغ من خﻼل سد الس يل أمام ظ ور قوى الرفض ،و ذا الوضع عارض ال دف من عملية التحديث
والتنمية وال وض بحياة ا تمع واﻻنتقال ا من حال ا ا امدة بتقاليد ا وعادا ا ،إ حالة أك ديناميكية ومرونة
ستطع التفاعل واﻻس يعاب ل ل ما و جديد ونافع لل ل اﻻجتما .
وما يجعل القيم اﻻجتماعية التقليدية معيقة للتنمية اﻻجتماعية وغ ا و تكر س اﳌمارسات والسلوكيات اﻻجتماعية
بمرجعية تقليدية جامدة كما ش إ ذلك "اندرو" و" س " تحديده صائص ا تمع التقليدي ع النحو اﻷ ي:
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 سيادة قيمة تقليدية نفس ا أي أن الناس يتج ون إ اﳌا
ا يدة ) .اندروا و س (116 ،2000،

و فتقرون إ القدرة الثقافية ع التوافق مع الظروف

 سق القرابة و اﻹطار اﳌرج ا اسم ل ل اﳌمارسات اﻻجتماعية ل ونه الوسيلة اﻷو ال من خﻼ ل ا تنظم ل
العﻼقات اﻻقتصادية والسياسية والقانونية ،فموقع اﻹ سان سق القرابة ،ومن ثم ا تمع يورث و ك سب ،أي
انه ا ع اس لﻸسرة أو القبيلة ال يولد ف ا ،و تغ موقع اﻹ سان فقط حينما يصعد سلم التدرج اﻷسري ،فاﳌ انة
إذن ﻻ تك سب ولك ا تتحقق أو تأ ي عن طرق ال سب أو عﻼقات القرابة ) .غر ده شرارة ،1999 ،ص(61
 ﻷعضاء ا تمع التقليدي مدخل عاطفي وخرا وقدري النظر ﳌا حول م ،وما سيحدث ل محالة وان ل ء و
من عزم اﻷمور ) .باقرسلمان النجار ،2000 ،ص(34
 -3-6التمي النو ب ن الرجل واﳌرأة:
ع الرغم من إعﻼن الدسات ا زائرة ع اختﻼف مراحل تطور ا ياة اﻻجتماعية والسياسية ا زائر اﳌساواة
ب ن الرجل واﳌرأة ،إﻻ انه مازال ناك تمايزا ب ن الرجل واﳌرأة و أ ي ذا التمايزمن ا كم القب من عدم قناعة بتوفرالقدرات
واﳌ ارات الﻼزمة ﻻحتﻼل اﳌناصب اﻻدراية والسياسية.
إن محدودية إس ام اﳌرأة التنمية عود إ الوضع اﳌرأة التقليدي فالتمي ضد اﳌرأة ملموس منذ مجي ا ،إذ أن
تفضيل إنجاب الذ ور ع اﻹناث أحد اﳌسائل ال مازالت قائمة ا تمع العري غض النظرعن نوعيته )حضري ،ر في(,
ع مدى قرون مما جعل اش اك اﳌرأة
ولقد واج ت اﳌرأة ا زائركما سائرالبلدان النامية نوعا من التمي ا
القطاع العل محدودا ،كما بقي استحقاقا للمساواة بموجب القانون موضع أخذ ورد واﻷسباب بطبيعة ا ال معقدة،
عود إ تزايد اﳌطالبة بدعم دور اﳌرأة مشارع اﻹنماء كشر ك م ساو مع الرجل ) .باقر سلمان النجار،
والس ب الرئ
اﳌرجع السابق ،ص(35
 -4-6اﳌعوقات السياسيﺔ واﻹدار ﺔ:
تفعيل سياسات التنمية معتمدا ع الفلسفة التنمو ة
و اﳌعوقات ال تتصل بمدى قدرة النظام السيا
واﻻجتماعية ا تمع .و نا يمكن توضيح البعض من اﳌعوقات:
 التداخل ب ن مركزة السلطة السياسية ومركز ة اتخاذ القراروﻻ مركز ما.

 ضعف أو غياب اﳌشركة السياسية) الشعبية( عملية التخطيط للتنمية.
 وجود الب وقراطية والروت ن السيا واﻹداري الذي يقيد عملية التنمية.
 ان شارالفساد اﳌا واﻹداري ع صعيد مؤسسات الدولة ا تلفة.
 ضعف دعم القطاع ا اص تمو ل مشار ع التنمية.
 -7ا اتمﺔ:
ش ل اﳌرأة نصف شر حة ا تمع ،و عبارة أخرى نصف القوة ال شرة ال يمكن اﻹفادة م ا ع أكمل وجه
عملية التنمية اﳌستدامة للمجتمع ،وذلك حال تمكن ا تمع بم وناته ل ا من توف الظروف اﳌناسبة لتفعيل دور اﳌرأة
عملية التنمية اﳌستدامة والشاملة ،و ذا يتطلب إ شاء مراكز ﻹعداد اﳌرأة وتأ يل ا وتدر ا جنبا إ جنب مع الرجل,
وإفساح ا ال ل ا لتعمل ا جانب الرجل مع مختلف ميادين ا ياة.
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