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من  أكثر  تضم  عاملية  حركة  الدولية  العفو  منظمة 
يناضلون في أكثر من خمسين  ماليين من األعضاء   7
حد  وضع  أجل  من   ،)150  ( ومنطقة  بلٍد  مائة  و 

لالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان. 

بجميع  شخص  كل  تمتع  في  املنظمة  رؤية  تتمثل 
املكرسة في اإلعالن العالمي لحقوق  حقوق اإلنسان، 

وغيره من املعايير الدولية لهذه الحقوق. اإلنسان، 

أما   ،1998 ربيع  في  للمنظمة  املغربي  الفرع  تأسس 
القانون  من  فمستمدة  الداخلية،  وقوانينه  أهدافه 
من  حاليا  يتكون  و  الدولية،  العفو  ملنظمة  األسا�سي 
عشرات املجموعات موزعة عبر املغرب، باإلضافة إلى 

عدة آالف من املؤازرين واملساندين. 

بروجيتو موندو مالل هي منظمة غير حكومية من أجل التطوع 
الوطني والدولي. تأسست عام 1966، يقع مقرها الرئي�سي في 
وتتمثل أهدافها في تعزيز ودعم مشاركة  )إيطاليا(.  فيرونا 
املتطوعين في أمريكا الالتينية وأفريقيا، لتحفيز وتعزيز العمل 
التطوعي في إيطاليا، أنجزت أكثر من300 مشروع  جرى أو 

يجري تنفيذه في 22 بلدا. 

االجتماعية  للتنمية  مشاريع  إنجاز  على  املنظمة  تعمل 
وهي ملتزمة  واالقتصادية بشراكة مع املؤسسات املحلية، 
اختارت   2011 فمند  اإلنسان.  بالدفاع عن حقوق  دائما 
ميدان  في  خاصة  بصفة  التدخل  مالل  مندو  بروجيتو 
التنمية الثقافية واالجتماعية لألطفال واملراهقين والشباب 
املنحدرين من أوساط مهمشة بأمريكا الالتينية وإفريقيا، 
الذاتية  تنميتهم  لزمام  مالكين  يصبحوا  أن  بهدف  وذلك 

وتنمية مجتمعاتهم.

من   ،2011 انطلق عمل املنظمة رسميا في املغرب في عام 
مناهضة  بينها:   من  مواضيع  عدة  على  االشتغال  خالل 
اإلنسان،  حقوق  عن  والدفاع  الشباب  وسط  التطرف 
الدفاع  وكذا  املهاجرين،  وحقوق  الطفل  حقوق  والسيما 
عن حقوق املرأة وتعزيزها من خالل بناء قدرات الجمعيات 

النسائية التي تناضل من أجل تكافؤ الفرص. 

لقد تم إعداد هذا املنشور بمساعدة االتحاد األوروبي. 
إن محتوى هذا املنشور هو من مسؤولية  منظمة العفو 
بأي حال من األحوال أن  وال يمكن  املغرب،  الدولية  

يعكس وجهة نظر االتحاد األوروبي

شكر  وعرفان
ومنظمة  املغرب،  الدولية  العفو  منظمة  تعرب 
إلى جميع  عن عميق االمتنان  بروجيتوموندو مالل، 

الذين كرسوا وقتهم وخبراتهم إلعداد هذا الدليل.

املكون من أعضاء  ونتقدم بالشكر إلى فريق العمل، 
منظمة العفو الدولية املغرب ممن شاركوا في إعداد 
ونخص  وتصحيحه،  وتجريبه  الدليل  هذا  محتوى 
بالذكر: محمد العزيز، فاطمة الزهراء ياسين، صالح 

عبد اللوي، وثريا بوعبيد.  

كما نتقدم بالشكر إلى السيدة جوليا كانديني، الخبيرة 
في قضايا النوع االجتماعي، وعضو املنظمة اإليطالية 
التي  االجتماعية«،  واألبحاث  للدراسات  لونوفي   «
وصياغته  الدليل  هذا  مواد  بتنسيق  اضطلعت 

وتجميعه. 
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النساء ضد  العنف  ومحاربة  الجنسين  بين  املساواة  على  التربية  دليل 

محمد السكتاوي

مدير عام منظمة العفو الدولية - املغرب

كثير من ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان، في سياق الحروب والفقر واألزمات اإلنسانية، وغياب الديمقراطية ال يجدون 
حماية لهم في ثقافة املجتمع وعاداته وأعرافه. ويثير هذا الوضع جملة من التساؤالت، عما إذا كانت القوانين والسياسات، 
أم أنه من الضروري توفير بيئة  الضحايا واألشخاص بشكل عام،  ومعايير حقوق اإلنسان كافية لضمان حقوق هؤالء 
وتربيهم على  واألقليات املستضعفة،  وتن�سئ األشخاص على اإلحساس باآلخر،  ثل اإلنسانية الكونية، 

ُ
تنمي امل ثقافية، 

وكيف سيمكن  واالعتراف بالتعدد وعدم العنف والتعصب،  االستبطان الوجداني لقيم التسامح والتضامن والعدالة، 
والسياقات  َرك التنميط االجتماعي والجندري، 

َ
خارج ش من زاوية الكرامة اإلنسانية،  ذلك من النظر إلى بعضنا بعض، 

املحلية. الثقافية 

ومنظومة الحقوق ومستوى  حينما يتعلق األمر بوضع املرأة في التنظيم االجتماعي والقانوني،  ويزداد السؤال أهمية، 
للتمييز  يتعرضن  مازلن  العالم،  نساء  أن  أدركنا  إذا  خاصة  والتنمية؛  الديمقراطية  والعملية  الحكامة  في  مشاركتها 
ويحرمن من النفاذ على قدر املساواة مع الرجال إلى فرص املشاركة في الحياة السياسية وتدبير الشأن العام، كما يعانين 

وداخل املنازل. واالنتهاكات التي ترتكب بحقهن في األماكن العامة،  من العنف الجن�سي القائم على النوع االجتماعي، 

نحتاج إلى تغيير املنظور الثقافي  الذي تسود فيه ثقافة ذكورية تهمش املرأة،  من أجل املساهمة في تغيير هذا الوضع،   
ونبذ ممارسة العنف ضد  املساواة بين الجنسين،  تؤدي إلى   ومهاراٍت،  وتوجهاٍت   

َ
وتعزيز معارف وتحسين املمارسات، 

النساء.

ومن خالل عمل ميداني مع املجتمعات املحلية في املناطق املهمشة في املغرب، وبتعاون مع بعض منظمات املجتمع املدني 
عملهما ضمن  نتائج  مالل،  مندو  بروجيتو  ومنظمة  املغرب-   - الدولية  العفو  منظمة  وضعت  التعليمية،  واملؤسسات 
مجموعة أولية من كفايات التربية على املساواة بين الجنسين؛ عبر مشروع »مدارس من أجل مساواة النوع االجتماعي«؛ 
بقدر ما تقوم بالربط  تكون بيئة مناسبة للتنشئة االجتماعية لألطفال والشباب،  من منطلق التأكيد على أن املدرسة  

وتتحول إلى مشتل لغرس قيم حقوق اإلنسان. والقيم والسلوكيات،  بين املعرفة واملهارات، 

واإلرشادات والقواعد الديداكتيكية التي  واستنباط الدروس املستفادة،  ويتضمن هذا الدليل خالصة عملنا امليداني، 
كما يتضمن قائمة من  من منظور النوع االجتماعي.  للتعامل مع قضية املساواة بين الجنسين،  يمكن االشتغال عليها؛ 
وميسرين  مربين  إعداد  في  بها،  ُيسترشد  أن  يمكن  التي  البيداغوجية،  والتقنيات  املمارسة  ومعايير  التربوية،  املهارات 
على أساس  لجعلهم يحترمون ذواتهم ويحترمون اآلخرين،  وتطبيقها مع األطفال والشباب؛  للتربية على حقوق اإلنسان، 

ويتضامنون مع ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان من مبدإ املساواة وعدم التمييز.    حقوق اإلنسان، 

مقدمةمقدمـــــة
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النساء ضد  العنف  ومحاربة  الجنسين  بين  املساواة  على  التربية  دليل 

تم إعداد هذا الدليل للتربية على املساواة بين الجنسين، 
»مدارس  في إطار مشروع  ومحاربة العنف ضد النساء؛ 
التمييز ضد  محاربة  االجتماعي:  النوع  مساواة  أجل  من 
النساء من أجل مجتمع يسوده الرفاه للرجال والنساء«. 
إقليم  من  باملغرب   اإلنجاز،  قيد  انطلق هذا املشروع، 
العفو  منظمة  لدن  من  وتم وضعه    .

ً
تحديدا بني مالل 

وذلك  2015؛  في شهر شتنبر من سنة  املغرب،  الدولية- 
املعروفة  الحكومية،  غير  اإليطالية  املنظمة  مع  بشراكة 
 ،)ProggetoMondoMlal(»باسم  »بروجيتو موندو مالل
للدراسات  نوفي   »لو  اإليطالية  الجمعية  مع  وبتعاون 
 Le Nove Studi e Ricerche( واألبحاث االجتماعية«  
لجهة  والتكوين  للتربية  الجهوية  واألكاديمية   ،)Sociali
تادلة أزيالل. أما عن هدف املشروع، فيتمثل في املساهمة 
وتشجيعها؛  في نشر ثقافة املساواة بين الرجال والنساء 
من  قب 

َ
وُيرتـ التربوي.  القطاع  دور  تثمين  خالل  من 

دّرِسـات، 
َ
ـ
ُ
ـَدّرِسين وامل

ُ
عزز قدرات امل

ُ
أنشطة املشروع، أن تـ

بين  باملساواة  لالرتقاء  تعليمية،  مؤسسة   25 بـ العاملين 
الجنسين في أوساط املتعلمين.

زة 
َ
نجـ

ُ
في توثيق التجربة امل يتمثل الهدف من هذا الدليل، 

وجعله  بمعية هيأة التدريس خالل مدة إنجاز املشروع، 
بغرض  له؛  مستعمـِل  أي  لفائدة  للتوجيه  عملية  أداة 
االرتقاء بثقافة املساواة بين الجنسين في أوساط الشباب. 
فيكمن في إمكانية نقل  أما عن الهدف األسمى للدليل، 
بهدف  الفاعلين،  ِقبل  من  للمشروع  الرائدة  التجربة 
للتدابير  االستدامة  وتحقيق  أخرى  مناطق  في  تطبيقها 
ستهَدفين 

ُ
التي تم اتخاذها. على هذا األساس، فإن فئة امل

ـَدرسات، 
ُ
وامل ـَدرسين 

ُ
امل في  تنحصر  ال  الدليل،  هذا  من 

لهم  سُيشكل  )إذ  املشروع  في  واملشاركات  املشاركين 
التحسيس  عمل  ملتابعة  هامة  مرجًعا  مادة  الدليل 
بل تمتد فئة   ،) رع في تنفيذه لفائدة املتعلمين 

ُ
الذي ش

 - الخصوص   وجه  وعلى   - كذلك  لتشمل  املستهدفين 
وكذا   ، ومنشطاتها  التعليمية  املؤسسات  منشطي 

ورقة منهجية
التدريسية  باألنشطة  املعنية  الحكومية،  غير  املنظمات 

املتعلمين. مع 

الدليل  عليها  يرتكز  التي  االنطالق  نقطة  بخصوص 
فإنها تتلخص في تمكين املدرسين واملدرسات   واملشروع، 
من  واملنشطات-  املنشطين  إلى  بالنسبة  الشأن  كما   -
املساواة  ملبادئ  األساسيين  الناقلين  بدور  االضطالع 
الذين  ومواطناته؛  الغد  مواطني  بين  واإلنصاف 
واملمارسات  العقليات،  تغيير  في  املساهمة  يستطيعون 
القوى  موازين  في  االختالل  تأبيد  تروم  التي  االجتماعية 
ن  

ْ
يـ
َ
هـ املوجَّ والتهميش  التمييز  وكذا  املرأة،  و  الرجل  بين 

الشروع  يستوجب  الدور،  بهذا  االضطالع  لكن  ضدها. 
وزيادة الوعي بتلك املواقف  في مرحلة التأمل والتفكير، 
والسلوكيات -  الصادرة  عن وعي أو عن غير وعي -  والتي 
وتوجد  معهم.  نعمل  الذين  الشباب  في  محالة  ال  تؤثر 
األسئلة املرتبطة بالنوع االجتماعي في كافة مرافق الحياة 
ملن لم يألف  حتى وإن ظلت غير جلية للعيان،  اليومية؛ 
فمن خالل ما  من زاوية النوع االجتماعي.   رؤية األشياء 
فإننا  فصح عنه، وما نقوم وما ال نقوم به، 

ُ
نقول وما ال ن

ونماذج سيكون لها أثر في   
ً
قيما َمرر للشباب باستمرار، 

ُ
ن

والعمل  الدراسة  في  املستقبلية  واختياراتهم  تطورهم، 
والحياة بشكل عام.

هو  إنجاز هذا الدليل،  فإن املقصود إليه من وراء  لذا، 
االجتماعي،  بالنوع  املرتبطة  لألسئلة  مة  مقدَّ يصير  أن 
وذلك  بالنسبة إلى كل العاملين والعامالت مع الشباب؛ 
ومعلومات في  ومراجع نظرية،  من خالل اقتراح تأمالت، 
كما  والسيا�سي،  والقانوني،  والثقافي،  املجال االجتماعي، 
الشباب؛  بمعية  إنجازها  ُيمكن  تطبيقية،  أنشطة  يقترح 
حتى يتمكنوا بأنفسهم وأنفسهن من طرح تلك األسئلة. 

يتهيكل الدليل على النحو اآلتي:
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نبذة تاريخية عن املسار الطويل لتأكيد  ‹ تقديم  
بفضل الحركات النسائية،  حقوق النساء، 

ا  محليًّ العاملة في املجتمع املدني،   واألنثوية* 
ا؛ من خالل رصد ما يجري في ضفتي  ودوليًّ

املتوسط.

تحاكي املِسير الذي  ‹ تقديم ست وحدات للتكوين، 
دمج عناصر 

ُ
قطعه املدرسون في إطار املشروع، وت

جديدة لتعميق التكوين.

تقديم سلسلة من األنشطة واأللعاب  ‹
بهدف  املقترحة على الشباب،  البيداغوجية  

العمل على بعض القضايا املرتبطة بالنوع 
االجتماعي.

تقديم مجموعة من املوارد البيبليوغرافية،  ‹
بغرض تعميق املواضيع التي يحتويها الدليل؛ 

بمواد متوفرة  ل الحاالت، 
َ
إذ يتعلق األمر في ُمْجمـ

على اإلنترنيت، حتى يتمكن الجميع من الولوج 
بكامل الحرية إلى املعلومات.

مالحظات تهدف لتسهيل استعمال الدليل: وفيما يلي، 

ُيمكن قراءة كل وحدة بشكل مستقل عن غيرها.  ‹
غير أنه تم تقديم إشارات إلى بعض الوحدات، 

أو الفقرات األخرى؛ في حالة وجوب توفر القارئ 
لكن القراءة الكاملة  على معلومات قبلية. 
 ً ِن من تطوير فهم أكثر شموال 

ّ
كـ

َ
مـ

ُ
ت للدليل، 

لظاهرة التمييز ضد النوع االجتماعي،   ً ـقا  َعمُّ
َ
وتـ

واإلحاطة بمسبباته وآثاره.

تم اقتراح عدة أنشطة تربوية مع الشباب  ‹
وُيمكن إنجاز األنشطة  بالنسبة إلى كل وحدة، 
قتَرحة بالنسبة إلى كل موضوع إما في حصة 

ُ
امل

واحدة، إذا سمح الوقت املمنوح بذلك، أو 
بالنسبة إلى اإلمكانية  في حصتين متتاليتين. 

اآلتية، سيكون من املهم القيام في بداية الحصة 
ب باملوضوع.

َ
ضـ

َ
تـ
ْ
ُمقـ بتذكير  املوالية، 

حيل  ‹
ُ
يتم تقديم املراجع التي ت في كل نشاط، 

عالج املواضيع 
ُ
والفقرات التي ت على الوحدات، 

ِلة لُصلب موضوع الحصة. 
ّ
كـ

َ
شـ

ُ
امل

سَتَحب العمل مع مجموعات تتألف من  ‹
ُ
من امل

 )25( إلى خمسة وعشرين   )18 ثمانية عشر) 
 
ً
وذلك تفاديا مشاركا)ة( على أبعد تقدير؛ 

بالنسبة إلى ُمعظم  لصعوبات تدبير املجموعة. 
التي تتطلب العمل ِضمن مجموعات،  األنشطة، 
شاركات إلى ثالث/ 

ُ
رح تقسيم املشاركين وامل

َ
تـ
ْ
ُيـقـ

ُيمكن تحديد  بطبيعة الحال،  أربع مجموعات. 
 على أساس عدد 

ً
حجم املجموعة مسبقا

املشاركين واملشاركات فيها.

شطين  ‹
َ
نـ
ُ
إلى امل في نص الدليل،  كل إشارة، 

فاملقصود إليها كذلك ُمدرسو  شطات، 
َ
نـ
ُ
وامل

حيث إن  وُمَدرسات املؤسسات التعليمية، 
تدبير األنشطة التربوية خارج النطاق املدر�سي 

)extrascolaire( من لدن هؤالء املدرسين 
واملدرسات، يجعل دورهم أقرب إلى دور 

املدرسين باملعنى التقليدي للكلمة.

 بالنسبة إلى مصطلحي: النسائي واألنثوي، فإنهما ُيستعمالن في الفرنسية – على التوالي – 
على النحو اآلتي:

 mouvement des femmes = الحركات النسائية  
mouvements féministes  = الحركات األنثوية
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ملحة تاريخية:
حركة املطالبة بحقوق النساء 

على الساحة الدولية وفي املغرب
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 ملحة تاريخية: حركة املطالبة بحقوق النساء على الساحة الدولية
وفي املغرب

نظرة على املستوى الدولي

أوروبا  في  تتهيكل  النساء  بحقوق  املطالبة  حركة  بدأت 
إنشاء  وذلك من خالل  التاسع عشر،  القرن  نهاية  منذ 
واملدنية  السياسية  بالحقوق  طالب 

ُ
ت نثوية، 

ُ
أ منظمات 

باالعتراف بحق التصويت  بداية،  ويتعلق األمر،  للنساء. 
التصويت  بحق  حركة » املطالبات  إليه  دعت  )الذي 
انتزاع  ولقد تم    .)»mouvement des »suffragettes«
هذا الحق خالل العقدين األولين من القرن العشرين، 
في العديد من الدول األوروبية بعد نهاية الحرب العاملية 
ن من 

َّ
الثانية، كما أن ميالد منظمة األمم املتحدة قد َمكـ

وذلك عبر  على املستوى الدولي؛  املطالبة بحقوق النساء 
وبفضل الضغوط التي مارستها  إعداد الحقوق الكونية. 
بين  املساواة  مبدإ  على  التأكيد  تم  األنثوية،  الحركات 

.1)1945( وتضمينه في ميثاق األمم املتحدة  الجنسين، 

االعتراف  كان  فإذا  األوروبي،  القانوني  املستوى  على 
النظام  فإن  تدريجيا،  تم  قد  الجنسين  بين  باملساواة 
احتكار  حيث  ؛ 

ً
أبيسيا بقي   – باملقابل   – االجتماعي 

الرجال للمجال السيا�سي في شقه العمومي  كما بالنسبة 
فتم  النساء،  إلى  بالنسبة  أما  القرار.  صنع  مراكز  إلى 
واألم  البيت  ربة  وظيفة  في  دورهن  وحصر  إقصاؤهن، 
في  املركزية  املكانة  القضايا  هذه  تبوأت  ولقد  والزوجة. 
في  نشاطها  استعادت  التي  األنثوية،  الحركات  أوساط 
مناقشة  بجانب   ، وسبعينياته  املا�سي  القرن  ستينيات 
بين  العالقات  قبيل  من  شتى:  ملواضيع  الحركات  تلك 
وتثمين  لجسدها،  املرأة  امتالك  وإعادة  الجنسين،  
الذاتية النسائية )la subjectivité féminine(، ثم – في 

وقت الحق – محاربة العنف األْسري.

تزامنت حقبة منتصف السبعينات من القرن املا�سي، مع 
مثـل انعقاد  بعض األحداث الهامة على الصعيد الدولي؛ 
املؤتمر األول، ضمن أربعة مؤتمرات للمرأة نظمتها األمم 
القضاء  اتفاقية  على   ،1979 والتصديق سنة  املتحدة، 

تلك  كانت  ولقد  املرأة2.  التمييز ضد  أشكال  جميع  على 
االتفاقية ثمرة للوعي املتنامي، بخصوص أشكال متعددة 
عن الضغوطات التي مارستها   

ً
للتمييز ضد النساء، فضال

 » مؤتمر  »بيجين  إلى  بالنسبة  أما  النسائية.  الحركات 
فلقد اكت�سى   ،1995 الرابع لألمم املتحدة املنعقد سنة 
أساَسين:  مفهومين  تحديد  إلى  بالنسبة  خاصة  أهمية 
االجتماعي،  للنوع  املندمجة  املقاربة  مفهوم  أولهما 

. تمكين املرأة3  وثانيهما  

لقد كانت املؤتمرات العاملية جوهًرا، بالنسبة إلى التأكيد 
تحقيق  أجل  من  املشتركة،  الدنيا  السياسات  على 
النسائية  املشاركة  أن  كما  الجنسين،  بين  املساواة 
هاما ملقاربة   

ً
قد شكلت تغييرا املكثفة في تلك املؤتمرات، 

وإنما أصبحت  التي لم تعد موضوع حماية،  دور املرأة، 
 على تحديد حاجياته بنفسه، وكذا 

ً
، وقادرا

ُ
 نشيطا

ً
فاعال

تحديد السبل الكفيلة بتلبية تلك الحاجيات. 

أوروبا  في  األنثوية  الحركات  شددت  السنوات،  تلك  في 
على  مِسيرات  عدة  وسلكت  الداخلية،  تعدديتها  على 
أساس السياق الوطني لالنتماء4. كما أن بعض املواضيع 
الحياة  بين  التوازن  مثل خلق  نفسها،  فرضت  الالحقة، 
الخاصة والحياة املْهنية، واألشكال الجديدة التي تطورت 

مع العوملة إلخضاع املرأة.

بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا

بموازاة مع هيكلة الحركات األنثوية  بأوروبا، تطور الوعي 
بعض  في  النسائية،  القضية  بـِرهانات  تدريجي  بشكل 
في   

ً
رائدا  

ً
بلدا مصر  كانت  ولقد  األوسط.  الشرق  دول 

ففي نهاية القرن التاسع  طالبة بحقوق النساء؛ 
ُ
مجال امل

والعليا  املتوسطة  للطبقة  ينتمين  نساء  قامت  عشر، 
واللواتي لم يكن لهن أي اتصال بالخارج،  من املجتمع، 
ببلورة خطاب جديد حول خضوع املرأة بسبب انتمائها 

1- ف. كاسبار )2003(، »حقوق النساء: بناء رهان في العالقات الدولية« Les » droits de la femme : construction d’un enjeu en relations internationales ,)Gaspard F. )2003. تعميم 
مراعاة املنظور الجنساني )األمم املتحدة(

CEDAW = Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women في اللغة اإلنجليزية  باللفظة األوائلية 
ً
2- واملعروفة اختصارا

3- األمم املتحدة) 2011(، تعميم مراعاة املنظور الجنساني،  مركز األمم املتحدة لتدريب النساء، مسرد املساواة بين الجنسين
ONU )2001(, Gender mainstreaming; UN Women Training Centre, Glossaire d’égalité de genre

4- إ غادن )2013( كتابات أدبية لنساء من مصر الفرانكفونية: املرأة «الجديدة»   من 1897 إلى 1961، ص. 39-40.
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خفي،  بشكل  تنتشر  النساء  تلك  أفكار  كانت  الجن�سي؛ 
بعد ذلك،  بفضل األعمال األدبية على وجه الخصوص5. 
تشكلت جمعيات نسائية،  وفي بلدان مختلفة للمنطقة، 
مرة  الخيرية.  األعمال  على   

ً
أساسا نشاطها  حقل  يرتكز 

ظهرت في مصر أولى املجالت التي تديرها نساء،  أخرى، 
وقد  النساء.  مطالب  تنشر  املجالت  تلك  كانت  حيث 
في  األبرز  الوجه  فواز،  زينب  اللبنانية  املناضلة  شكلت 

خضم تلك الحركة.

التي  االستعمار،  ضد  النضال  حركات  كذلك   شهدت 
انتشرت في النصف األول من القرن العشرين في منطقة 
ا للنساء،  قويًّ  

ً
انخراطا الشرق األوسط وشمال إفريقيا، 

مما مكنهن من املزيد من الحضور في املجال العمومي، 
نيط بهن. 

ُ
وبدء مناقشة الدور التابع الذي أ

الثاني،  الصف  تحتل  بقيت  النسائية  املطالب  أن  غير 
وعلى الرغم من كل  بحركة املطالبة باالستقالل6.   

ً
قياسا

على توهج  هناك وجه بارز ساهم بقوة في اإلبقاء  ذلك  
القومية  باملناضلة،  األمر  ويتعلق  النسائية؛  القضية 
املداِفـعة عن حقوق النساء7،   ، املصرية هدى شعراوي 
الذي  املصري؛  النسائي  لالتحاد   1923 ِسة سنة 

ّ
واملؤسـ

وإنما على  القومي،  الصعيد  ليس فقط على  يعمل  كان 
مستوى املنطقة العربية والدولية.

تم  ِقـب االستقالل الوطني للعديد من بلدان املنطقة، 
َ
عـ

كما أن حركة  منح حق التصويت في الكثير منها للنساء، 
بين خمسينات  ما  املمتدة  الفترة  خالل  النساء،  حقوق 
متفاوتة  تطورات  شهدت  املا�سي،  القرن  وسبعينات 
باختالف السياقات. بشكل عام، كانت هناك دورات من 
االنفتاح واالنغالق السيا�سي أثرت في مِسير تأكيد مبدإ 
املساواة بين الجنسين. مرة أخرى، نجد في مصر مناضلة 
يتعلق  ما زالت نشطة حتى اآلن:  من أجل حقوق املرأة، 
السجن  في  بها  ُزجَّ  التي  السعداوي  نوال  بالطبيبة  األمر 

النسائية. بسبب مطالبها 

السياق املغربي

اتسمت حركة املطالبة بحقوق النساء خالل  في املغرب، 
القرن العشرين، بنوع من التجزيء؛ حيث مكنت األفكار 
الرقعة  هذه  في  االستعمار،  ضد  والكفاح  اإلصالحية، 
الحركة  وكانت  النساء:  انعتاق  من  العربي،  العالم  من 
اإلصالحية تروم تشجيع التعليم في األوساط النسائية؛ 
حيث كان ُينظر  له – التعليم – كمكون أساٍس لتحقيق 
الوطنية،  املقاومة  بينما سهلت حركة  املجتمع  في  النمو 
بهن.  الخاص  املجال  خارج  العمل  في  النساء  مشاركة 
املطالـِبة  السياسية  األحزاب  إطار  وفي  النحو،  هذا  على 
أولى  رأت  املا�سي،  القرن  أربعينيات  خالل  باالستقالل 
الوطني  االتحاد  بينها:  ومن  النور،  النسائية  املنظمات 
وأخوات  االستقالليات،  النساء  ولجنة  املغرب،  لنساء 
ينحصر  في تلك الحقبة،  كان النضال النسائي،  الصفا.  
االجتماعي  العمل  مجال  وفي  التحرري،  النضال  في 
تبنت  التي  الصفا،  أخوات  جمعية  باستثناء  والخيري، 

ا إلصالح وضع املرأة8.  حقيقيًّ
ً
ميثاقا

اللواتي  النساء  عادت  االستقالل،  على  الحصول  بعد 
فاستأنفن دورهن  شاركن في الكفاح الوطني إلى بيوتهن، 
أما خالل عقد السبعينات من القرن  كزوجات وأمهات. 
املا�سي، وفي جو مطبوع بالتضييق على الحريات، فقامت 
بهدف تنظيم العمل  جمعيتين رسميتين9،  الدولة بإنشاء 

في إطار تراقبه وتوجهه السلطة الذكورية10. النسائي، 

سبعينيات  من  الثاني  النصف  رأى  معاكس،  بشكل 
لرقعة   

ً
واتساعا ا،  نسبيًّ ا  سياسيًّ  

ً
انفتاحا املا�سي  القرن 

مكثفة  سياسية  مشاركة  في  ذلك  تجلى  التعبير.  حرية 
وضمن منظمة االتحاد  ضمن أحزاب املعارضة،  للنساء 
األولوية  أعطين  النساء  أن  غير  املغرب.  لطلبة  الوطني 
حساب  على  الديمقراطية  أجل  من  السيا�سي،  للنضال 
تنامي  إلى  الحقبة  تلك  أدت  ولقد  باملساواة.  املطالبة 
الوعي في أوساط املناضالت، بعدم وجود تمثيلية للنساء 
تم  كما  السياسية،  األحزاب  لدى  القرار  في مراكز صنع 
وحالة  لألحزاب،  السيا�سي  املشروع  بين  التناقض  إبراز 

Ghaïss J. et al., Les luttes des femmes arabes contre le patriarcat, les pouvoirs tyranniques 5-  ج. غايس ومن معه نضال النساء العربيات ضد النظام األبي�سي، السلطات الغاشمة
6- ف. الصديقي ، ا. نويرة ، ا. الكحلي و م. النجمي ، )2013( نساء تكتبن شمال إفريقيا، ص 82، 253.

.Naciri R. )2014(, Le mouvement des femmes au Maroc   الحركة النسائية باملغرب )7- الناصري، ر. )2014
8- االتحاد الوطني لنساء املغرب )1969(، والجمعية املغربية لتنظيم األسرة )1971(.

9- الناصري، ر. )2014( الحركة النسائية باملغرب، ص. 48
le Collectif Maghreb-Égalité 95 -10
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من  األعظم  للسواد  والقانوني  االجتماعي  اإلخضاع 
مؤتمر  أول  انعقاد  الحقبة  تلك  صادفت  وقد  النساء. 
كافة  على  القضاء  اتفاقية  وإصدار  املرأة،  حول  عالمي 
وإعادة تنشيط الحركات األنثوية  أشكال التمييز ضدها، 

في العديد من البلدان.

أنثوية  ببزوغ جمعيات  املا�سي  القرن  ثمانينات  اتسمت 
بها،  رف 

َ
ْعتـ

ُ
امل النساء  بحقوق  طالب 

ُ
ت كانت  مستقلة، 

تلك  استقالل  ن 
َّ
َمكـ مرة،  وألول  ا،  دوليًّ عليها   

ْ
واملتعاَرف

نضالها  تركيز  من  السياسية،  األحزاب  عن  الجمعيات 
التسعينات  فترة  في  ِصرفة. 

ّ
الـ النسائية  القضية  على 

تلك  في  النضالي  العمل  تكثف  املا�سي،  القرن  من 
واالنتقال  السيا�سي،  االنفراج  مرحلة  بفضل  األوساط، 
انصبت  وهكذا  املغرب،  ولجهما  اللذين  الديمقراطي 
النقاشات الرئيَسة على إصالح مدونة األسرة التي كانت 
ر محاِفظة للغاية، كما تطور في الفترة نفسها أيضا، 

َ
بـ
َ
تـ
ْ
عـ

ُ
ت

مجموعة   
ً
)راجع مثال ُبعد إقليمي مغاربي للعمل النسائي 

95 املغاربية للمساواة*(. وبموازاة مع الجمعيات األنثوية 
نفسها،  الفترة  في  تتطور  بدأت  العلماني،  التوجه  ذات 
حركة تهم مختلف البلدان اإلسالمية، وتطالب باملساواة 
 من منظور ديني ) حركة » األنثوية 

ً
بين الجنسين؛ انطالقا

في هذا اإلطار،   .)» féminisme islamique« »اإلسالمية
قام العديد من املفكرين بقراءة جديدة للمتن القرآني، 
اآليات  في   

ً
سلفا يكمن  املساواة،  مبدأ  بأن  مؤكدين 

الذكورية،  املمارسات  بأن  اتضح  عليه،  وبناء  القرآنية. 
على  تكريسها خالل قرون،  تم  التي  العنف  كما أشكال 
ا، ال ُيمكن في الواقع أن   إسالميًّ

ً
الرغم من إلباسها لبوسا

في األذهان  الراسخة  الثقافة األبيسية،  إلى  عزى سوى 
ُ
ت

املفكرة  املرني�سي،  فاطمة  وتعتبر  الوحي.  نزول  قبل 
التي تبنت هذا املنظور.  الرئيَسة باملغرب، 

العلمانيات   - املناضالت  بها   قامت  التي  التحاليل  إن  
زة 

َ
نجـ

ُ
وكذا األنشطة امل  - منهن و ذوات املرجعية الدينية 

واملناَصـرة من لدن تلك الجمعيات  في ميدان التوعية،  
التي تالحقت بقدوم   لإلصالحات، 

ً
- قد  شكلت كلها دعما

رية األولى 
َ

 من الُعش
ً
امللك محمد السادس، وبدأت انطالقا

بميالد  رية 
َ

الُعش بدأت  هكذا  والعشرين.  الحادي  للقرن 
دستور  باعتماد  جت  ّوِ

ُ
وت  ،2004 سنة  األسرة  مدونة 

التشريعية،  )للتعمق أكثر في موضوع اإلصالحات   2011
وعبر  خالل السنوات األخيرة،  راجع الوحدة السادسة(. 
التبادالت واملواجهات التي حدثت عقب املظاهرات، ذات 

أوسع،  بشكل  التعددية  تطورت  االجتماعية،  املطالب 
إذ لم تُعد تلك الحركة  داخل الحركة األنثوية املغربية؛ 
ولكنها  التاريخي،  باملناضالت ذوات الرصيد  لة فقط 

َّ
ُمَمثـ

انخرطن في تجريب أشكال  شابات،  شهدت قدوم نساء 
جديدة ومتنوعة للمطالبة بالحقوق11.

وعلى الصعيد العاملي اليوم، 

تتقاطع من خالله  للنساء،   
ً
نشهد اليوم أنموذجا جديدا

النسائية  القوة  طورته  أنموذج  العالم؛  بلدان  مختلف 
بالنسبة إلى كل سياق على  التي تتقدم بمطالب محددة، 
والعنف  وتؤكد في اآلن نفسه على كونية التمييز،  حدة، 
 )2016( بولونيا  مظاهرة  فمن  النساء.  ضد  املوجه 
للمطالبة باإلبقاء على حق املرأة في اإلجهاض، إلى الحركة 
 )Ni una de menos( »األرجنتينية » ني أونا دي مينوس
نيويورك  مظاهرة  ومن  النساء؛  ضد  العنف  ملحاربة 
 )sexiste( الجن�سي  التحيز  ملقاربة  املناهضة   )2016(
إلى  ترامب،  دونالد  األمريكي  الرئيس  خطاب  تطبع  التي 
على الصعيد الدولي يوم  اإلضراب الذي خاضته النساء 
بقاع  عبر مختلف  النساء  د 

َّ
نـ
َ
جـ والذي   ،2017 مارس   8

العالم.

11- ح. العلمي املشي�سي )2014(:  الحركات األنثوية املغربية املعاصرة
.H. Alami M’Chichi )2014(, Les féminismes marocains contemporains 
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ومنهجية التنشيط مع اليافعين

الوحدة
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ومنهجية التنشيط  التربية على حقوق اإلنسان،  الوحدة األولى: 
مع اليافعين

الحقوق اإلنسانية. 1

لهذا  مثل نصف الساكنة العاملية. 
ُ
حيث إن املرأة ت ال يتجزأ من حقوق اإلنسان؛   

ً
جزءا ِل حقوق النساء 

ّ
ـكـ

َ
ـش

ُ
ت

أن ينطلق من عملية تأمل وفهم  بمبدأ املساواة بين الجنسين،  فإنه يجب على املِسير الحالي لالرتقاء  السبب، 
للحقوق اإلنسانية بصفة عامة. 

الضمانات  من  مجموعة  اإلنسانية  الحقوق  مثل 
ُ
ت

تحمي  والتي  شخص،  لكل  تأمينها  يجب  التي  األساِس، 
اإلنسانية  من  كعضو  اليومي،  معيشه  في  الشخص 
الكرامة،  بشكل عام. وترتكز هذه الحقوق على قيم مثل: 
والعدالة  التمييز،  وعدم  والتنوع،  واملساواة  والحرية، 

وتتسم هذه الحقوق بسلسلة من الخاصيات: والسلم؛ 

فهي متأصلة في كل البشر، مما يعني بأنها حقوق ال  ‹
وإنما يتوفر عليها كل كائن بشري  أ،  ْجـزَّ

ُ
كتسب وال ت

ُ
ت

لسبب وحيد يتمثل في كونه إنسانا.

بمعنى أنه ال  ‹ هذه الحقوق غير قابلة للتصرف، 
ا كانت الظروف. أيًّ َرم منها، 

ْ
ُيمكن ألي شخص أن ُيحـ

ألنها تهم جميع  ‹ ة، 
َّ
وِنيـ

ْ
ـ
َ
تتميز هذه الحقوق بأنها ك

أو  أو العرقي،  البشر دون اعتبار النتمائهم الثقافي، 
أو الجن�سي وما  أو السيا�سي،  أو االجتماعي،  الديني، 

إلى ذلك.

مما يعني  ‹ كما أن هذه الحقوق غير قابلة للتجزئة، 
وأنه ال ُيمكن التمتع  بأنها تكت�سي األهمية نفسها، 

بأحدها إذا كان غيرها غير مضمون.

بما أن املساس بأحدها  ‹ هذه الحقوق مترابطة، 
ستكون له تبعات سلبية على كافة الحقوق األخرى. 

في الوقت عينه، فإن اإلعمال بحق من الحقوق، 
سُيساهم في ممارسة الحقوق األخرى.

بها،  االعتراف  خالل  من  اإلنسانية  الحقوق  تتجسد 
)في قلب منظمة  فعلى املستوى الدولي  ا.  وحمايتها قانونيًّ
الدولية  املنظمات  قلب  في  وكذلك  املتحدة،  األمم 

توجد ترسانة قانونية،  البعد اإلقليمي(  الحكومية ذات 
إلزام  على  وتنطوي  األساِس،  الحقوق  احترام  تضمن 
فعبر هذه  وحمايتها وتفعيلها.  باحترامها،  الدول األعضاء 
حقوقه  بتطبيق  ُيطالب  أن  فرد  لكل  ُيمكن  الصكوك، 
القاعدة  ِل 

ّ
َمـثـ

ُ
تـ التي  الدولية،  الوثيقة  أما  وحمايتها، 

اإلعالن  فهي  اإلنسانية،  الحقوق  كافة  إلى  بالنسبة 
)ومع   1948 سنة  الصادر  اإلنسان،  لحقوق  العالمي 
 .)

ً
قانونا ُملِزمة  غير  كإعالن،  الوثيقة،  هذه  تبقى  ذلك، 

االتفاقيات حول مواضيع  خارج  وثيقتين،  هناك كذلك 
الدولي  العهد  هما:  عامة،  صبغة  يكتسيان  دة،  ُمَحـدَّ
والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية  بالحقوق  الخاص 
املدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  إلى  باإلضافة 
الجمعية  لدن  من  اعتمادهما  تم  اللذان  والسياسية؛ 
يدخال حيز  أن  قبل   ،1966 املتحدة سنة  لألمم  العامة 
زمان 

ْ
ويتسم ِكـال العهدين بأنهما ُملـ  ،1976 التنفيذ سنة 

للدول األعضاء. ولتجسيد الحقوق اإلنسانية على   
ً
قانونا

ا بكل تأكيد؛  فإن دور األفراد يبقى ضروريًّ أرض الواقع، 
تقف مسؤولية اآلخرين –  فمقابل كل حق من حقوقنا، 

مسؤولية احترام تلك الحقوق وعدم خرقها.

ثالث  في  اإلنسانية  الحقوق  نف 
َّ
َصــ

ُ
ت العادة،  على   

ً
جريا

بها  لالعتراف  التاريخي  التطور  ظهـِر 
ُ
ت أجيال  أو  فئات، 

عليها: والتوكيد 

ا، . 1 تاريخيًّ بزغت الحقوق املدنية والسياسية، 
وكذلك  كحقوق االنعتاق من نير الدولة القمعية، 

كنتيجة ملعاينة مفادها أنه ال يحق لدولة ما  أن 
تمتلك سلطة ال حدود لها، وبأنه يحق لألفراد 

وتنطوي هذه  التأثير في السياسات التي تخصهم. 
، على إلزام الدولة باالمتناع 

ً
إذا الفئة من الحقوق، 
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عن أي فعل، من شأنه املس بتلك الحقوق سالفة 
الذكر.   تشمل الحقوق املدنية والسياسية الحق: 

وفي احترام  وفي املحاكمة العادلة،  في الحياة، 
وحرية  وحرية التفكير،  كـِية الخاصة، 

ْ
لـ الحياة واملـِ

كما  وحرية التعبير؛  وحرية العقيدة،  الرأي، 
تشمل الحقوق املدنية والسياسية حق التصويت 

والترشح، ومنع الرق والتعذيب، وما إلى ذلك 
ِل كل هذه الحقوق 

ّ
كـ

َ
شـ

ُ
وتـ من الحقوق األخرى، 

للحقوق املدنية  للعهد الدولي،  املوضوع الرئيَس 
والسياسية. 

َنى الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية . 2
ْ
عـ

ُ
تـ

املرتبطة  بالحاجيات األساِس  على وجه الخصوص، 
بالحياة وإمكانية حصول الفرد على الُفـَرص 

والتمكن من السلع والخدمات  واالستفادة منها، 
ل الدولة، 

ُّ
َدخـ

َ
وتستدعي هذه الحقوق تـ الرئيَسة. 

التي تم  لتضمن التمتع الفعلي بهذه الحقوق، 
مواجهة لتداعيات  االعتراف بها بشكل تدريجي، 
مما أدى إلى  التصنيع وتطور الطبقة العاملة؛ 

زيادة الوعي بأن الكرامة اإلنسانية ال تفرض فقط 
)الحقوق املدنية  الحد األدنى لغياب تدخل الدولة 

والسياسية(، وإنما تفرض كذلك  حق العمل في 
صـِف، وحق تكوين نقابات، 

ْ
ظروف الئقة وبأجر ُمنـ

وفي الضمان  والحق في الصحة الجسدية والعقلية، 
وفي السكن الالئق، وحق  وفي التغذية،  االجتماعي، 

روب، والحق في املشاركة في 
َّ
الشـ الولوج إلى املاء 

الحياة الثقافية، وما إلى ذلك. كل هذه الحقوق 
معروضة في العهد الدولي للحقوق االقتصادية 

والثقافية. واالجتماعية 

ل الحقوق الجماعية وحقوق التضامن . 3
ّ
كـ

َ
ش

ُ
تـ

آخر فئة للحقوق التي ستظهر على الساحة 
الدولية،  وتنجم عن املالحظات بأن الفقر املدقع، 
ْمـَنع في 

َ
تـ والكوارث البيئية والطَبيعية،   والنزاعات، 

معظم بقاع العالم تشكيل الشروط الضرورية، 
التي توقفت في مرحلة  لضمان الحقوق اإلنسانية، 

االعتراف، دون أن تمر إلى مرحلة التطبيق. وال 
تعترف بمجموع تلك  توجد بعد أية وثيقة دولية، 

 
ً
الحقوق و تؤكد عليها، على الرغم من أن بعضا

منها، شكل حيزا هاما من فحوى امليثاق اإلفريقي 
)الذي تم  لحقوق اإلنسان وحقوق الشعوب 

اعتماده من قبل منظمة الوحدة اإلفريقية سنة 

1986(. ويتضمن  1981، ودخل حيز التنفيذ سنة 
الحق في تقرير  اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، 

ِضمن  بينما تم َسـن الحق في التنمية،  املصير، 
 .1986 إعالن الجمعية العامة لألمم املتحدة سنة 

عة في هذه الفئة بشكل  مَّ
َ
جـ

ُ
ومن بين الحقوق امل

التنمية، والسلم، وفي  عام، نجد الحق في كل من: 
وفي اقتسام التراث املشترك لإلنسانية  بيئة سليمة، 

واستغالله، وكذا الحق في التواصل وغيرها من 
الحقوق.

البشر،  تهم كل  الحقوق اإلنسانية  أن  الرغم من  وعلى 
ُيعانون بشكل خاص من  املواطنين  فإن وجود فئة من 
قد جعل من الضروري إعداد  الهشاشة أو من التمييز، 
تلك  إحدى  حقوق  د،  ُمَحدَّ بشكل  عالج، 

ُ
ت اتفاقيات 

الدليل  هذا  في  الدرس  قيد  للموضوع  فبالنظر  الفئات. 
املستهَدفة  للفئة  بالنظر  وكذا  الجنسين(،  بين  )املساواة 
اإلشارة  سنحصر  فإننا  الشباب(،  )فئة  املطاف  آخر  في 
ضد  التمييز  أشكال  جميع  على  القضاء  اتفاقية  إلى 
التي تم اعتمادها من لدن الجمعية العامة لألمم  املرأة، 
سنة  التنفيذ  حيز  دخلت  والتي   ،1979 سنة  املتحدة 
ِالع 

ّ
االطـ ُيرجى  املوضوع،  في  التعمق  من  )للمزيد   1981

على الوحدة السادسة(، كما ستتم اإلشارة إلى االتفاقية 
ِقـَبـل  من  اعتمادها  تم  التي  الطفل،  بحقوق  املتعلقة 
1989، ودخلت حيز  الجمعية العامة لألمم املتحدة سنة 

.1990 التنفيذ سنة 
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التربية على الحقوق اإلنسانية. 2

ثقافة  إرساء  اإلنسانية  الحقوق  على  التربية  تستهدف 
هذا  ولبلوغ  واحترامها.  وحمايتها  الحقوق  تلك  فهم 
الهدف فإنه ال يكفي تعزيز فهم الحقوق اإلنسانية، ولكن 
واملواقف  يجب توفير األدوات الالزمة لتطوير القدرات، 
واحترام  املساواة،  تعزيز  ألجل  النف�سي  واالستعداد 
بمفهوم  االرتقاء  وبعبارة أخرى،  الذات واحترام اآلخرين؛ 
وبما أن املسألة ال تتعلق فقط بنقل  الكرامة اإلنسانية. 
على  التربية  في  واملحتوى  املقاربة  فإن  النظرية،  املعرفة 

ويترابطان. الحقوق اإلنسانية يتداخالن  

مبادئ املقاربة التربوية ألجل التربية على الحقوق   1.  2
اإلنسانية

في  بالفرد  اإلنسانية  الحقوق  تتعلق   : الشمولية/الكلية 
(، وبكل أبعاد الحياة من امليالد حتى 

ً
 وروحا

ً
شموليته )جسدا

درج 
ُ
املمات. ويتعين على التربية على الحقوق اإلنسانية، أن ت

كل مظاهر التعلم- اإلدراكية منها، والتطبيقية والسلوكية- 
وذلك بهدف التشجيع  وأال تكتفي فقط باملعرفة النظرية؛ 
والعاطفية  الفكرية،  الفرد  لقدرة  الشاملة  التنمية  على 

واالجتماعية، والجسدية. 

العرضانية : يجب تضمين التربية على الحقوق اإلنسانية في 
َدرَّسة، على نحو تقليدي، باملدرسة.

ُ
كل املواد امل

: يتعلق األمر هنا بعنصر جوهٍر؛ إذ يتم اكتساب  املشاركة 
ِل القاعدة األساس 

ّ
كـ

َ
شـ

ُ
القدرات من خالل املشاركة، التي تـ

هو أن  والسبب في ذلك،  لكل شكل من أشكال التنشيط. 
عتبر جوهًرا على 

ُ
مثل أول صيغة للفعل، كما أنها ت

ُ
املشاركة ت

 في حد ذاته، 
ً
ِل هدفا

ّ
كـ

َ
ش

ُ
مستويين: 1( فهي، كحق إنساني، ت

ِن من االنخراط الفعلي لألفراد 
ّ
فال �سيء غير املشاركة، ُيَمـكـ

 
ً
مثل عامال

ُ
ت املشاركة  أن  كما  التي تخصهم؛  املسارات  في 

ف�سي إلى امتالك 
ُ
لضمان استدامة عملية التعلم، بما أنها ت

املتعلم ملا يتعلمه.

حرية التعبير: يجب أن يتمكن املشاركون واملشاركات، من 
التعبير بكامل الحرية عن قناعاتهم الشخصية، وأن يتمكنوا 
مأنينة، 

ُّ
ويتمكنَّ من التواجه مع اآلخر في إطار يبعث على الطـ

ويرتكز على احترام كرامة الجميع وآرائهم. 

اآلخرين،  احترام  إمكانية  التعاوني  العمل  ُيتيح   : التعاون 
الذات.  واحترام  االجتماعية  القدرات  تطوير  على  ع  ّجِ

َ
وُيش

فعن طريق التعاون، ُيمكن كذلك الوصول إلى نتائج أفضل، 
وأكثر جدوى للذات ولآلخرين في اآلن نفسه. وهذا يأتي على 
إلى  ينحو  الذي  التناف�سي«،   « التعلم  من  النقيض  طرف 

تشجيع املصالح الشخصية واحتقار اآلخر.

األساِس،  والقيم  ُدرات 
ُ
القـ اكتساب  ُيمكن  ال   : التجربة 

التجربة  خالل  من  سوى  اإلنسانية،  بالحقوق  املتعلقة 
والتطبيق على أرض الواقع. ويجب، على أية حال، أن تتبع 
الصات؛ مما 

ُ
ن من الوصول إلى خ ِ

ّ
َمـك

ُ
التجربة عملية تأمل، تـ

سُيف�سي بعد ذلك إلى تغيير سلوك الفرد.

مما   )centralité de l’apprenant( ِم 
ّ
علـ

َ
تـ
ُ
تنطلق مركزية امل

على هذا  ومعيشهم اليومي؛  يعرفه املتعلمون عن آرائهم  
وتجارب جديدة.   

ً
أن يكتشفوا أفكارا  

ً
ُيمكنهم معا األساس، 

املتعلمين  احترام  إلى  بالنسبة  جوهًرا،  األمر  هذا  وُيعتبر 
م.

ُّ
لـ
َ
عـ

َ
ونجاعة  التـ

تبني   )esprit critique( النقدي  الفكر  تشجيع  يتضمن 
موقف تأملي، يطرح فيه املتعلم)ة( باستمرار، أسئلة حول 
وتسائل  املفاهيم والحاالت التي تخضع للتحليل العميق، 

ماهية األشياء.
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ِط
ّ
شـ

َ
نـ
ُ
2.2 مفهوم التنشيط ودور املـ

الفعل.  باتجاه  شخص  دفع  على  ط« 
َّ
شـ

َ
كلمة » نـ تدل 

بقدر ما يبقى  في حد ذاته،   
ً
ال ُيمثل هدفا  ،

ً
إذا فالتنشيط، 

التربوية  التنمية  وفي مجال  آخر.  وسيلة لبلوغ �سيء   
ً
دوما

تستهدف  ممارسة  ـل  ِ
ّ
ك
َ
ُيشـ التنشيط  فإن  االجتماعية،  أو 

مرافقة مجموعة من األفراد من أجل إحداث تغيير.و بعبارة 
ِل التحوالت.

ّ
هـ
َ
سـ

ُ
أخرى، فإن التنشيط يروم خلق سياقات تـ

ِـل موضوع التغيير )أو 
ّ
كـ

َ
و تجدر اإلشارة إلى أن التنشيط ال ُيشـ

ه. أما عامل 
ُ
ـقـ ِ

ّ
ع عليه وال ُيَحقـ ّجِ

َ
العامل املباشر له(؛ فهو ُيش

فال ُيمكنه أن يتشكل سوى عن طريق مجموعة  التغيير، 
ما ُيمكن للتنشيط  ط؛  ِ

ّ
ش

َ
نـ
ُ
األشخاص التي يتعامل معها املـ

القيام به، باملقابل، هو وضع األُسس، وخلق السياق املالئم 
لتمكين اآلخرين من تحقيق التغيير.

وألجل مساندة مجموعة أفراد، ومرافقتهم من أجل تحقيق 
 في:

ً
تغيير ما، فإن دور املنشط يتمثل أساسا

خلق محيط تعليمي إيجابي وسليم يرتكز على الثقة،   ‹
واالنفتاح، واحترام اختالف اآلراء.

واملشاركة الفعالة  ‹  )inclusion( تشجيع التضمين 
ن على املنشطين 

َّ
يـ
َ
عـ

َ
َيـتـ املجموعة.  لكل أعضاء 

راعي حساسية املشاركين 
ُ
أن ُيقدموا أجوبة ت

ممن يتسمون/يتسمن   
ً
خصوصا واملشاركات، 

وذلك عن طريق تشجيعهم  بالخجل أو التحفظ؛ 
وتشجيعهن على التعبير عن األفكار واآلراء دون 

إكراه أو إحراج. في اآلن نفسه،  يتعين على 
توجيه  بعملية  القيام  املنشطين/املنشطات، 
واستيعاب مشاركة من لهم/لهن ميول نحو 

الهيمنة.

ما ُيقصد  ‹ تسهيل عملية التواصل داخل املجموعة. 
ن من التعامل مع 

ُّ
كـ

َ
مـ

َ
إلى العمل مع مجموعة، هو التـ

ومع تقنيات التواصل؛  العالقات بين األشخاص، 
ِل أساس االشتغال الجيد للمجموعة 

ّ
كـ

َ
شـ

ُ
التي تـ

ا  ال يغدو ضروريًّ فالتواصل الجيد،  وفاعليتها. 
وإنما تتضح  فقط للعالقة الداخلية للمجموعة، 
ضرورته كذلك - وقبل أي اعتبار آخر- في العالقة 
ويرتكز عمل  َسج بين املنشط واملجموعة. 

ْ
نـ
ُ
التي تـ

في  ر له، 
َّ
طـ

َ
سـ

ُ
تجلي في بلوغ الهدف امل

ُ
امل املنشط، 

مما يسهل إيصال املعلومة  القدرة على التواصل، 
ولبلوغ هذا  إلخ.    ... والتحسيس، وإمعان التفكير 

الهدف، يتوجب، بادئ ذي بدء، بأن ُينظر إلى 
املنشط من قبل املجموعة على أنه شخص محايد.

تشجيع الحوار بشكل بناء، عن طريق نسج عالقة  ‹
تعاون بين املشاركين/املشاركات ومعهم/معهن، 
بإمعان ملا ُيقال  ى ذلك عن طريق اإلصغاء 

َّ
أتـ

َ
وَيتـ

وكذا طريقة  من لدن املشاركين/املشاركات، 
باإلضافة إلى  إفصاحهم/إفصاحهن عن ذلك، 

تشجيعهم/تشجيعهن على مقابلة بعضهم لبعض، 
عوض الحديث فقط مع املنشط، وكذلك تشجيع 

املناقشة.

على املنشط االلتزام بالهدوء،  ‹ تدبير التوترات. 
 خالل النقاش الساخن 

ً
وضبط النفس؛ خصوصا

وذلك عن طريق تشجيع  بين املشاركين/املشاركات، 
وكذلك الحث على  املناقشة والتحليل من جهة، 

احترام كافة اآلراء األخرى. 

ُيمكن لبعض األوضاع الصعبة أن تبزغ  أمام بعض  ‹
وهذه  املشاركين واملشاركات؛  خلفيات/»بروفيالت«  

الوضع11: بعض االقتراحات الحتواء 
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3.2 تقنيات التنشيط

هذه بعض تقنيات تنظيم األنشطة مع الشباب: 

العمل ضمن مجموعة مكونة من فردين أو أكثر  ‹
فإن  خالل الجلسة العامة. بحسب أطوار الجلسة، 

السبل املختلفة لتقسيم املشاركين واملشاركات 
ِن 

ّ
كـ

َ
مـ

ُ
ت ضمن مجموعات مختلفة الحجم والعدد، 

فالعمل  من تحقيق أعلى مستوى من الفائدة: 
ِن مستوى 

ّ
مـ

َ
يؤ ضمن مجموعات مكونة من فردين، 

 من االنخراط والتفكير، و يسمح  لألشخاص 
ً
عاليا

أما بالنسبة  باملشاركة في النشاط.   
ً
األكثر خجال

فإنه ُيشجع على إغناء  إلى العمل ضمن مجموعة، 
رتبطة 

ُ
التبادل بين األفراد، و ُيطور القدرات امل

شكل 
ُ
ت كما أن أطوار الجلسة العامة،  بالتعاون؛ 

مناسبة لتكثيف التحفيز بين املشاركين. 

لكونها  ‹ للمناقشة وظيفة هامة،  املناقشات. 
رك املشاركين واملشاركات في عملية التعلم؛ 

ْ
ش

ُ
ت

حيث يطلب املنشط من املشاركين واملشاركات 
تبادل اآلراء حول موضوع محدد، والجواب عن 
سؤال محدد كذلك، ثم يحرص املنشط على أال 
تزيغ األجوبة عن موضوع النقاش، وأال تتشابك 

نشط كذلك 
ُ
ويحرص امل املداخالت بعضها ببعض، 

يمكن  في هذا الباب،  الكلمة للجميع.  على إعطاء 
 
ً
 محددا

ً
شكل منهجا

ُ
تقنية كرة الثلج ت إن   القول: 

توافق بين األشخاص  يهدف إلى بناء  للنقاش، 
بشكل   

ً
من عملية فردية للتأمل، ووصوال  

ً
انطالقا

اقتراحاتالبروفايل

ُينصح بتقديم الشكر لهذا الشخص على مساهمته )مع مقاطعته إذا اقت�سى األمر( والتوجه إلى شخص ثرثار 
املشاركين اآلخرين بطرح أسئلة جديدة. وإذا اقت�سى األمر، ُيمكن أن نقول لهذا الشخص، بشكل 

مؤدب، إن املجموعة تريد االستماع لآلخرين كذلك. 

ا ِم لفظيًّ
ّ
ـَتَهجـ

ُ
ال يجب إجابته. يجب إبداء الحزم والتزام الصمت لبرهة قصيرة، مع التحديق فيه قبل تصويب النظر الشخص امل

إلى اآلخرين والعودة للموضوع.

ّوِش
َ
التزام الصمت ملدة وجيزة؛ وإذا ما استمر هذا العنصر في التشويش، يجب تجاهله. بعد ذلك، حاول شخص ُمـشـ

أن تستأنف املناقشة؛ مع التطرق ملواضيع أكثر أهمية وجاذبية.
فزه فقط على االستمرار.

َ
 ال تطلب منه التوقف عن التشويش، ألن ذلك سُيحـ

اضحك معه في املرة األولى. بعد ذلك ال تضحك معه، وحاول أال تفقد تركيزكشخص مهرج

الشخص املنعزل/ 
ش/ الصامت مَّ

َ
هـ
ُ
املـ

 لكل املشاركين حتى يتمكن الجميع من الكالم 
ً
اسأله بشكل مباشر عن رأيه. قم بإعطاء الكلمة تباعا
 في ذلك. 

ً
دون إرغام أحد على الكالم إذا لم يكن راغبا

إلى التواجه ضمن مجموعة كبيرة.  وعليه،  تدريجي، 
ُيمكن للمنشط طرح موضوع للنقاش، قصد تكوين 

رأي بخصوصه، أو اقتراح حل له. وبعد أن يطلب 
املنشط من أفراد املجموعة التفكير بشكل فردي، 

هكذا يبدأ األمر  يقوم بتجميع املشاركين مثنى مثنى: 
بعد ذلك تتوحد  باملواجهة قبل الوصول إلى اتفاق. 
نائية األفراد، مع مجموعة أخرى من 

ُ
كل مجموعة ثـ

مرة  لتكوين مجموعة رباعية األفراد:  العدد نفسه؛ 
أخرى يتعين على رأيي املجموعتين أن يتواجها في 

تم يستمر  إلى نقطة توافق.  ما بينهما، قبل االهتداء 
قبل  النشاط ضمن مجموعات يتزايد حجمها، 

الوصول إلى الجلسة العمومية.

ِل هذه  ‹
ّ
كـ

َ
ش

ُ
تـ  .)Brainstorming( العصف الذهني 

لتوليد كم هائل  التقنية وسيلة سهلة وفعالة، 
 بموضوع محدد؛ حيث يقوم 

ً
ارتباطا من األفكار، 

املنشط بطرح سؤال أو تحديد موضوع، ثم يقوم 
ة، 

َ
َضبـ

َ
تـ
ْ
املشاركون واملشاركات بالجواب في جملة ُمقـ

ى ذلك. ومن املهم أن 
َّ
تـ
َ
أ
َ
بل وبكلمة واحدة إذا تـ

إلى أن تقنية  ُيسترعى اهتمام املشاركين واملشاركات، 
العصف الذهني، تستوجب الجواب في أسرع وقت 

وال ينبغي  دون تفكير أو تعليق.  ممكن وبتلقائية، 
إعطاء أجوبة جيدة وإنما باألحرى استخراج أكبر 

عدد من األفكار. يقوم املنشط بتدوين كل األجوبة 
مة على سبورة ورقية، دون أن ُيدلي بوجهة  ـدَّ

َ
ق
ُ
املـ

نظره حتى ال يِؤثر على النقاش.  ويتجلى الهدف 
في إبراز مختلف  تقنية العصف الذهني،  من وراء 
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أو التعبير عن  العناصر املكونة إلشكالية ما، 
وذلك للتمكن  مختلف وجهات النظر بخصوصها؛ 
أو من تحديد   ،

ً
بعدها من مباشرة نقاش أكثر عمقا

األولويات عن طريق تصنيف األفكار املستخرجة. 

تشتمل دراسة الحاالت على تقديم املشاركين  ‹
مين واملقسمات على مجموعات  قسَّ

ُ
واملشاركات امل

لحاالت على شكل أمثلة متعلقة بموضوع محدد. 
بأوضاع إشكالية  بشكل عام،  ويتعلق األمر، 

)situations problématiques( يتوجب على 
املشاركين واملشاركات إخضاعها لتحليل عميق 
وفي  في حلول ممكنة،   - والتفكير- حسب الحالة 
ع دراسة  ّجِ

َ
ش

ُ
وتـ ...إلخ.  ِبعات الحالة املوصوفة 

َ
تـ

بين   )échange actif( ِشط 
َّ
الحاالت على التبادل النـ

وتسمح بطرح أسئلة فردية  املشاركين واملشاركات، 
وتفكير جماعي.

يحتوي لعب األدوار على تشخيص حالة حقيقية  ‹
إذ يجب على املنشط،  لة ومحاكاتها؛ 

َّ
أو متخيـ

منذ البداية، تحديد السياق وتوزيع األدوار على 
املشاركين واملشاركات. وليس هناك من حوار 

. فوظيفة 
ً
ر سلفا

َّ
طـ

َ
مكتوب محدد، وال من هدف ُمسـ

تكمن في استكشاف كيفية  لعب تلك األدوار، 
تأثير مختلف األفعال والتصريحات في صيرورة 

الحالة )le devenir de la situation(، وكذا تمكين 
املشاركين/املشاركات من التفكير في ما ُيمكن أن 

في نهاية هذا التمرين،  وه أمام بعض الحاالت. 
ُّ
ُيِحسـ

يطلب املنشط من الحضور تقديم جرد لتمرين 
لعب األدوار، واستخالص ما تم تعلمه عن طريق 

للعالم الحقيقي.  نقله 

ب منهم  ‹
َ
وُيطلـ م الحضور إلى ثالث مجموعات،  قسَّ

ومنهن التدوين على السبورة الورقية للظواهر 
املأساوية التي ُيعاني منها األفراد في املجتمع الحالي 
ومختلف أشكال العنف،  والحروب،  )مثل الفقر، 

واالختطافات،  ومظاهر التمييز،  واألمراض، 
ر، على وجه 

َ
ذك

ُ
وتـ ...إلخ.(،  وممارسة التعذيب، 

تلك الظواهر التي تترك وراءها العدد  الخصوص، 
األكبر من الضحايا بين النساء.

بأن هناك تجربة قيد  ‹ ر للحضور بعد ذلك،  سَّ
َ
ُيفـ

تهدف إلى وضع مجموعة أشخاص على  اإلنجاز، 
مجتمع  كوكب املريخ، حيث سيقومون بإنشاء 

يتعين على املجموعة وضع  وقبل الذهاب،  جديد. 
كن املجتمع الجديد، 

َ
التي سُتمـ قائمة من الحقوق، 

والعنصر النسوي منه على وجه الخصوص، من 
املجتمع على وجه  ِصُم 

َ
تفادي املآ�سي املتعددة التي تـ

األرض.

بعد أن تقوم كل مجموعة بتحديد » ميثاق  ‹
يجتمع الحضور في جلسة عامة لتقديم  الحقوق«، 

كل مجموعة لعملها.

ُيعرض بعد ذلك » اإلعالن العالمي لحقوق  ‹
وُيطلب من املشاركين واملشاركات  اإلنسان12«  

البحث عن التوافق بين املواثيق الثالثة التي تمت 
وبين اإلعالن العالمي.  صياغتها خالل الجلسة، 

أو األجيال، من  ‹ يتم تقديم مختلف األصناف، 
نَجـزة 

ُ
من األعمال امل  

ً
انطالقا الحقوق اإلنسانية، 

 كذلك من 
ً
من لدن املشاركين واملشاركات، وانطالقا

إعالن األمم املتحدة

أنشطة تعليمية

نشاط  »البلد الخيالي«
)Le pays imaginaire(

 التفكير في الحقوق اإلنسانية الكونية،
واستكشاف اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

دقيقة  90

العمل ضمن مجموعات وفي الجلسة العامة

12- استوحي هذا الجدول من موقع »تنمية«  )2007( أدوات التواصل والتنشيط التشاركي
Tanmia )2007(, Outils de communication et d’animation participative
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ق الحقا. ‹
َ
رفـ

ُ
ع على كل مجموعة ثالث بطاقات من الجدول امل َوزَّ

ُ
وتـ يتم تقسيم الحضور إلى ثالث مجموعات، 

والتعبير عما تتفق وال تتفق  ‹ ـنة في كل بطاقة،  تضمَّ
ُ
امل  )affirmations( ناقش األحكام 

ُ
ُيطلب من كل مجموعة أن ت

معه املجموعات بخصوص تلك األحكام، ثم يتم تقديم األسباب الكامنة وراء االتفاق أو عدمه، وال ُيطلب من 
املعبر عنها، واالستدالالت التي  بل يتعين عليهم وعليهن وضع كل اآلراء  أعضاء املجموعات الوصول إلى اإلجماع، 

تـنبني عليها تلك اآلراء.

يتم تجميع كل املشاركين واملشاركات في جلسة عامة. ‹

أن يقرأ بصوت جهوٍر، األحكام املتعلقة باملوضوع  ‹  ،1 ُيطلب من عضو من املجموعة التي اشتغلت على البطاقة 
)إذا كان  يتم تقاسم  كافة التأمالت التي أثارها املوضوع، ومختلف اآلراء  الذي تمت مناقشته ضمن املجموعة. 

األمر كذلك( وكذا االستدالالت بين املجموعة التي اشتغلت على هذه البطاقة، واألعضاء خارج املجموعة.

في حالة مشاطرتهم ومشاطرتهن لطريقة التحليل التي سلكتها املجموعة،  ‹ ُيطلب من الحضور اإلفصاح عن الرأي، 
كما ُيطلب تبرير ذلك. 

ك النهج نفسه بالنسبة إلى كل من البطائق االثنتي عشرة املعروضة. ‹
َ
لـ
ْ
ُيسـ

ثم ُيفتح النقاش بعد ذلك. ‹ يتم التواجه بين نتائج أشغال املجموعة واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، 

نشاط  »صحيح أم خطأ ؟«

 استكشاف الخروقات التي تطال حقوق

وأشكال التمييز التي تعاني منها النساء، 

دقيقة  60

 العمل ضمن مجموعات و خالل الجلسة
العامة

اإلقرار 1

من الطَبعي أن تكون املوارد املالية للرجال 

أكثر من النساء.

اإلقرار  2

ألجل االهتمام بالسياسة، يجب التوفر على 

شخصية قوية تتسم بالعزم.

 لهذا السبب، يتعين أن ينخرط الرجال 

فقط، في هذا املجال.

اإلقرار 3

املرأة التي تتعرض لالعتداء أو االغتصاب 

في مكان مشهور بخطورته، هي املسؤولة 

األولى عما حصل لها.

اإلقرار 4

من الطبيعي ، ضمن اإلطار األسري، أن 

يعود اتخاذ القرارات النهائية إلى الرجل؛ 

كر 
َ
 لكونه رب األسرة، ولكونه سُيفـ

ً
اعتبارا

في مصلحة أسرته ورفاهها. 

اإلقرار 5

من حق الرجل أن يحصل على أجر أعلى من 

أجر املرأة ألن إنتاجيته في العمل نفسه أكثر. 

اإلقرار  6

األسر ذات املوارد املحدودة، ال يعنيها أمر 

تعليم بناتها؛ ألن مآلهن في كل األحوال هو 

الزواج ومغادرة البيت وتكوين أسر وإنجاب 

أبناء.

اإلقرار 7

فصل أقسام الذكور عن أقسام اإلناث 

نظام تربوي مقبول.

 اإلقرار 8

األذكياء وذوو املؤهالت وحدهم، يحق لهم 

تدبير الشأن العام، وهذا ما  يفسر وجود 

عدد أكبر من الرجال باملقارنة مع عدد 

النساء في مراكز املسؤولية.

اإلقرار 9

إذا رغبت النساء في االشتغال خارج البيت 

ر  ّرِ
َ
فهذا حقهن، غير أن ذلك ال يجب أن ُيـبـ

انخراطهن بشكل أقل في األشغال املنزلية.
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مالحظات: كل اإلقرارات غير صحيحة، ما عدا  ‹
اإلقرار السابع؛ ألن املبدأ األساس هو عدم السماح 
بوجود أي فرق في التمتع بالحقوق بين األشخاص، 
الجن�سي. كل اإلقرارات  وال حتى على أساس االنتماء 

تتعارض مع املادة األولى من اإلعالن العالمي 
صُّ على أن جميع البشر 

ُ
الذي َينـ لحقوق اإلنسان، 

ومتساوين في الكرامة والحقوق.  ،
ً
يولدون أحرارا

يتناقض اإلقرار األول مع املادة السابعة عشرة  ‹
صُّ على حق كل فرد في 

ُ
نـ
َ
التي ت من اإلعالن العالمي، 

وأنه ال يجوز تجريد أحد من ملكيته بشكل  التملك، 
. تعسفي

يتناقض اإلقراران الثاني والثامن مع املادة  ‹
الذي ُيؤكد  الحادية والعشرين من اإلعالن العالمي، 
على أنه لكل شخص حق املشاركة في إدارة الشؤون 

لبلده. العامة 

ُيالَحظ كذلك تعارض اإلقرار الثالث مع املادة  ‹
ية  الثالثة التي تقول بحق كل فرد في الحياة والحِرّ
وفي األمان على شخصه، وهذا يعني بأنه إذا راح 
أي شخص ما )ويتعلق األمر هنا بامرأة( ضحية 

فإنه ال ُيمكن تحميله/تحميلها املسؤولية  للعنف، 
ملا تعرض)ت( له؛ وأن املسؤولية - كل املسؤولية- 

تقع على عاتق من انتهك حرمة الحرية واألمان 
بالنسبة إلى ذلك الشخص.

يتناقض اإلقرار الرابع مع املادة السادسة عشرة،  ‹
ج  بسبب أن )1(   للرجل واملرأة )...( حقُّ التزوُّ
وتأسيس أسرة، دون أِيّ قيد بسبب الِعرق أو 

ين، وهما متساويان في الحقوق لدى  الجنس أو الِدّ
ج، وخالل قيام الزواج ولدى انحالله. التزوُّ

يقف اإلقرار الخامس على طرف النقيض من  ‹
في فقرتها الثانية التي  املادة الثالثة والعشرين، 

تنص على أنه لجميع األفراد، دون أِيّ تمييز، الحقُّ 
في أٍجر متساٍو على العمل املتساوي.

أما اإلقرار السادس فيتناقض كلية مع املادة  ‹  
التي تؤكد على حق كل  السادسة والعشرين، 

شخص في التمدرس.

بالنسبة إلى اإلقرار السابع، فإنه ال يتناقض مع أي  ‹
 ذلك اإلقرار 

ً
من مواد اإلعالن العالمي؛ خصوصا

الذي يضمن حق تمدرس اإلناث؛ مما يجعله 
منسجما كلية مع املادة السادسة والعشرين.

 عن إمكانية تقسيم  ‹
ً
أما اإلقرار التاسع، ففضال

بين الذكور  املهام بكامل الحرية، داخل أسرة ما، 
واإلناث، فإن املرأة شأنها في ذلك شأن الرجل، 

تـُنص  إذ   تتمتع بالحقوق بنفسها في العمل؛ 
الفقرة األولى من املادة الثالثة والعشرين، على 

ية اختيار عمله،  حق كِلّ شخص في العمل، وفي حِرّ
باإلضافة إلى الحق في الراحة وأوقات الفراغ، 

وفي  وخصوًصا في تحديد معقول لساعات العمل، 
إجازات دورية مأجورة كما هو منصوص عليه 

في املادة الرابعة والعشرين. وبناًء على ذلك، فال 
يوجد هناك واجب يخص النساء دون الرجال في ما 

يتعلق بإنجاز املهام املنزلية.

على  الضوء  تسليط  يتم  الذهني،  العصف  عملية  عبر 
املجتمعات املحلية التي ينتمي إليها املشاركون واملشاركات 
وتتم اإلشارة - على وجه الخصوص- إلى تلك الحقوق غير 
املضمونة، أو تلك التي يتم خرقها ضمن تلك املجتمعات. 
ثم ُيطلب من الحضور التفكير بشأن الحقوق اإلنسانية 
بصفة عامة، مع التركيز على حقوق النساء؛ مما سيسمح 
قضية  تتناول  التي  اآلتية،  الوحدات  مواضيع  بتقديم 

املساواة بين الجنسين.

نشاط :»الحقوق غير املضمونة في املجتمع 
املحلي« 

الوقوف على الحقوق اإلنسانية التي يتم خرقها في 
املجتمع املحلي؛ استكشاف الخروقات التي تتعرض 

لها حقوق النساء.

دقيقة  45

في إطار جلسة عامة
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واألدوار االجتماعية للنوع

الوحدة
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واألدوار  االجتماعي؛  والنوع  الجنس  مفاهيم  الثانية:  الوحدة 
االجتماعية للنوع

الجنس والنوع االجتماعي: . 1
الفرق بين املستويين البيولوجي 

والسوسيو- ثقافي

والرجال،  بمبدإ املساواة واإلنصاف بين النساء  لالرتقاء 
فإنه  النساء،  والعنف ضد  التمييز  أشكال  كل  ومحاربة 
استكشاف  في  تحليلي،  بشكل  االنطالق،  الضروري  من 
بين  الالمساواة  ِد 

ّ
تـَولـ التي  واألسباب  والسبل  السياقات 

الجنس  مفاهيم  بإدراك  البدء  يجب  وعليه،  الجنسين. 
والنوع االجتماعي.

والرجال،  فإن التباينات التي نلحظ بين النساء  بالفعل، 
املستوى  هما:  مختلفين  ملستويين  عزى 

ُ
ت أن  يجب 

على    – ثقافي مع اإلشارة  البيولوجي واملستوى السوسيو- 
التوالي – إلى أصناف الجنس والنوع االجتماعي. على هذا 
األساس فإن هذين املفهومين ال يرادف بعضهما بعضا. 
من  وهومستوحى  للمفهومين؛  بسيط  تعريف  هو  يلي  ما 

قدمها مختلف الوكاالت األممية13:
ُ
التعريفات التي ت

 من خاصيات النوع االجتماعي، تتحدد األدوار التي 
ً
انطالقا

يجب على الرجال والنساء االضطالع بها – في املجال الخاص 
كما في املجال العام – مما ُيحدد كذلك نوع العالقات التي 
يجب أن تقوم بين األشخاص املنتمين للجنس نفسه أو 

للجنس اآلخر.  

إذ أن الجنس يبقى غير  بين الفئتين،  هناك فرق أساٌس 
أن  هو  والسبب  االجتماعي؛  النوع  عكس  للتغيير،  قابل 
هذا األخير ينتمي إلى املجال السوسيو – ثقافي. هكذا ظلت  
الخصوصيات الجنسية لدى النساء والرجال كما هي، على 
مر األزمنة والسياقات الجغرافية والثقافية )فالرجل التركي 

الجنس: مجموعة الخاصيات البيولوجية والفسيولوجية 
ميز الرجال عن النساء  

ُ
التي ت

التي  والثقافية  االجتماعية  الخاصيات  مجموعة  النوع: 
 وأن تكون 

ً
تحدد الطريقة املناسبة لكي يكون الرجل رجال

ً
املرأة امرأة

الذي عاش في القرن الثالث عشر، كانت له املميزات نفسها 
البيولوجية التي للرجل املكسيكي الذي يعيش سنة 2017(. 
يختلف  االجتماعي،  النوع  فإن  ذلك،  من  النقيض  على 
عشر  الثالث  القرن  )فنساء  والزمن  املحيط  باختالف 
امليالدي في اليابان، كن مختلفات في تفكيرهن وسلوكهن عن 

نساء البلد نفسه سنة 2017(.

لم يتم التأكيد على هذا التباين بين املستويين البيولوجي 
القرن  منتصف  من   

ً
انطالقا سوى  ثقافي،   – والسوسيو 

)بفضل عمليات التأمل والتحليل التي خاضتها  العشرين، 
 Simone de[ بوفوار   دو  سيمون  طينة  من  مفكرات 
استؤنف  املا�سي،  القرن  سبعينيات  في   .)]Beauvoir
من لدن الحركات   ،

ً
االهتمام باملوضوع بشكل أكثر تعميقا

التي  الثقافة األنثوية(  الحركات ذات   
ً
)خصوصا النسائية 

ناضل من أجل االعتراف بحقوقهن في املساواة مع 
ُ
كانت ت

 Simone(1949 أطلقت سيمون دو بوفوار الرجل. في سنة 
قولتها الشهيرة  »ال تولد املرأة امرأة ولكنها   )de Beauvoir
تصير كذلك14« . لم تستعمل العبارة مفاهيم الجنس والنوع 
كون  إلى  الخصوص  وجه  على  أشارت  ولكنها  االجتماعي، 
جتمع هو من ين�سئ االختالف في النوع االجتماعي، ويفرض 

ُ
امل

 متباينة على الجنسين.
ً
أدورا

الجنس  بين  الفرق  فإن  التحليالت،  هذه  من   
ً
انطالقا

تتم اإلشارة إليه على املستويين العلمي  والنوع االجتماعي، 
ما زالت  بيد أن السواد األعظم من الساكنة،  والسيا�سي، 
الرجال  حياة  طريقة  ميز 

ُ
ت التي  التباينات  بطبيعية  تؤمن 

والنساء وأسلوبهم ، وكذا نمط تفكيرهم وسلوكهم.  

بعض  هنا  نستعرض  املقاربة،  لهذه  إتباعنا   ضوء  على 
في    - األمثلة للخصوصيات التي توضع- على نحو أنموذجي 

خانة املذكر أو املؤنث: 

النساء: انفعاليات، مطواعات، ذوات طبيعة هشة،  ‹
ذوات أحاسيس مرهفة، ُمَركزات على اآلخرين، 

مستعدات للتضحية ...الخ. 

13- املنظمة العاملية للصحة: النوع )الجندر( والحقوق اإلنسانية. مسرد املصطلحات 
واألدوات؛ مركز تدريب النساء األمم املتحدة، مسرد مساواة النوع

On ne nait pas femme, on le devient -14
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الرجال: عقالنيون، متمردون، سلطويون، أقوياء،  ‹
جعان، ُمركزون على أنفسهم، ُعدوانيون ...الخ. 

ُ
ش

هو أنه تم إضفاء صبغة القانون الطبيعي  ما حصل هنا، 
والبيولوجي على النوع االجتماعي؛ مما يعني أن كافة التباينات 
تم إخضاعها فقط لنواميس الطبيعة  بين املرأة والرجل، 
من  والتقليل  االجتماعي   الجانب  إنكار  مع  والبيولوجيا، 
شأنه.  ويالحظ هنا بأنه يتم اللجوء للعملية نفسها، التي كان 
قد وضعها االستعمار الغربي، والفكر العنصري برمته خالل 
األخرى؛  الشعوب  على  سيطرتهما  لتبرير  املاضية  القرون 
في   

ً
)خصوصا ستعَمر 

ُ
عتبر التباينات بين املستعِمر وامل

ُ
إذ ت

ما يتعلق باملستوى املختلف للتطور االقتصادي والتقني 
بينهما( رهينة بالفروقات البيولوجية، وليس ببعض العوامل 
ولقد كان ُيستعمل هذا الخطاب  التاريخية واالجتماعية. 
لتبرير الدونية البيولوجية للشعوب املستعَمرة، مما أدى إلى 

تبرير استعمارها والسيطرة عليها.

املميزات  أساس  فعلى  االجتماعي.  النوع  مسألة  إلى  لنعد 
تم وضع تقسيم  التي تخص كل نوع اجتماعي على حدة، 
أما  وعبر كل العصور.  في كل املجتمعات،  واضح لألدوار، 
من وظيفة اإلنجاب التي   

ً
وانطالقا على الصعيد التاريخي، 

تم حصر أدوارهن بشكل أساٍس   ،
ً
بيولوجيا تخص النساء 

 sphère(»في  »املجال اإلنجابي – إن لم نقل بشكل كلي – 
reproductive(؛ مما يعني  حصر أدوارهن في خانة صيانة 
ذلك  يشمل  ما  بكل  بأفرادها  واالعتناء   األسرة،  شؤون 
األسرة،  داخل  املسنين  واألشخاص  األطفال  رعاية  من 
الطعام  وجبات  وتحضير  املنزل،  على  املحافظة  ومن 
إليهم  سندت 

ُ
أ فلقد  الرجال،  إلى  بالنسبة  أما  ...الخ. 

 )sphère productive(»اإلنتاجي ترتبط » باملجال  أدوار 
لالستهالك  املوجهة  والخدمات  السلع  إنتاج  ص 

ُ
يخ الذي 

قايضة؛ من قبيل الفالحة، والصيد...الخ.
ُ
وامل

 ما تضطلع املرأة، في الواقع، بحيز هام من األنشطة 
ً
وعادة

أو  الفالحي،  املجال  تخص  التي  كاألنشطة  اإلنتاجية، 
وعكس  إنتاج السلع والخدمات بهدف مقايضتها أو بيعها. 
القيمة  ذات  النسائية،   نظيرتها  فإن  الرجالية،  األنشطة 
االقتصادية ال تحظى باالعتراف نفسه ، بل يتم إما حصرها 
 – في ما يتعلق 

ً
في خانة الدور اإلنجابي )كما هو الشأن – مثال

التنظيم االجتماعي: أدوار النوع . 2
االجتماعي واملنظومة األبيسية
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باإلنتاج املوجه لالستهالك الذاتي لألسرة(، أو وضعها تحت 
 ،

ً
إدارة عضو ذكر من األسرة )في إطار األنشطة التجارية، مثال

ا(. هكذا تغدو املشاركة االقتصادية  التي يتم تدبيرها أْسريًّ
 comptabilité( للمرأة غير مرئية في نظم الحسابات الوطنية

.)nationale

للمرأة،  اإلنتاجي  الدور  ُحيال  الجحود،  وعلى أساس هذا 
كمعيل  الرجل  يشمل سوى  لم  االجتماعي  االعتراف  فإن 
)ذات األصل  شير هذه العبارة 

ُ
وت  .)breadwinner( ألسرته 

رجمت في اللغة الفرنسية إلى عبارة
ُ
اإلنجليزي، التي ت

 l’homme qui gagne le pain16   أو Monsieur Gagnepain15 
إلى صورة الرجل  الذي ُيعتبر الوحيد القادر على جلب كافة املوارد 
الضرورية للعيش، إذ هو الوحيد املسؤول عن إعالة األسرة. 
وعلى هذا املنوال، يتم إسناد َمَهمة التدبير االقتصادي إلى 
ا.  الرجل؛ مما يجعل بقية أعضاء األسرة تابعين له اقتصاديًّ

املجال  بين  االنشطار  على  لألدوار  التقسيم  هذا  ينعكس 
وتلك  الداخلية  الفضاءات  بين  العام؛  واملجال  الخاص 
أكثر  واألخيرة  للنساء،  مناِسـبة  األولى  عتبر 

ُ
ت إذ  الخارجية، 

مالءمة للرجال، وهي كذلك فضاءات أقِصـيت منها النساء 
على مر التاريخ. 

وإذا كانت للخصائص املحددة للنوع االجتماعي أن تتشكل 
وكذلك بحسب  بحسب السياقات الجغرافية والثقافية، 
العصور التاريخية، فإن هناك عنصرا حاضرا على الصعيد 
والنوع  املذكر  النوع  بين  التراتبية  وهو عنصر  أال  الكوني؛ 
ونحن هنا بصدد الحديث عن  املؤنث وبين دور كل منهما. 
وُيقصد إلى ذلك:   ،)système patriarcal( النظام األبي�سي 
هيمنة  على  رتِكـز 

ُ
امل سيا�سي،  السوسيو-  التنظيمي  الجهاز 

 وفي كل 
ً
الرجل وتبعية املرأة له.  فعال ً، فالرجال كانوا دائما

)إن على مستوى األنظمة  مكان يستحوذون على السلطة 
الحكومية – للدولة أو القبيلة – أو على املستوى األسري(، 
كما يستحوذون على املوارد االقتصادية، وعلى تدبير تفسير 
الشأن الديني. عكس ذلك، فلقد تم حصر الوجود والدور 
النسائي في املجال األْسري. وبالرغم من أهمية هذا الدور، 

بالنسبة إلى رفاه األسرة وعيشها الكريم فإنه لم يتم تثمينه، 
كما لم يتم االعتراف به كما يستحق. هكذا، خضع تعريف 
املرأة الرتباطها بشخص آخر، وهو الرجل على وجه التحديد؛ 
إذ ُيمكن لهذا األخير أن يكون األب، أو الزوج، أو االبن...الخ. 
أما املرأة فهي، قبل كل �سيء، االبنة، والزوجة، واألم؛ مما 
املشاركة   – ا  تاريخيًّ  – ل 

َ
بـ
ْ
قـ
ُ
ولم تـ ّرِدها كلية من ذاتيتها. 

َ
ُيجـ

وعلى  هذا،  يومنا  )وحتى   .
ً
مؤخرا سوى  للمرأة  السياسية 

فإنها لم تبلغ  الرغم من االعتراف بها على جميع األصعدة، 
ِل هذا 

ّ
سوى مستوى متدن ملشاركتها(. أما التبرير الذي ُيَعــلـ

اإلقصاء، فهو أن املرأة ليست لها حاجة إلى ذلك، وأن واجبها 
لرعاية األسرة واالنكباب  في البيت األسري؛  يدعوها للبقاء 
على شؤون املنزل. في نهاية املطاف، فإن التقسيم التقليدي 
لة للنوع االجتماعي، قد ُوضعت خدمة إلقصاء 

َ
لألدوار املوك

املرأة من مراكز السلطة ومراكز صنع القرار. 

 في السياق املغربي إلى عبارة «  مول القفة» التي تشير إلى معيل 
ً
15- وُيمكن ترجمتهما معا

األسرة
16- الرجل الذي يكسب قوت األسرة
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لتحضير  التمرين مفيدا  في هذا  الذهني  االنفتاح  يعتبر   
 – ملفهوم النوع االجتماعي 

ً
املشاركين واملشاركات – ذهنيا

تغيير  يتطلب  مما  اآلتية(،  األنشطة  على  اإلطالع  )ُيرجى 
وجهة النظر غالبا.

9 نقط  متراصة على  ‹ رسم على السبورة الورقية 
ُ
ت

)املرجو اإلطالع على الصورة أسفله(. ثالثة أعمدة 

وُيطلب  ‹ وزع على كل مشارك/مشاركة ورقة وقلم، 
ُ
ت

من الحضور إيصال النقاط ببعضها البعض 
وذلك دون رفع القلم  لتكوين4 خطوط مستقيمة، 

10 دقائق إلنجاز التمرين( منح 
ُ
)ت عن الورقة.  

›  
ً
ُيسأل الحضور إذا كان هناك من وجد حال

نظر الصورة 
ُ
)ا م ُيعرض الحل بعد ذلك 

ُ
ث للمشكلة، 

املصاحبة في األسفل(

يتم التفكير بخصوص كون العملية تبدو  ‹
معتقدين  إذا ما حاولنا إيجاد الحل،  مستحيلة، 

بعدم القدرة على الخروج خارج حدود النقاط، أو - 
الخروج بإدراكنا لوجود حدود!  على أحسن تقدير- 

لنتمكن من النجاح في إنجاز هذا التمرين، يجب 
التفكير بشكل ُمغاير والخروج من اإلطار املألوف؛ 

وذلك عن طريق الذهاب ألبعد من الحدود التي 
بتطبيقه  ُيظهـِر لنا هذا التمرين،  تفرضها النقاط. 
دين داخل 

َّ
يـ
َ
أننا إذا ما بقينا ُمقـ على أرض الواقع، 

فإننا قد نصير محاصرين  مخططاتنا الذهنية، 
ضمن تلك املخططات.

الحكاية  ‹ في جلسة عامة،  ْسـَرد للمشاركين، 
ُ
تـ

الرمزية اآلتية:

وسط  في  غرفة،  في  عزلهم  تم  قرود  عشرة  هناك  كان 
وحين  موز،  حبة  أعاله  ُوضعت  ُسلـم  يوجد  الغرفة، 
ُيحاول أحد القرود تسلق السلم ألخذ حبة املوز، ُيسكب 
بسرعة  القرود  يتعلم  املجموعة.  بقية  على  لج 

َ
ُمثـ ماء 

يتم  ذلك،  بعد  السلم.  ذلك  تسلق  عليهم  يجب  ال  بأنه 
تعويض  بعدها  ويتم  املثلج،  باملاء  الرش  نظام  تعطيل 
هذا  يحاول  وحين  جديد.  بقرد  املجموعة  أعضاء  أحد 
املجموعة،  بقية  هاجمه 

ُ
تـ السلم،  تسلق  الجديد  الوافد 

عاد التجربة من 
ُ
ثم ت بواحد جديد،  ثم ُيستبدل قرد ثاٍن 

ض بقردة ُجدد كل القردة الذين مروا  جديد؛ إلى أن ُيَعـوَّ
ال ُيحاول أي  وعلى الرغم من ذلك،  املثلج.  بتجربة املاء 
فإذا  من القردة الجدد تسلق السلم للفوز بحبة املوز؛ 
سيكون  جزاءه  فإن  بالتسلق،  نفسه  ألحدهم  سولت 
ودون أن يكون  العقاب دون أن يعرف السبب في ذلك، 

قد مر بتجربة الدش املثلج.

أنشطة تعليمية

:»توسيع  خارطة العالم  النشاط 
الشخصية لكل مشارك ومشاركة« 

الحكاية الرمزية للقردة النشاط: 
» La parabole des singes«

 اكتساب الوعي بأن نظرتنا للعالم تبقى في معظم
في والتفكير  في نطاق معيشنا؛   األوقات محدودة 
 ضرورة تغيير »نقطة املراقبة «ُبغية أخد خيارات
وتحا�سي االعتبار،  بعين  أخرى  وحلول   أخرى 
الرفض التلقائي لكل ما قد يبدو غير مألوف لنا

للسلوكيات الدائمة  املساءلة  بأهمية   الوعي 
نهاية في  تقييم أصولها وتغييرها  ألجل   الثقافية، 

األمر

دقيقة  20

دقيقة  30

بشكل فردي وفي إطار جلسة عامة

جلسة عامة
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يتم تقطيع البطاقات  الجلسة.  تحضير النشاط قبل بدء 
الغرض،  لهذا  وتوضع  األسفل،  في  امللحق  الجدول  في 
علبتان تحمل إحداهما اسم »جنس« واألخرى اسم »نوع 

االجتماعي«.

يسأل الحضور عن مدى إحاطتهم بالفرق بين  ‹
ثم ُيدفع  مفهوم الجنس ومفهوم النوع االجتماعي، 

بهم نحو التفكير ألجل إعطاء جواب، بل حتى تقديم 
دم لهم تعريف بسيط وواضح 

َ
ُيقـ بعدها،  فرضية. 

)ُيرجى اإلطالع على  أمثلة  للمفهومين، دون إعطاء 
َرَضْت 

َ
تـ
ْ
إذا اعـ الفقرة األولى من الوحدة الثانية(؛ 

بعض املشاركين صعوبات في فهم الفرق بين 
فإن النشاط الذي سيتم القيام به  املفهومين، 

سُيساعد على الفهم. الحقا، 

)ويتعين على كل  ‹ وزع البطاقات على الحضور 
ُ
ت

الحصول على كل البطاقات(،  مشارك ومشِاركة، 
م ُيطلب منهم تقسيم تلك البطاقات إلى فئتين: 

ُ
ث

ُيطلب من املشاركين واملشاركات أن يتحدثوا عن  ‹
ظهر 

ُ
ت  ،

ً
داللة هذه القصة حسب رأيهم. فهي، فعال

لنا كيف يتم اكتساب بعض السلوكيات الثقافية 
بين  يتم تبادل اآلراء  ونقلها، من دون مساءلتها. 

ثم ُيطلب  ال، 
َ
املشاركين واملشاركات حول هذا امِلـثـ

من الحضور سرد أمثلة بخصوص بعض الحاالت 
التي يتم فيها التصرف على املنوال نفسه؛ حيث 

نجد العديد من األمثلة املشابهة في مجال املساواة 
والعالقة بين الجنسين.

ُيمكن عرضها  ‹ عوض تقديم حكاية القردة شفهيا، 
نظر الرابط( 

ُ
بواسطة الفيديو)ا

)https://www.youtube.com/watch?v=34H-VrTr-uI

نشاط: طرح السؤال عن» الفرق بين 
الجنس والنوع االجتماعي« 

الجنس مفهوم  بين  التمييز  على  القدرة   امتالك 
ومفهوم النوع االجتماعي

دقيقة  60

فرادى وفي جلسة عامة

ص 
ُ
وتلك التي تخ ص الجنس، 

ُ
البطاقات التي تخ

على املشاركين واملشاركات العمل  النوع االجتماعي. 
10 دقائق على أبعد تقدير( )الوقت املمنوح:  فرادى 

بعد ذلك، يقوم كل فرد من الحضور بوضع  ‹
إما عبر فتحة علبة  البطاقات، حسب االرتباط؛ 

» »النوع االجتماعي  أو فتحة علبة  »الجنس« 

في جانب،  ‹ لصق على الحائط، 
ُ
وت فتح العلبتان، 

ُ
ت

تب 
ُ
كل البطاقات التي تم إدخالها في العلبة التي ك
لَصـق في الجانب اآلخر كل 

ُ
»جنس«بينما ت عليها 

تب عليها 
ُ
البطاقات التي ُسحبت من العلبة التي ك

راَجع كل البطاقات واحدة 
ُ
ت  .» »نوع اجتماعي 

للتأكد من أن هناك إجماًعا بخصوص  واحدة، 
أو إذا ما كان هناك تباعد بين  اختيار فئة انتسابها؛ 

االختيارات .

يتم التأكد من صحة  ‹ متى كان هناك إجماع، 
إذا  أو يتم تصحيح الجواب،  الجواب ومالءمته، 
اقتضت الضرورة ذلك، عن طريق إعطاء بعض 

التفسيرات. 

ُيطلب  ‹ إذا ما ُرِصـد تباعد بين األجوبة،  باملقابل، 
أن ُيفسرا  من اثنين من املشاركين/املشاركات، 

سبب وضع أحدهما البطاقة في علبة »جنس «، 
ومن اآلخر سبب وضعه/ وضعها للبطاقة في علبة 

يتم تيسير النقاش  بعد ذلك،   .» »نوع اجتماعي 
بين الحضور حول موضوع كل بطاقة، ورصد 

إذا  مدى اتفاقهم، بشكل تلقائي، حول املوضوع. 
َيسر لنقل 

ُ
لم يتم التوافق بين الحضور يتدخل امل
مالحظاته بخصوص موضوع النقاش.

ا من  ‹  هامًّ
ً
ُيغلق باب النقاش، مع التوضيح بأن حيزا

وفي طريقة التفكير...  )في السلوكيات،  التباينات 
عزى 

ُ
ت رصد بين النساء والرجال، 

ُ
الخ.(، والتي ت

إلى النوع االجتماعي وليس إلى الجنس. وجدير 
أن هذين املفهومين لم يتم التأكيد عليهما  بالذكر، 

 من منتصف القرن العشرين، وأن 
ً
سوى انطالقا

تم ربطها  التباينات التي تطال النوع االجتماعي، 
)ُيشار هنا إلى الوحدة  بالتباينات البيولوجية 

الفقرة األولى(. الثانية، 
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1. املرأة تحمل والرجل ال يحمل
2. شعر املرأة أطول من شعر الرجل

3. تعتني املرأة باألشغال املنزلية، عكس 
الرجل الذي يعمل خارج البيت

4. يخشوشن صوت الرجل ابتداًء من 
سن املراهقة، بينما يبقى صوت املرأة كما 

هو.

5. يتسم الجنس الذكوري بالعدوانية، 
عكس الجنس األنثوي الذي يتسم بالرقة

6. إذا مرض األطفال، فإن النساء هن 
اللواتي يقبعن في البيت لالعتناء بهم.

7. يرتاد الرجال املقاهي أكثر من النساء
منح إجازة للمرأة عقب وضعها 

ُ
8. ت

ملولودها، عكس الرجل.  
9. ُيمكن للمرأة إرضاع املولود بثدَيْيها، 

عكس الرجل.

.10. ُيمكن لعضالت الرجل أن تنمو أكثر 
من عضالت املرأة

11. الرجال هم املسؤولون عن إعالة 
أسرهم، وليس النساء

 
ً
 أمرا

ً
12. ُيعتبر خروج املرأة لوحدها ليال

، لكنه ال ُيشكل أي تهديد بالنسبة 
ً
خطيرا

للرجل

إعداد نسخة من الحجم  للنشاط:   التمهيدي  التحضير 
)املرجو مراجعة ما  بروفايل األنشطة«   لَجْدَول»   الكبيِر 

 )
ً
A4مثال يلي( وثالثة نسخ من الحجم العادي )حجم 

لألدوار بين  ‹  
ً
 صـِرفا

ً
ر للمشاركين بأن توزيعا ُيفسَّ

الرجال والنساء قد ُوضع في كل مجاالت الحياة، 
وفي كل املجتمعات وعبر كل العصور؛ وذلك 
على أساس التباين البيولوجي بين الجنسين 

الوظيفة البيولوجية اإلنجابية   
ً
)خصوصا

يتم تقديم الفرق بين   .) التي تخص النساء 
)مع اإلشارة  املجالين»اإلنجابي« و»اإلنتاجي« 
يتم تبليغ  إلى الفقرة الثانية للوحدة الثانية(. 

املشاركين بأنه سيتم القيام بنشاط للتأمل 
وكذا تحليل تقسيم األدوار حسب نوع  والتفكير، 

االنتماء.

م  ‹
َّ
َسـلـ

ُ
وتـ م الحضور إلى ثالثة مجموعات، 

َّ
سـ

َ
ُيقـ

لكل  بروفايل األنشطة«  نسخة من جدول»  
لصق على الجدران النسخة كبيرة 

ُ
ثم ت مجموعة، 

الحجم للجدول نفسه؛ حتى يتمكن الحضور من 
تتبع تفسير التمرين ِبـُيسر.

»األدوار التقليدية للنوع  النشاط:  
االجتماعي«

الرجال بين  لألدوار  التقليدي  التقسيم   تحليل 
والنساء

دقيقة  90

في جلسة عامة وضمن مجموعات 

النشاط
رجال - فتياننساء - فتيات

أين؟متى؟أين؟متى؟

اإلنجاب

االعتناء باألطفال

االعتناء باملر�سى من األقارب

جلب املاء

التزود بحطب الطهي 
والتدفئة

تنظيف البيت و ترتيبه

التسوق وقضاء الحاجات 
األسرية

تحضير وجبات األكل

تنظيف املالبس

أنشطة أخرى

اإلنتاج

الفالحة

النشاط 1 ...

…

دور الدخل

 النشاط 1 ...  

…

الرعي وتربية الحيوانات 

النشاط 1 ...  

…

أنشطة أخرى
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ُيشير إلى  ‹ »املجتمع «،  ر للحضور بأن مجال  سَّ
َ
ُيفـ

تنظيم األنشطة الجماعية والخدمات االجتماعية،  
بالنسبة إلى كل َمَهمة  ويتعين على كل مجموعة، 
التفكير ثم تفسير  ـنة في أي من املجاالت،  َضمَّ

َ
ُمتـ

لة 
َ
ما إذا كان النشاط يدخل في خانة املهام املوكـ

مع اإلشارة  الفتيان،  الفتيات أو للرجال/  للنساء/ 
 ساعة في 

ً
)مثال إلى الوقت الذي تستغرقه أية مهمة 

اليوم، بعض الساعات في اليوم، مرة في األسبوع 
وُيمكن للحضور إضافة بعض األنشطة  ...الخ.(. 

األخرى ويجب - على وجه الخصوص- إنجاز إتمام 
)املرتبطة أساسا بسياقات  أنشطة املجال اإلنتاجي 

 45 30 و  منح مدة زمنية تتراوح ما بين 
ُ
دة(. ت ُمحدَّ

الجدول. دقيقة للمجموعات مللء 

يتم جمع الحضور في جلسة عامة، وُيطلب من  ‹
تقديم العمل الذي  ممثل/ممثلة عن كل مجموعة، 

ثم يرصد الجميع التباينات املحتملة،  تم إنجازه، 
الكامنة في عمل كل مجموعة على حدة، مع التركيز 

على إبراز ما يلي:

التقسيم بين الجنسين في املجاالت الثالثة- 

ص من لدن كال الجنسين للمهام-  خصَّ
ُ
الوقت امل

تقسيم الفضاءات بين الجنسين.- 

تأمالت ومناقشة عامة- 

التحليلي«17؛  «هارفارد»  يدخل هذا النشاط ضمن»إطار 
توفر  إذا  اإلطار.  ذاك  من  مبسطة  نسخة  ُيشكل  حيث 
وإذا رغب الحضور في االستمرار في تعميق هذه  الوقت، 
الجوانب في جلسة موالية، فإنه ُيمكن للمنشط/املنشطة 
أن يضع كذلك حيز التطبيق مع حضور املرحلة الثانية 
)ُيرجى  ركز على مراقبة املوارد 

ُ
التي ت لهذا اإلطار التحليلي، 

التحليلي  »هارفارد«  على النسخة الكاملة إلطار  اإلطالع  
في ُملحقات الدليل(.

مجموعتين  ‹ ُيوزع الحضور إلى أربع مجموعات: 
م ُيطلب من 

ُ
ثـ لإلناث ومجموعتين للذكور، 

املجموعات التفكير ومناقشة إيجابيات االنتماء 
لكال الجنسين أو إلى الجنس املقابل وسلبياتهما، 

وذلك حسب الرسم التخطيطي اآلتي:

يجب تدوين األفكار والتأمالت على سبورة ورقية. تستغرق 
مدة العمل ضمن املجموعات 30 دقيقة.

تجتمع مجموعة اإلناث »أ« ومجوعة الذكور »ب«،  ‹
ومجموعة اإلناث »ب« ومجموعة الذكور»أ« للنظر في 
مدى تقارب تمثالت كل جنس لذاته وللجنس اآلخر أو 

تباينها. )20 دقيقة(

يجتمع الحضور في جلسة عامة لتقديم نتائج الطور  ‹
ِرة 

ّ
سـ

َ
ـيـ
ُ
ِر/ امل

ّ
سـ

َ
ـيـ
ُ
األول والثاني للعمل وتحليلها. على امل

 من األسئلة اآلتية:
ً
إدارة النقاش انطالقا

ما هي الفوارق املوجودة بين الفتيان والفتيات، - 
بخصوص إدراكهم/إدراكهن لذواتهم/ ذواتهن؟

هل هناك من الجنسين من ينظر - أكثر من - 
الجنس املقابل - إلى إيجابيات كونه من هذا 

الجنس أو ذاك؟  وماذا عن السلبيات؟ وماذا 
كذلك عن النظرة إلى الجنس املقابل؟

»اإليجابيات والسلبيات« النشاط: 

والفتيات النتمائهم/ الفتيان  إدراك  إبراز كيفية 
الجنس املقابل انتمائهن الجن�سي وانتماء 

دقيقة  90

العمل في جلسة عامة وضمن مجموعات

مجموعة اإلناث »أ« :  ما هي 
إيجابيات االنتماء إلى الجنس 
املؤنث، وما هي  سلبيات أن 

تكوني فتاة/امرأة؟

مجموعة الذكور »أ«:
ما هي إيجابيات االنتماء إلى 

الجنس املذكر، وما هي  سلبيات 
؟
ً
أن تكون فتى/رجال

مجموعة اإلناث »ب« :  ما هي 
إيجابيات  االنتماء إلى الجنس 

املذكر، وما هي  سلبيات أن تكون 
؟
ً
فتى/رجال

مجموعة الذكور »ب« :  
ما هي إيجابيات  االنتماء إلى 

الجنس املؤنث، وما هي  سلبيات 
؟

ً
أن تكون فتاة/امرأة

Cadre d’analyse de Harvard -17
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االجتماعي وإشاعة الصور النمطية

الوحدة
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التعلم االجتماعي   : التطبيع االجتماعي للنوع   – الوحدة الثالثة 
وإشاعة الصور النمطية

التطبيع االجتماعي األولي: األسرة . 1
والطفولة املبكرة

َبر- 
َ
ْعـتـ

ُ
؛ مما يعني بأن القيم، والسلوكيات واألدوار التي ت

ً
ِني اجتماعيا

َ
بـ
ْ
نـ
َ
رأينا، في الوحدة السابقة، أن ُمميزات النوع االجتماعي تـ

م نشير؟ وكيف 
ُّ
م؛ وأنها ليست فطرية. ولكن إلى أي نوع من الَتَعلـ

َّ
علـ

َ
ـَتـ
ُ
سب، وأن ت

َ
تـ
ْ
كـ

ُ
رة، ال ُيمكنها إال أن ت

َّ
 - مؤنثة أو مذكـ

ً
أنموذجيا

يتحقق هذا املِسار؟

وإلى الطريقة التي  مما ُيشير إلى آليات ناقلة للثقافة،   ،)socialisation du genre(يتعلق األمر هنا بالتطبيع االجتماعي للنوع
ِل 

ّ
كـ

َ
يتلقى األفراد من خاللها املعايير، واألدوار التي تتولى تسيير الحياة االجتماعية18. هكذا، فإن التطبيع االجتماعي للنوع، ُيش

ر وماهية املؤنث، )وذلك عن طريق تحديد الهوية واملواقف، والقيم، واألدوار، 
َّ
التعلم غير الواعي في غالب األحيان ملاهية املذكـ

دة، وتبدأ هذه العملية منذ الطفولة املبكرة، وهي املرحلة الحاسمة  والسلوكيات ...الخ( في مجتمع ما، وفي حقبة تاريخية ُمحدَّ
التي تؤدي إلى التطبيع االجتماعي األولي19. وتستمر هذه العملية طوال حياة  القيم املجتمعية؛    )intériorisation(الستبطان
ووسائل التواصل  ومن خالل العالقات مع األقران،  في املدرسة،  عن طريق مختلف التجارب االجتماعية املعاشة:  الفرد، 

الجماهيرية واملجتمع برمته )التطبيع االجتماعي الثانوي20(

يجري معظم التطبيع االجتماعي بشكل ال واٍع، سواء أتعلق 
رِسـل أم املتلقي؛ إذ ينقل اآلباء للناشئة معتقداتهم 

ُ
األمر بامل

سلوكهم  عبر  حتى  بل  االجتماعي،  النوع  بشأن  وقيمهم 
ويحصل ذلك خالل األشهر األولى من  العفوي والتلقائي، 
حياة األطفال. لقد أظهرت عدة دراسات21 بأن نبرة الصوت 
االنتماء  بحسب  تختلف  ع،  الُرضَّ ملخاطبة  لة 

َ
ستعمـ

ُ
امل

فإن الحديث مع الطفلة  الجن�سي لهؤالء: على هذا النحو، 
يتميز بالنبرة الهادئة؛ بينما تتسم نبرة الصوت – إذا ما تعلق 
حين   ، على الشاكلة نفسها  بالصرامة.   – األمر بطفل ذكر 
ُيحتضن  الرضيع الذكر، فإن ذلك يتم بقوة وطاقة أكبر مما 
يبذل من طاقة إذا تم احتضان رضيعة أنثى، وقد يكون مرد 
في ضخ الرضيع الذكر  في اآلن نفسه –  ذلك إلى الرغبة – 

بجرعة من  »الفحولة22«

 بأنه، مباشرة بعد الوالدة، يبدأ األطفال في تلقي 
ً
ُيالحظ إذا

وي لديهم مواقف 
َ
قـ
ُ
ِز وتـ

ّ
ُمدخالت )inputs( مختلفة، سُتـَحـفـ

الجن�سي.  انتمائهم  حسب  وذلك  غيرها،  دون  ذاتها  بحد 
ُيمكن  األنثى  الرضيع  فبكاء  الصدد؛  بهذا  األمثلة  وتتعدد 
تأويله من لدن اآلباء كعالمة دالة على الخوف، بينما البكاء 
قبل  من  ل  وَّ َ

ُيؤ
َ
سـ فإنه  ذكر،  رضيع  عن  إذا صدر  عينه، 

اآلباء على أنه عالمة دالة على غضب الطفل. ال�سيء نفسه 
ينسحب على بعض السلوكيات التي ُيسمح بها للذكور دون 
فإن  على سبيل املثال،  اإلناث والعكس بالعكس صحيح: 
ا، ما دام  ، بل عاديًّ

ً
 مقبوال

ً
االضطراب الجسدي سُيعتبر أمرا

بالنسبة إلى الدموع التي  عن طفل ذكر وليس أنثى.   
ً
صادرا

 – عالمة للتعبير عن االنفعالية والتأثر، 
ً
عتبر – اجتماعيا

ُ
ت

فإنها تحظى، إذا ما صدرت عن اإلناث، بقبول أكبر مما إذا 
سُيقال  وبينما ستتم مواساة األنثى الصغيرة،  ذرفها ذكور. 
وتلعب  البكاء23«.  الرجل  الصغير » ليس من شيم  للطفل 
النوع  خصوصيات  نقل  في  مركًزا   

ً
دورا اآلباء  انتظارات 

أن  ما ينتظرون من ابنهم الذكر،   
ً
غالبا فاآلباء  االجتماعي: 

ا للعمل،  ، ومحبًّ
ً
 من نفسه، وطموحا

ً
، وواثقا

ً
يكون مستقال

وذكيا ، وقوي العزيمة، بينما ينتظرون من ابنتهم أن تكون 
أن   

ً
وأخيرا وجذابة،  للنفوس،  بة 

َّ
بـ
َ
ومحـ لطيفة،  باألحرى 

و أن تحقق زيجة ناجحة وأن تكون  تكون حسنة الطباع، 
ا مثالية24 أمًّ

ع 
َّ
ظهر لنا هذه األمثلة املتعددة، كيف ُيدفع باألطفال الُرضـ

ُ
ت

بر 
َ
عتـ

ُ
بل حتى رغبات تـ وأدوار،  لتبني سلوكيات وتصرفات، 

على  الطفل  يتصرف  فحينما  الجنسية.  بهويتهم  خاصة 
)socialisation du genre( -18

Apprentissage social et diffusion des stéreotypes -19
20- م. كاسترا، )2013(  «التنميط االجتماعي»  مجلة Sociologie  ]على األنترنت[ الكلمات املائة لعلم االجتماع

socialisation secondaire -21
.Projet LUCIDE, Module Jeunes & Genre, pp. 146-148 : 22- ملراجعة البيبليوغرافيا بهذا الصدد، ُيرجى اإلطالع على

.Projet LUCIDE, Module Jeunes & Genre, pp. 146-148 -23
24- ي. نيكوالس )2016(  ألعاب للبنات، ألعاب لألوالد، ملاذا؟ ن. دوالكوليت ، ب.داردن ، م. ديمون )2010( الصور النمطية التقييدية و فوائد املجموعات املهيمنة؛ مشروع لوسيد، وحدة الشباب و النوع، ص146
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والتشجيع؛  بالثناء  يكافأ  فإنه  لنوعه،   
ً
مالئما ُيعتبر  نحو 

إلى  ُيف�سي  مما  العتاب؛  فجزاؤه  العكس،  ما حصل  وإذا 
هذا  طريق  عن  أخرى.  حساب  على  سلوكيات  توطيد 
املسار، يتعلم األطفال تصنيف الواقع بشكل ثنائي التفرع 
)dichotomique( إلى مذكر ومؤنث، بل حتى هوياتهم تنبني 
، بتعارض مع الجنس اآلخر. الوظيفة نفسها، 

ً
وتتطور جزئيا

َعب واأللعاب التي تسمح لألطفال بإعادة إنتاج 
ُّ
تكتسبها اللـ

وتجريب السلوكيات التي يرصدونها عند  عالم الراشدين، 
البنات  أو  ع األوالد 

َّ
جـ

َ
ُيش التي  فاأللعاب  الراشدين؛  هؤالء 

قترح عليهم تختلف حسب انتمائهم 
ُ
على لعبها، أو تلك التي تـ

فإن األلعاب التي تكون أنثوية على وجه  وعليه،  الجن�سي. 
والعناية بشؤون  حيل على األمومة، 

ُ
عادة ما ت الخصوص، 

أو تحضير طعام األطفال  )من خالل اللعب بدمية،  األسرة 
أو الذهاب إلى السوق(، وكذلك العناية – بشكل متزايد – 
إلعجاب   

ً
باملظهر الخارجي استجالبا )االعتناء  بجمال املرأة 

ف�سي بشكل عام إلى 
ُ
ألعاب ت  

ً
كلها إذا »فارس األحالم « (.  

التي تكون ذكورية على وجه  أما األلعاب  املجال األسري. 
والحرب،  والبناء،  الخصوص، فهي ترتبط بوسائل النقل، 
للعالم  التطلع  على  ـعون  جَّ

َ
ُيش حيث  اليدوية،  واألعمال 

الخارجي الذي تطبعه الحركة، واملغامرة، واملنافسة، الخ.25

عبر عملية التطبيع  ما رأيناه يتكون في مرحلة الطفولة، 
مرتبطة  نمطية،   

ً
صورا ـل  ِ

ّ
ـك

َ
ُيش النوع،  على  االجتماعي 

»صورة  كلمة  حيل 
ُ
ت حيث  والذكورة؛  األنوثة  بمفاهيم 

آراء  )مجموعة  تمثيل  على   )stéréotype(  » نمطية 
م أعضاًء  

ُ
ومعتقدات( مشترك على الصعيد االجتماعي، َيهـ

لفئة اجتماعية تمتلك الخاصيات اآلتية: ينتمون  

من خاللها الواقع  ‹ َزُل 
َ
تـ
ْ
وهو عملية ُيخـ التبسيط: 

د في عدد محدود من الخاصيات.
َّ
قـ
َ
عـ
ُ
امل

ب الخاصيات نفسها إلى كافة  ‹
َ
سـ

ْ
نـ
ُ
حيث تـ التعميم: 

املجموعة. أعضاء 

تخضع الصور النمطية،  ‹  
ُ

عدم املرونة: حيث
حين مواجهتها لتغيرات  لتحول بطيء،  وبصعوبة، 

الواقع.

الصور النمطية اللصيقة بالنوع . 2
االجتماعي

تحُضر عند  وكونية  آلية ذهنية  النمطية  الصور  ِل 
ّ
ـكـ

َ
ش

ُ
ت

إدراكية:  وظيفة  ؤدي 
ُ
ت البدء  في  كانت  إذ  البشر،  كل 

بشكل  فالصور النمطية تسمح بتبسيط الواقع املعقد، 
املثال،  سبيل  فعلى  للمتلقي.   

ً
وفهما جالًء  أكثر  يجعله 

فإننا سنميل للبحث  حين نكون أمام شخص ال نعرفه، 
معروفة  في ثناياه عن عناصر ُيمكننا أن نوصلها ألشياء 
ومن هذا املنطلق نحشر هذا الشخص ضمن  سلفا لنا. 
فئة اجتماعية )من جنسية، ووظيفة، وطبقة اجتماعية، 
الخصوصيات  تلك  إليه  وننسب  ...الخ.(  جن�سي  وانتماء 
أن  غير  الفئة.   تلك  ا،  اجتماعيًّ ص، 

ُ
بأنها تخ ر 

َ
بـ
َ
تـ
ْ
عـ

ُ
ت التي 

املعرفة  من   
ً
شكال كذلك  ِل 

ّ
كـ

َ
شـ

ُ
تـ النمطية،  الصورة 

لكون تلك   
ً
نظرا بـِسة)connaissance imprécise(؛ 

َ
لتـ

ُ
املـــ

أنها  كما  مثل الواقع بشكل فعلي، 
ُ
ت الصورة النمطية ال 

املجموعة  أعضاء  بين  الفردية  الفروق  شأن  من  ُِل 
ّ
لـ
َ
قـ
ُ
تـ

كونها  عن  )ناهيك  لتحديدها  الصورة  تلك  تسعى  التي 
املجموعات املختلفة(؛  شدد على التباينات بين أعضاء 

ُ
ت

واقع  صورة  بذلك  ُمبلورة  الذاتية،  حق  عليها  ـنكر 
ُ
ت إذ 

متحرك.

االجتماعي،  للنوع  املنتِشرة  النمطية  للصورة  وكمثل 
املرتبطة  تلك  نجد  الجماعية،  يلة 

َ
خـ

ُ
امل في  رة 

ّ
واملتجذ

 ، ا  اجتماعيًّ ُيعتبر،  فلقد الحظنا بأن الخوف  بالعاطفة. 
 يخص النساء، وال يحق أن يعتري مشاعر الرجال/

ً
شعورا

يتعين  ا،  ذكوريًّ  
ً
إحساسا الغضب  ُيعتبر  بينما  الفتيان؛ 

على اإلناث احتواؤه عوض إظهاره. وعليه، فإن ربط املرأة 
ُيشكل  ...الخ.  والهشاشة  واالنقياد والالعقالنية،  بالرقة، 
للنوعين  النمطية  )stéréotypisation( للصور  قولبة 
اعتبار  ودون   بحق،   – وذلك ألنها  واألنثوي،  الذكوري 

  جامدة ومتصلبة. 
ً
لفردانية األشخاص– تخلق  صورا

عملية  سوى  ليست  بأنها  الصور  هذه  ِعي  دَّ
َ
وتـ

للصورة  الوصفي  )العنصر  للواقع  وصف » بسيط« 
إن » املرأة لينة  حين نقول:  بينما في الواقع،  النمطية(؛ 
فإن ما نعنيه  »الرجل يتسم بالشجاعة«،  وأن  العريكة« 
كما  أن تكن لينات العريكة«  هو أنه » من واجب النساء 
«. ونتصرف مع 

ً
أنه »من واجب الرجال أن يكونوا شجعانا

كما لو أنهن يحتجن  ضع من الجنس املؤنث،  األطفال الرُّ

عب. ، ص 10؛ كريبس 
ُّ
25-   س. بانسون )2015(التطبيع االجتماعي للنوع عن طريق اللـ

)دون تاريخ( التطبيع االجتماعي، والصور النمطية، والتفاوتات املرتبطة بالنوع
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التطبيع االجتماعي الثانوي: . 3
املنظومة املدرسية ووسائل اإلعالم 

الجماهيرية

ع الذكور، ناقلين  ضَّ للطف وعذوبة أكثر في التعامل من الرُّ
هذا  تعريف  ويتم  الذكور.  من  أكثر  لإلناث  الرقة  بذلك 
 composante( معياٍر  كمكون  ا  نمطيًّ الصور-  ن  ّوِ

َ
كـ

ُ
املـــ

descriptive(؛ ألنه يصف الخصوصيات التي يتعين على 
ذلك  بعد  وسنالحظ  لها26.  االمتثال  ما  مجموعة  أفراد 
مركزية الوظيفة املعيار للصور النمطية في ظواهر التمييز 
)ُيرجى اإلطالع على: الوحدة الرابعة، الفقرة األولى(. فمن 
والنساء  الرجال  هويات  ختزل 

ُ
ت النمطية،  الصور  خالل 

واألدوار التي  والسلوكيات،  زة،  َمّيِ
ُ
في عدد من الصفات امل

. تحد كلها من الطاقات الفردية للفئتين 

تتحول إلى صور  في الطفولة املبكرة،  إذا كانت املعايير، 
الغد  وراشدي  اليافعين  مسار  ِه 

ّ
َوجـ

ُ
وتـ متصلبة،  نمطية 

فإن  النوعي،  انتمائهم  أساس  على  محددة  سبل  إلى 
هي التي تساهم،  التجارب املتعاقبة للتطبيع االجتماعي، 
التي  النمطية  الصور  تلك  توطيد  في  العموم،  على 
وهناك مؤسستان  وهيكلتها.  دائرتها  من  الخروج  يتعسر 
االجتماعي  التطبيع  إلى  فضيان 

ُ
ت بالغة  أهمية  ذات 

املدرسية،  املؤسسة  هما  املؤسستان  هاتان  الثانوي. 
كال  دور  وُيعتبر  الجماهيرية.  اإلعالم  وسائل  ومؤسسة 
رتبطة 

ُ
امل النمطية  الصور  إشاعة  في  محوًرا  املؤسستين 

فإنه  لنفوذهما،   
ً
اعتبارا أنه  غير  االجتماعي.  بالنوع 

رئيَسْين  عاملين  شكال 
ُ
ت أن  نفسيهما،  للمؤسستين  ُيمكن 

يسعيان ملحاربة تلك الصور النمطية واالرتقاء  للتغيير، 
بمبدإ مساواة النوع االجتماعي. 

1.3    املنظومة املدرسية

عالقات  اليافعين،  في ذلك شأن  شأنهم  األطفال،  يقيم 
عوامل   

ً
معا ُيشكلون  الذين  املدرسين  ومع  ظرائهم، 

ُ
ن مع 

مما يف�سي إلى ترسيخ ما  ناقلة ملعايير النوع االجتماعي؛ 
تم اكتسابه من قيم في السابق.

يميل هؤالء  في السن املبكرة لروض األطفال،  ظراء: 
ُ
الن

صديقاتهن من الجنس   / للتجمع واللعب مع أصدقائهم 
البعض،  بعضهم  مع   

ً
وقتا األطفال  يق�سي  حين  نفسه. 

املتبادل،  التأثير  بسبب  فأكثر  أكثر  يتشابهون  فإنهم 
التطابق  نحو  امليل  وبسبب  تجنبه،  يصعب  والذي 
عنه   

ً
مبحوثا إما  يكون  أن  ُيمكن  الذي   )conformité(

 
ً
مفروضا أو  اآلخرين«(  الطفل » مثل  يكون  أن  )متعة 
هذا  حقيقة  وتتجلى  اآلخرين(.  ُيشبهون  ال  من  )تهميش 
الذي  الجن�سي،  في ما يخص االنتماء  القول بشكل أكبر، 
الطفولة.  مرحلة  في  الهوية  لتحديد   

ً
قويا عامال  ُيشكل 

الذكور  األطفال  أم�سى  كلما  بأنه  أبحاث  أظهرت  ولقد 
 أكبر في اللعب مع ذكور آخرين، كلما تبنوا سلوكيات 

ً
وقتا

ذكورية مميزة، وكذلك الشأن بالنسبة إلى اإلناث.

نماذج  نقل  في   
ً
حاسما املدرسين  دور  ُيعتبر  ُدّرِسون: 

ُ
املـ

في غياب تكوين  فإنه،  وبكامل األسف،  النوع االجتماعي. 
حول  ممأسس  بشكل  لهم  ص  ُيخصَّ أن  املفروض  من 
قضايا النوع االجتماعي، فإن املدرسين غالبا ما يصيرون 
إذ  واإلناث؛  للذكور  النمطية  الصور  لنشر  داعمة  أداة 
بكل   - تظهر  التي  واملحتويات  املعارف  نقل  وراء  أنه 
ا )sexist( )راجع في األسفل، الفقرة  جالء-  متحيزة جنسيًّ
سلوكيات  فإن  املدرسية(،  الكتب  موضوع  تخص  التي 
 
ً
بالغا  

ً
تترك أثرا َدرسين وعملية التفاعل مع املتعلمين، 

ُ
امل

أن  لوحظ  املثال،  سبيل  فعلى  التعليمية.  العملية  في 
ُيعزون  بينما  لقدراتهم،  الذكور  نجاح  ُزون 

ْ
ُيعـ املدرسين 

انتظارات  املدرسون  ُيظهر  كما  لعملهن.  اإلناث  نجاح 
ويتجلى  ؛  للمتعلمين  الجن�سي  االنتماء  باختالف  تختلف 
التي  العلمية،  املواد  إلى  بالنسبة   

ً
خصوصا األمر  هذا 

حيث  اإلناث؛  على  فيها  يتفوقوا  أن  الذكور  من  ُينتظر 
اإلناث  تكونها  التي  الصورة  في  مباشر  بشكل  ذلك  يؤثر 
اهتمامهن  سيجعل  مما  املواد،  تلك  في  قدراتهن  حول 
يبهت بشكل تدريجي خالل تقدمهن  بالرياضيات والعلوم، 
ا في ما يخص عملية  في الدراسة. بعد ذلك، يصير األثر جليًّ

واالختيار املنهي.27 التوجيه نحو الدراسات الجامعية، 

شكل أداة تربوية جوهًرا،  
ُ
باعتبارها ت الكتب املدرسية.  

فإنها شكلت موضوع العديد من البحوث من زاوية النوع

عب. ، ص 10؛ كريبس 
ُّ
26-  س. بانسون )2015(التطبيع االجتماعي للنوع عن طريق اللـ

)دون تاريخ( التطبيع االجتماعي، والصور النمطية، والتفاوتات املرتبطة بالنوع
27-  إ. إيبورك تنفيذ عمليات القراءة باملغرب: مقاربة نوعية؛ س. موالرد و ل. سولي )2012( 

َدرس في إشاعة الصور النمطية حول الجنس
ُ
دور امل
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وال   . إن على املستوى الدولي كما في املغرب  االجتماعي، 
في  محتوياتها،  طريق  عن  الكتب،  تلك  وظيفة  تنحصر 
وبشكل جلي   - ولكنها  دعم تنمية املعارف عند املتعلمين، 
عن طريق الرسوم اإليضاحية   ،

ً
ل أيضا

ُ
ْنـقـ

َ
تـ إلى حد ما- 

االجتماعي.  للسلوك  ونماذج   
ً
قيما قترحة، 

ُ
امل واألمثلة 

الوطنية  التربية  وزارة  فإن  الرهانات،  بهذه  منها  ووعيا 
)وبوجه  القرن املا�سي  منذ تسعينيات  املغربية شرعت، 
في تنفيذ عملية إصالح   )  2008 و   2002 خاص ما بين 
حقوق  لثقافة  تضمينه  بهدف  املدر�سي،  الكتاب 
غير أنه بالرغم من إعادة صياغة العديد من  اإلنسان.28 
زة  

َ
نجـ

ُ
امل الدراسات  فإن مختلف  التربوية،  األدوات  هذه 
ظهر نتائج مخيبة لآلمال.   

ُ
ت التقدم املحرز،  لتقييم  

ثقافة  إشاعة  حول  الدراسة  ُد  ّدِ
َ
شـ

ُ
ت املثال  سبيل  فعلى 

املساواة في املغرب، التي أنجزت سنة 2010 من لدن وزارة 
حضور  على  والتضامن29  واألسرة  االجتماعية،  التنمية 
املدرسية؛  الكتب  في  ا  جنسيًّ متحيزة  ملحتويات  قوي 
مما  اإلسالمية،  والتربية  العربية  اللغة  كتب    

ً
خصوصا

النمطية  الصور  وشرعنة،  بل  إنتاج،  إعادة  إلى  ُيف�سي 
التي  التغيرات  من  الرغم  فعلى  االجتماعي.  للنوع 
األنثى  فإن  املغربي،  املجتمع  في  املرأة  وضعية  عرفتها 
أسرتها  لخدمة  نفسها  نذرت  التي  األم  صورة  في  م  دَّ

َ
قـ
ُ
تـ

حين  في  املنزلية،  باألشغال  واالعتناء  أطفالها،  وتربية 
نحو مختلف  املرأة على  ظهر 

ُ
تـ التي  الصور  تثمين  يتم  ال 

)كحاملة لشهادة، وعاملة ... الخ.(. كما أن النعوت األكثر 
الحس،  ومرهفة  رقيقة  هي:  املرأة  لوصف   

ً
استعماال

باملقابل،  ...الخ.   ومثابرة  وحنونة،  وناعمة،  ولطيفة، 
أذكياء، وشجعان ومغامرون،  يوصف الرجال على أنهم: 
ومتعلقون  وعطوفون،  وسلطويون،  االستطالع،  ومحبو 

بالفكر.30

تسليط  تم  التي  نمطية  الصور-  العناصر  بعض  وتوجد 
الضوء عليها سنة 2016، حيث إن الصور التي تم وضعها 
كما تنقل ذلك  في الكتب املدرسية تبقى بليغة الداللة، 
يطلع  أن  وُيمكن   .31» ليكونوميست  املغربية »   الجريدة 
 )illustrations( التوضيحية  الرسوم  القارئ على بعض 
في  التلفاز  ُيشاهدان  وهما  الذكر  وابنه  األب  ظهر 

ُ
ت التي 

حضران الطعام 
ُ
الصالون، بينما تكون األم وابنتها األنثى ت

في املطبخ. كما أن األشخاص  الذين ُيمارسون الرياضة، 

؛ 
ً
رجاال التوضيحية  الصور  من    93% بنسبة  يكونون 

تلك  في  َمثالت 
ُ
امل الفتيات  كافة  أن  هو  ذلك،  من  األكثر 

الصور التوضيحية، تظهرن محجبات. وحتى بعض املواد  
، فإنها 

ً
ا محايدة، كمادة الرياضيات مثال التي تكون ظاهريًّ

في نقل بعض الرسائل املرتبطة بالنوع  بصمت،  شارك، 
ُ
ت

التربية  لوزارة  تابعة  لجنة  رصدت  ولقد  االجتماعي. 
لتلك  املدرسية  الكتب  في  الحصري  الحضور  الوطنية 

. املادة  للجنس املذكر على حساب الجنس املؤنث 

2.3   وسائل اإلعالم الجماهيرية

تم التشديد على مركزية قضايا املساواة  بشكل متكرر،  
وباملساهمة  األفراد،  الت 

ُّ
َمثـ

َ
تـ في  فبالتأثير  الجنسين.  بين 

األفراد  مواقف  على  كذلك  وبالعمل  تشكيلها،  في 
)الوسائل  الجماهيرية  اإلعالم  وسائل  فإن  وسلوكهم، 
أحد  ِل 

ّ
ـَمثـ

ُ
ت الخصوص(  وجه  على  البصرية   – السمعية 

لألفراد  االجتماعية  التنشئة  في  مساهمة  العوامل  أكثر 
فعلى الرغم من بعض التقدم  داخل املجتمع الحديث.32 
العالمي  التقرير  الصات 

ُ
خ حسب  املرأة،  فإن  حَرز، 

ُ
امل

في وسائل اإلعالم اإلخبارية،  األخير حول وضعية املرأة  
للصف  ق�سى 

ُ
ت األحوال،  أحسن  وفي  مرئية،  غير  تبقى 

أن  كما  العاملية33؛  العديد من وسائل اإلعالم  في  الثاني 
وكيفية مشاركتهن في اإلعالم  مثل النساء، 

ُ
الصور التي ت

الحاالت،  معظم  وفي  باألحرى  ِخ، 
ّ
َرسـ

ُ
تـ البصري  السمعي 

تمت  والتي  االجتماعي،  بالنوع  املرتبطة  النمطية  الصور 
الهيأة  أنجزت  ولقد  السابقة.  الفقرات  في  إليها  اإلشارة 
عملية  املغرب  في  البصري34  السمعي  لالتصال  العليا 

28- اململكة املغربية/ كتابة الدولة املكلفة باألسرة والطفل واألشخاص في وضعية إعاقة 
)2006(، التقريران الدوريان الثالث والرابع للمغرب بشأن تفعيل اتفاقية القضاء على جميع 

أشكال التمييز ضد النساء، ص. 17  .
 Etude sur la diffusion de la culture de l’égalité au Maroc ;Ministère du -29

Développement Social, de la Famille et de la Solidarité
30-  ف، بقاس و ك.مالخ ، دراسة حول الصور النمطية الشائعة للنوع في املغرب، ص. 

 .29-31
L’économiste «, Enquête sur les manuels scolaires, 10 Juillet 2016, http:// « -31

leconomiste.com/sites/default/files/eco7/public/plus_manuels_scolaires_.
compressed.pdf

32- الهيأة العليا للمجال السمعي البصري )2014( مساهمة في مناهضة الصور النمطية 
املبنية على النوع، وفي تعزيز ثقافة املساواة بين الرجل واملرأة من خالل وسائل االتصال 

السمعية – البصرية. ص. 3
33- منظمة اليونسكو )بدون اإلشارة إلى التاريخ( النساء ووسائل اإلعالم في املغرب الكبير؛ 

.1Unesco )sans date(, Femmes et médias au Maghreb, p .ص
34- واملعروفة في الفرنسية باللفظة األوائلية HACA نسبة إلى

La Haute Autorité du Champs Audio-visuel 
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واألعمال  اإلشهار  مجال  )خارج  التلفزية  للبرامج  رصد 
للشروع في التفكير  من منظور نوعي،  زة( 

َ
فـ
ْ
لـ
َ
تـ
ُ
الروائية امل

الصور  ونشر  الجنسين،  بين  املساواة  موضوع)عدم(  في 
اإلعالم  وسائل  خالل  من  االجتماعي  للنوع  النمطية 
مستوى  فقط  الدراسة  هذه  برز 

ُ
ت ولم   الجماهيرية. 

كذلك  أبرزت  بل   ،)
ً
جدا )الضعيف  النساء  حضور 

مجال  في  يتدخلن  الالئي  فالنساء  حضورهن؛  كيفية 
فئات  إلى  الخصوص-  وجه  على   - ينتمين  التليفزيون، 
وحين  منهي،  التأهيل على املستوى السوسيو-  ضعيفات 
وازنة   غير  مواضيع  فلمناقشة  لهن،  الدعوة  توجيه  يتم 
موضوعات  ملناقشة  أو  التلفزية،  البرامج  جدول  في 
املواضيع  خانة  في  أنموذجي«،  نحو  تصطف، » على 
الخ(.   ... والصحة  األطفال،  أو  التربية،  )مثل  النسائية 
في   

ً
تتم ترجمته أساسا النسائي،  الحضور  أن ذلك  كما 

املغربية،  والدارجة  باألمازيغية  الناطقة  البرامج  خانة 
حيث تبدو ضعيفة قياسا بالبرامج التي يظهر فيها الرجال 
اللتين  الفرنسية  أو  الفصحى  بالعربية  إما  يتحدثون 

.prestige35 تعتبران لغتين ذاتي وجاهة 

 

35-  الهيأة العليا للمجال السمعي البصري )2014( مساهمة في مناهضة الصور النمطية 
املبنية على النوع، وفي تعزيز ثقافة املساواة بين الرجل واملرأة من خالل وسائل االتصال 

السمعية – البصرية؛ منظمة اليونسكو )بدون اإلشارة إلى التاريخ( النساء ووسائل اإلعالم 
في املغرب الكبير
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التحضير األولي للنشاط:

ة . 1
َ
نـ
َّ
يـ
َ
بـ
ُ
املـ البطاقات  الجدول مع  إعداد نسختين من   

م البطاقات إلى مجموعتين  سَّ
َ
قـ

ُ
ع وت

َّ
طـ

َ
ـق

ُ
ت في األسفل، 

)يجب أن تشتمل كل مجموعة على كافة البطاقات(. 
ط بطاقات كل مجموعة؛ حتى ال يتبين بأن األمر 

َ
لـ
ْ
خـ

ُ
ت

بأزواج األضداد. يتعلق، منذ البدء، 

إعداد الجذاذة للمجموعة »أ«: وهي عبارة عن ورقة . 2
»مؤنث«  ِبـ  على التوالي،  ن، 

ْ
يـ
َ
مقسمة لعمودين ُمـَعنون

وهي  »ب«:  املجموعة   جذاذة  ر 
َّ
َحضـ

ُ
ت  . و»مذكر« 

على  ن، 
ْ
يـ
َ
ُمـَعنون لعمودين  مة 

َّ
سـ

َ
ُمقـ ورقة  عن  عبارة 

مرغوب  و»سلبي/غير  »إيجابي/مستحب«  بـِ  التوالي، 
فيه«. 

َبَينة في األسفل.. 3
ُ
ر نسختان من التعليمات امل

َّ
َحضـ

ُ
ت

ويتم إجالسهما  ‹ م الحضور إلى مجموعتين؛  سَّ
َ
قـ
ُ
يـ

وال  في زاويتين يقابل بعضهما بعضا في القاعة. 
يجوز ألية مجموعة اإلنصات ملا تقوله املجموعة 

األخرى أو اإلطالع على وثائقها. توَدع لكل مجموعة 
وُيطلب من  وتعليماتها ومجموعة بطائق؛  جذاذتها، 
نهـِيا التمرين في أسرع وقت ممكن 

ُ
املجموعتين أن تـ

10 دقائق(. )وال يجب – في كل األحوال – تجاوز 

في  ‹ من أنشطتهما،  بعد االنتهاء  تلتئم املجموعتان، 
و»مذكر«  »مؤنث«  ن العنوانان  َدوَّ

ُ
ويـ جلسة عامة. 

ثم ُيطلب  على سبورة ورقية ُملَصقة على الحائط، 
من عضو]العضو يطلق على املذكر و على املؤنث  
الخاصيات التي أقرنوها  إمالء  »أ«  من املجموعة 

»الصور النمطية واألثر املترتب  نشاط 
عنها«

االجتماعي، للنوع  النمطية  الصور   تعريف 
والتأمل في جذورها واألثر املترتب عنها

دقيقة  120

العمل ضمن مجموعات وفي جلسة عامة 

أنشطة تعليمية
م 

ُ
ث  . مع  »املؤنث«، وتلك التي أقرنوها مع »املذكر« 
ُينادى على عضو من املجموعة »ب« وُيطلب منه/

منها، إذا ما تم وضع النعوت، كل على حدة، في 
ل ذلك بالرمز 

َّ
وُيَسجـ »السلبي«،  أو  »اإليجابي«  خانة 

)+( أو )-(  بجانب كل نعت.

ُيطلب من الحضور التعبير عن انطباعاتهم/ ‹
عتبر 

ُ
وقد ت انطباعاتهن بخصوص نتائج النشاط. 

الخاصيات املؤنثة – أكثر من املذكرة – سلبية أو 
طرح األسئلة 

ُ
ت مَّ 

ُ
ثـ غير مرغوب فيها في كل األحوال. 

اآلتية:

ما هو رأي الحضور في تلك التباينات؟- 

ما هي جذور تلك التباينات؟- 

أم -  هل تلك الخاصيات مالئمة لكال الجنسين، 
هي صور نمطية؟

ز املشاركون على التفكير بكون الصور النمطية  ‹
َّ
ُيَحـفـ

 ،)décrire( عى- بمجرد الوصف ال تقوم - كما ُيـدَّ
فعلى  )prescrire(؛  وإنما تقوم كذلك بالتقعيد 
»النساء مطواعات«  اعتبار  وراء  سبيل املثال، 

تختبئ رسالة أخرى  »الرجال شجعانا«  أو اعتبار 
مفادها أنه »من واجب النساء أن يكن مطواعات« 

 .» 
ً
كما أنه »من واجب الرجال أن يكونوا شجعانا

الفقرة األولى(. )املرجو اإلشارة إلى الوحدة الرابعة، 

»أ« تعليمات املجموعة 
أكثر أنوثة، واألخرى  عتبر  

ُ
بعض من تلك الخاصيات ت

وضع البطائق في العمود الذي يبدو أكثر 
ُ
ت أكثر ذكورة. 

يتم إنجاز التمرين في أقصر وقت ممكن، ودون  مالءمة. 
اإلفراط في التفكير.

»ب« تعليمات املجموعة 
َبة بشكل 

َّ
عتبر أكثر إيجابية أو ُمـَحـبـ

ُ
بعض الخاصيات ت

وضع 
ُ
عتبر أخرى سلبية أو غير مرغوب فيها. ت

ُ
أكبر، بينما ت

البطائق في العمود الذي يبدو أكثر مالءمة. يتم إنجاز 
التمرين في أقصر وقت ممكن، ودون اإلفراط في التفكير.
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البطائق مجموعة 

) كما  ‹ نمطية الخاصة بالرجال والنساء  الصور-  والذي ُيظهر الخاصيات/  يتم تقديم الجدول اآلتي،  بعد املناقشة، 
في جلسة عامة، حول اآلثار  ُيفتح النقاش،   ا.  شـِرة اجتماعيًّ

َ
نتـ

ُ
وامل تم العمل عليها في املرحلة األولى من التمرين(، 

بقي نصب أعيننا بأنه وراء هذه األوصاف 
ُ
التي تترتب عن تلك الصور النمطية بالنسبة إلى الجنسين. يجب أن ن

.)prescriptions(للخاصيات تقف الزامات  )descriptions(

زة مع املدرسين واملدرسات في إطار مشروع» مدارس من أجل مساواة 
َ
نجـ

ُ
هذا النشاط مستوحى من أعمال املجموعة، امل

م في دليل املجلس األوروبي:  دَّ
َ
ـقـ

ُ
امل  ، أفضل بكثير!«34  »ُمْر�سي، أحسن،  َون ب 

ْ
نـ
َ
عـ
ُ
النوع االجتماعي«، وكذا من النشاط امل

أسئلة حول النوع االجتماعي. كيف ُيمكن، مع الشباب، مقاربة مسألة العنف املبني على النوع االجتماعي؟ )ُيرجى اإلطالع 
األخير من الدليل(. على املصادر الببليوغرافية في الجزء 

مستقليعتمد على اآلخرين

عقالنيعاطفي

جبانشجاع

)Passif( سلبي )actif( نشيط 

مترددُمصمم/ ثابت العزم

)Soumis( ُمهيمنخاضع

ذاتيموضوعي

موح
َ
بدون طموحطـ

قويهش

 ال يمتلك أية موهبة في إدارة األعماليمتلك موهبة  في إدارة األعمال

األثر على الرجالاألثر على النساءالخاصيات/ الصور- النمطية للنوع االجتماعي

الرجال مستقلون، والنساء يعتمدن على اآلخرين

النساء عاطفيات، والرجال عقالنيون

يتسم الرجال بالشجاعة والنساء بالجبن

النساء سلبيات والرجال نشيطون

الرجال ثابتو العزم والنساء مترددات

النساء خاضعات، والرجال مهيمنون

 يتسم الرجال باملوضوعية والنساء بالذاتية

 النساء غير طموحات والرجال طموحون

القوة سمة الرجال والهشاشة سمة النساء

 ال تتوفر النساء على الكثير من املوهبة إلدارة األعمال، عكس الرجال 
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 نشاط  »اللعب، األلعاب واملهن«

»الصور النمطية في األمثال  النشاط 
الشعبية«

من االجتماعي  للنوع  النمطية  الصور   استنتاج 
األلعاب واملهن  خالل اللعب، 

األمثال طريق  عن  املنقولة  الرسائل   تحليل 
 الشعبية حول النساء، ودورها في إشاعة الصور

النمطية املنحازة جنسيا

دقيقة  120

دقيقة  60

العمل ِضمن مجموعات جلسة عامة، 

جلسة عامة

من خالل حصة للعصف الذهني، يطلب من الحضور  ‹
ذكر اللعب، األلعاب واملهن التي تدخل اجتماعيا في 

خانة املؤنث، وتكتب على السبورة الورقية، التي 
تقسم إلى ثالثة أعمدة: عمود خاص باللعب، وثان 

لأللعاب، و أخير للمهن.

بعد م�سي 5 – 10 دقائق، تعاد حصة العصف  ‹
الذهني، ومع التركيز على ما يدخل حصريا في خانة 
املذكر، ويتم توقيف حصة العصف الذهني بعد 

م�سي 5 – 10 دقائق.
يقسم الحضور إلى ثالث مجموعات تشتغل كل  ‹

واحدة على مجال معين: اللعب، األلعاب، املهن. 
ب من املجموعة استخالص األفكار وتبادلها 

َ
ُيطلـ

ر من خاللها إلى تلك 
َ
بخصوص األسباب التي ُينظـ

األنشطة؛ على كونها إما مؤنثة أو مذكرة. يتم التفكير 
ا، كما يتم التفكير  في وجهات النظر املنتشرة اجتماعيًّ

ن  َدوَّ
ُ
في اآلراء الشخصية للمشاركين واملشاركات. تـ

االستنتاجات على األوراق مع تضمين كل نشاط )أو 
عب، أو مهنة( للعناصر اآلتية: هل يعتبر املجتمع ذلك 

َ
لـ

 على الرجال أم على النساء؟ 
ً
عب أو تلك املهنة حكرا

َّ
اللـ

عب أو تلك املهنة 
َّ
وملاذا؟ وهل يعتبر الحضور ذلك اللـ

ؤخذ بعين االعتبار 
ُ
 على الرجال أو على النساء؟ )يـ

ً
حكرا

منح من الوقت 40 
ُ
مل في اآلراء( وملاذا؟ ت

َ
ْحتـ

ُ
التباعد امل

نجزة ضمن 
ُ
دقيقة، على أبعد تقدير، لهذه األعمال امل

مجموعة.
ع الحضور في جلسة عامة،  ثم ُيطلب من كل  ‹ ُيـَجمَّ

مجموعة تقديم عملها.
ل عليها،  ‹

َّ
َحصـ

ُ
ُيفتح النقاش والتفكير بشأن النتائج امل

وُيدفع الحضور إلى طرح بعض األسئلة حول سلسلة 
عتبر 

ُ
من العناصر:  ماذا لو لعبت البنات بألعاب ت

عتبر مؤنثة؟ وماذا عن 
ُ
رة والذكور بألعاب ت

َّ
مذكـ

املهن؟ ما الذي يمنع قلب األدوار بين الذكور واإلناث 
في إنجاز تلك األنشطة؟ هل يميل األطفال، بشكل 

َصة ألحد 
َّ
صـ

َ
عتبر مخ

ُ
عب التي ت

ُّ
عفوي، للعب ببعض اللـ

ز عليه )كذلك( من لدن 
َّ
الجنسين؟ أم أن ذلك ُيَحفـ

ْمكـِنة التحديد بين تلك 
ُ
الراشدين؟ ما هي االرتباطات امل

تصلة بالنوع االجتماعي في األلعاب واملهن 
ُ
النزعات امل

من جهة، وبين الصور النمطية املؤنثة أو املذكرة 
من جهة أخرى؟ ما هي اآلثار التي قد تترتب عن هذا 

 للتقسيم الذي 
ً
التقسيم، بين الرجال والنساء، تبعا

 توافق بين 
ً
قد يطال األلعاب واملهن؟ هل هناك دائما

وجتهي النظر االجتماعية والشخصية؟ ما هو إحساس 
املشاركين/املشاركات الذين لهم واللواتي لهن رأي 

األقلية؟

في جلسة عامة، ُيطلب من الحضور استحضار أكبر  ‹
دم النساء 

َ
قـ
ُ
عدد ممكن من األمثال الشعبية، التي تـ

ن تلك األمثال على سبورة  َدوَّ
ُ
في شكل صور- نمطية. تـ

لين لتشخيصهما. )على 
َ
م  يتم اختيار َمثـ

ُ
ورقية، ثـ

املنشط أن يحضر مجموعة من األمثال الشعبية يتم 
استثمارها في حالة عدم توصل املشاركين واملشاركات 

إلى استحضارها(.
ُيطلب من الحضور أن يتطوع بعض األفراد قصد   ‹

تحضير التشخيص )و يبقى عدد املتطوعين/ 
 بالشخصيات الحاضرة في املثل( 

ً
املتطوعات رهينا

وذلك ملدة زمنية محددة.
في نهاية املطاف، ُيفتح النقاش ألجل  تحليل الصور  ‹

ظهرها تلك األمثال، والرساالت التي تبعثها، 
ُ
التي  ت

والدور الذي تلعبه في إشاعة الصور النمطية حول 
النساء وترسيخها. 
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النشاط  »الصور النمطية في اإلعالم« »الصور النمطية في الكتب   النشاط 
املدرسية« استكشاف الصور النمطية التي تبثها وسائل   )1(

)في الجرائد واملجالت  اإلعالم عن الرجال والنساء 
الوعي  ؛)2(  والتلفزة ...الخ.  اإلنترنيت،  ومواقع 
الوسائل   

ً
خصوصا اإلعالم،  وسائل  دور  بخطورة 

السمعية البصرية، في ترسيخ الصور النمطية.

بالجنس  رتبطة 
ُ
امل النمطية  الصور  تحليل   )1(

بخطورتها  الوعي  املدرسية)2(  بالكتب  واملوجودة 
ُتب في إشاعتها

ُ
وبالدور الذي تؤديه تلك الكـ

دقيقة  60
دقيقة  120

العمل ضمن مجموعات 
العمل ضمن مجموعات 

ُيقسم الحضور إلى ثالث مجموعات، وُيطلب منها  ‹
قدمها وسائل اإلعالم عن 

ُ
العمل على الصور التي ت

لف املواضيع التي 
َ
النساء والرجال، وبخصوص ُمختـ

تهم الجنسين )يتم اختيار وسيلة، أو عدة وسائل 
إعالمية بحسب اإلمكانات( 

يتم تجميع كل املشاركين واملشاركات لتحليل األعمال  ‹
صت إليها املجموعات و مناقشتها.

ُ
التي خلـ

يتم العمل ضمن مجموعات، من خالل تعريف  ‹
الصور النمطية التي تخص النساء والرجال. ُيشرع  في 

 من املعايير اآلتية:
ً
التحليل انطالقا

والرجال ضمن لجنة تأليف -  عدد النساء 
الكتب املدرسية.

رتبطة بالجنسين.- 
ُ
الصور والتوضيحات امل

املتعلقة بالجنسين. -  العناوين واملواضيع  
ناطة بالجنسين- 

ُ
القوانين واألدوار امل

صت إليها املجموعات، مع  ‹
ُ
لـ
َ
يتم تقديم النتائج التي خـ

التركيز على الوسائل الكفيلة بمحاربة الصور النمطية 
داخل املؤسسات املدرسية.
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االجتماعي، واملوجهة ضد النساء

الوحدة
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التمييز القائمة على النوع االجتماعي،  أشكال  الوحدة الرابعة: 
واملوجهة ضد النساء

 من الصور النمطية اللصيقة . 1
بالنوع االجتماعي إلى التمييز ضد 

النساء

األبي�سي  النظام  وكذا  االجتماعي،  النوع  ملعايير  ِبـعكسها 
فإن   ،)2 الفقرة  الثانية،  الوحدة  )راجع  يتضمنها  الذي 
للتقليل  اجتماعية  ـْرعنة 

َ
ش شكل 

ُ
ت النمطية  الصور 

قيمتهن  من  والحط  النساء  من وضع   )infériorisation(
أشكال  من  للعديد  ف�سي 

ُ
يـ مما   ،)dévalorisation(

وينسحب هذا القول على الُبعد الوصفي  التمييز ضدهن. 
)dimension descriptive( للصور النمطية، كما ينسحب 
)راجع   .)prescriptive dimension( عدها اإللزامي 

ُ
على بـ

الوحدة الثالثة، فقرة 2  بهذا الصدد(.
املجتمع،  داخل  فئة  إلى  ينتمون  أفراد  كمعتقدات حول 
تدفع  بالنسبة إلى الُبعد الوصفي-   - فإن الصور النمطية 
باألفراد إلصدار أحكام على هؤالء األشخاص؛ وهي أحكام 
على  وإنما  لألشخاص،  املباشرة  املعرفة  على  ترتكز  ال 
ص أفراد تلك الفئة. أما 

ُ
خاصيات ومواقف، ُيعتقد أنها تخ

 ،)jugements préconçus( سبقة 
ُ
في ما يخص األحكام املـ

 .)préjugés(36  
َ
تحاملة

ُ
امل سمى األحكاَم 

ُ
فإن تلك األحكام ت

الشخص  ذلك  اتجاه  والتصرف  السلوك  تأثر  وسيسهل 
ممارسة   إلى  سُيؤدي  الذي  ال�سيء  املتحامل،  بالحكم 
رض الفرد لسلوك تمييزي، ينبني على 

ُّ
َعــ

َ
التمييز؛ مما يعني تـ

 ،)appartenance catégorielle( الفئوي  انتمائه  أساس 
وُيمكن االستشهاد بمثال ملموس إليضاح ما سلف ذكره:  
ُيقـِر بأن النساء ليست  - نمطي(  )الصور  إذا كان اعتقادنا 
التقنية،  املجاالت  لدخول بعض  الضرورية  املوهبة  لهن 
في  امرأة(  )وليس  رجل  لتوظيف   

ً
ميوال أكثر  فسنكون 

تتبلور  أخرى،  حالة  هناك  املجال،  ذلك  يخص  منصب 
عن طريق اختيار بعض األسر إلعطاء أوالدها – دون بناتها 
ل املرأة 

ُّ
ثــ
َ
مـ

َ
– فرصة متابعة الدراسة؛ وذلك على أساس تـ

فقط كربة بيت )صورة نمطية(. وبخصوص الُبعد الثاني 
أظهرت  الدراسات37  من  العديد  فإن  النمطية،  للصور 
ساعد 

ُ
كيف أن الوظيفة اإللزامية لتلك الصور النمطية، ت

الفئات  ِن 
ّ
كـ

َ
مـ

ُ
ت كما  القائم،  االجتماعي  النظام  إبقاء  على 

َهيمنة داخل املجتمع، من االستفادة  من كل امتيازاتها؛ 
ُ
املـ

الوحدة  في  في مكانها.  الفئات الخاضعة  إبقاء  عن طريق 
فترضة للشعوب 

ُ
ِفت الدونية امل

ّ
الحظنا كيف ُوظـ الثانية، 

يخص  ما  في  أما  ستعمـِر. 
ُ
امل هيمنة  لشرعنة  رة 

َ
املستعمـ

عالقات النوع االجتماعي، )من خالل إشاعة بعض الصور 
الّرِقة،   بارتداء لبوس   دة( فإن إلزام املرأة   َحـدَّ

ُ
النمطية امل

، والحشمة، واالحترام، يعكس انتظارات  رَهف 
ُ
والحس امل

هيَمـن عليهن.
ُ
هيمـِن بخصوص سلوكيات امل

ُ
امل

التي تنادي  فإن الصور النمطية الذكورية،  عكس ذلك، 
والفحولة،  )املنافسة،  الفعل  نحو  موجهة  بخصوصيات 
الرجال  بقي 

ُ
ت فإنها  ...الخ.(،  والطموح  الذات،  وإثبات 

الخاصية  فإن  ذلك،  من  أكثر  بل  هيمنين، 
ُ
امل فئة  في 

وظيفة  لها  تكون  قد  النمطية،  الصور  لبعض  لتبسة 
ُ
املـــ

هيمـِنة 
ُ
على الوضع القائم بين الفئة امل مركزية في اإلبقاء 

ويتمثل ذلك في منح بعض الخاصيات  والفئة الخاضعة. 
وتثمينها بشكل قوي  ا للفئات الخاضعة،  اإليجابية ظاهريًّ
صبغة  ُيضفي  مما  األنوثة(؛  رقة  خاصية  تثمين  )مثل 
)مثل  الشرعية على استعمال بعض الخاصيات السلبية 
وذلك  عليها،  الحكم  في  املستعَمـلة  الكفاءة(  عدم  صفة 
ا،  ليًّ

ُ
دون إعطاء االنطباع أن األمر يتعلق بموقف عدائي، ك

على  األحكام.  تلك  حقه  في  الذي صدرت  الشخص  نحو 
ِص من احتمال تمرد الفئة 

ّ
لـ
َ
فإن ذلك سُيـقـ هذا املنوال، 

مكانتها  تحسين  بمحاولة  قيامها  احتمال  أو  الخاضعة، 
)...(. فاألمر يتعلق هنا بوسيلة بارعة ودقيقة،  االجتماعية 
الخاضعة38.  الفئة  في  التحكم  من  املهيمنة  الفئة  ِن 

ّ
كـ

َ
مـ

ُ
تـ

 عند املقصود إلى كلمة » تمييز«
ً
لكن، لنتوقف قليال

36-  ُيمكن تسميتها إما األحكام املتحاملة أو مواقف منحازة
37- راجع ن دوالكوليت ،و ب.داردين ، و م. دومون )2010(، الصور النمطية اإللزامية 

هيمنة
ُ
وفوائد املجموعات امل

38- ن دوالكوليت ،و ب.داردين ، و م. دومون )2010(، الصور النمطية اإللزامية وفوائد 
هيمنة

ُ
املجموعات امل
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 التمييز ضد النساء: تحديد . 2
املفاهيم

على جميع أشكال التمييز ضد املرأة،  في اتفاقية القضاء 
ينبني   )distinction( تفريق  أي  أنه  على  التمييز  ف  ُيَعرَّ
من  النيل  وأهدافه  أغراضه  من  ويكون  الجنس،  على 
االعتراف للنساء، على أسس التساوي بينهن وبين الرجال، 
بحقوقهن اإلنسانية وحرياتهن األساس و/أو تمتعهن بتلك 
على  اإلطالع  ُيرجى  االستفاضة،  من  )للمزيد  الحقوق39 

الوحدة األخيرة(.
ويبدو لنا من األهمية بمكان، التأكيد على بعض الجوانب 

نة في هذا التعريف: مَّ
َ
ضـ

َ
َتـ
ُ
امل

ما،  فعل  أثر  ُيف�سي  أن  يكفي  تمييز،  هناك  يكون  لكي 
مع النيل من  بعالقة مع الرجال،  إلى التمييز بين النساء 
حقوقهن وحرياتهن األساس؛ حتى وإن لم يكن ذلك ضمن 
املقاصد األولية للفعل. ويتعلق األمر هنا بالفرق بين التمييز 
غير املباشر والتمييز املباشر.) راجع الفقرة 1.2 في األسفل(. 
 ضد النساء، لكنها تكون 

ً
عتبر كل أفعال التفريق تمييزا

ُ
ال ت

ج عنها مس بحقوق النساء وحرياتهن. فعلى 
ُ
كذلك حين َيْنـتـ

سبيل املثال، ُيمكن أن تكون هناك حاالت من التمييز )أو 
األفعال( ذات األثر اإليجابي )راجع الفقرة 2.2 في األسفل(

1.2 التمييز املباشر وغير املباشر
هناك  تكون  حين  املباشر،  التمييز  عن  الحديث  ُيمكن 
وضع  في  وذلك  بالرجل،   

ً
قياسا للمرأة  ُمْجحـِفة  معاملة 

في بعض  فإن النساء  وكمثال على ذلك،   قابل للمقارنة؛ 
أو  امللكية  في  القانوني  الحق  من  محرومات  البلدان، 
أو ممنوعات من متابعة دراساتهن العتبارات  التصويت، 

ثقافية.
أو  معيار،  أو  إجراء،  أي  املباشر  غير  التمييز  عن  يتولد 
ـف�سي إلى حالة إجحاف اتجاه 

ُ
ت ا(  ممارسة )محايدة ظاهريًّ

مرحلة  عن  الناتج  السلبي  األثر  مثال  هنا  ويأتي  النساء، 
ذ على مسار 

َّ
بـ
َ
األمومة، وما يترتب عن ذلك من أثر غير ُمحـ

الرجل،  أبوة  على  أثر سلبي  أي  ينتفي  بينما  املنْهي،  املرأة 
هناك مثل آخر يخص وجود املدرسة على مسافة بعيدة 
من مكان سكن املتعلم )ة(: فإذا اعتبر اآلباء أن هناك أي 
على   

ً
املسافة مشيا لتلك  في قطعهن  بناتهم،  يتهدد  خطر 

فإنهم في نهاية املطاف سيقررون إرسال أبنائهم  األقدام، 
التمييز  هذا  عن  املترتب  األثر  ولعل  بناتهم.  دون  فقط 
لن يكون أقل شؤما  بخصوص حياة الفتيات بعد ذلك، 

من اآلثار الناجمة عن حاالت التمييز املباشرة40.

2.2 التمييز اإليجابي لفائدة النساء
التعويضية  اإلجراءات  تلك  اإليجابي  التمييز  ُيمثـل 
غالب  في  واملؤقتة   ،)mesures compensatoires(
تمييز  عن  ناجمة  آثار  تصحيح  إلى  تهدف  التي  األحيان، 
ا مجموعة ما )وفي حالتنا هذه، ُيمكن اإلشارة إلى  طال مليًّ
بغاية تمكين تلك املجموعة من الولوج إلى وضع  النساء( 
 باملساواة، وُيالحظ ذلك في املغرب في إقرار مبدإ 

ً
يتسم فعال

يق�سي  الذي  االنتخابي؛  النظام  في   )quotas( الحصص 
املغرب  )في  للنساء  املقاعد  من  مئوية  نسبة  بتخصيص 
ويهدف  للنساء(،  ا  برملانيًّ  

ً
مقعدا  60 تخصيص  تم   ،

ً
مثال

التمييز اإليجابي تحقيق مساواة تمس الجوهر، وال تكتفي 
بمالمسة الشكل بخصوص العالقة بين الجنسين41.

3.2 مفهوم املساواة بين الجنسين
الرجال  بين  املساواة  إلى  الجنسين  بين  املساواة  شير 

ُ
ت

والفرص،  واملسؤوليات،  الحقوق  مستوى  على  والنساء 
على  يجب  بأنه  ذلك  يعني  وال  املوارد.  إلى  الولوج  وكذا 
وإنما  الرجل واملرأة أن يصيرا مشابهين بعضهما لبعض، 
انتمائهما  على  ومسؤولياتهما  حقوقهما  ارتكاز  عدم  يعني 
من ِوجهتـي نظر:   

ً
وُيمكن رصد املساواة انطالقا الجن�سي، 

التي تنصب على   )L’égalité formelle( املساواة الرسمية 

http://www.un.org/fr/women/cedaw/convention.shtml  -39, املادة األولى
40- منظمة اليونيسيف: اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز صد املرأة  في بعض من الكلمات ص. 6

41- املجلس الوطني لحقوق اإلنسان/ منظمة اليونيسكو التربية على املواطنة وحقوق اإلنسان-ص. 166؛ مركز تدريب نساء األمم املتحدة، اإلجراءات  املؤقتة الخاصة في :« مسرد مساواة النوع»
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الوضع الحالي لال مساواة والتمييز . 3
ضد النساء باملغرب 

ختلفة 
ُ
امل املعامالت  وغياب  القضائية،  األحكام  مستوى 

باختالف الجنس،  أي التمييز املباشر بين الرجال والنساء. 
فإنه من الضروري  أنه لتحقيق مبدإ املساواة هذا،  غير 
 ،)égalité substantielle( الجوهرية  املساواة  تحقيق 
الخاصيات،  االعتبار  بعين  تأخذ  ملموسة  بمعنى مساواة 
حتى يتمكن  وكذا األضرار املحتملة بالنسبة إلى كل فئة، 
وُيمكن تحقيق   .42 الطرفان من الوصول للنتيجة نفسها 
أو عبر  على التمييز غير املباشر،  ذلك عن طريق القضاء 
فبالرغم  املثال،  فعلى سبيل  ؛  واملؤقت  اإليجابي  التمييز 
من وجود قانون بلد ما، يق�سي بمساواة الرجال والنساء 
ُيترجـِم  ال  ذلك  فإن  السياسية،  التمثيلية  مستوى  على 
على أرض الواقع بتمثيلية متساوية بين   ، ا  تلقائيًّ نفسه، 
باألحكام  إما  مرتبطة  أسباب  لوجود  وذلك  الجنسين؛ 
املسبقة املوجهة ضد النساء، أو املسؤوليات األْسرية التي 

تقع على عاتقهن.

بعض  في  جذوره  املرأة  ضد  التمييز  يجد  أن  ُيمكن 
القوانين، وفي تطبيق تلك القوانين، أو في بعض املمارسات 

االجتماعية، وهي مستويات مترابطة في ما بينها.43

1.3  التمييز في مجال القوانين والتشريعات وتطبيقها
ملبدإ املساواة بين    2011 على الرغم من تكريس دستور 
في  ْحَرز 

ُ
امل التقدم  من  الرغم  وعلى  املغرب،  في  الجنسين 

 سنة األخيرة، فإن 
َ
مجال حقوق املرأة خالل الخمَس عشرة

بقي 
ُ
ما زالت ت املتعلقة باملرأة،   

ً
خصوصا بعض القوانين، 

ويبرز ذلك في  على معاملة متباينة بين الرجال والنساء، 
أولهما عن املجلس الوطني   :2015 تقريرين صادرين سنة 
لحقوق اإلنسان، وثانيهما عن شبكة مكونة من 39 جمعية 

بتنسيق من الجمعية الديمقراطية  غير حكومية مغربية، 
تلك  التقريران  هذان  وُيبرز   ،)ADFM  44( املغرب  لنساء 

املعامالت املتباينة على النحو اآلتي: 
تعود شروط املهر وااللتزام بالرعاية األسرية  ‹

والنفقة الزوجية45 للزوج فقط، أما بالنسبة إلعالة 
الزوج، فإن الزوجة ال تصير معنية بذلك سوى إذا 

كانت ميسورة، أو في حالة العجز املادي للزوج )املادة 
26، و194، و198 و199 من مدونة األسرة(.

منح الوصاية القانونية )الكفالة( على األطفال  ‹
ُ
ت

القاصرين لألب؛ وال ُيمكن لألم أن تتكفل بأبنائها 
سوى بشروط محددة )من املادة 229 إلى املادة231(.

اإلرث: لألبناء الذكور الحق في إرث ِضـعف ما يحق  ‹
لإلناث )املادة 334 وما يليها من مدونة األسرة(. ولقد 
 للعديد من 

ً
شكل اإلبقاء على هذا التباين موضوعا

النقاشات؛ فبالنسبة إلى من ُيدافعون عما جاء في 
املدونة، فإنهم يعللون ذلك بأن األمر يتعلق بتعاليم 
دينية، بينما يرى من ينتقدون ذلك بأن األمر يتعلق 
بتأويل للنص القرآني على ضوء الثقافة األبيسية46.

منح الجنسية: ُيمكن للزوج املغربي نقل الجنسية  ‹
لزوجته األجنبية، بينما يتعذر ذلك على الزوجة 

املغربية ُحيال زوجها األجنبي.
يعتبر القانون الجنائي االغتصاب جريمة ضد » نظام  ‹

األسرة واألخالق العامة«، وليس جريمة ُمرتكبة ضد 
الضحية، كما أن املقتضيات التي تخص االغتصاب، 

بية بين النساء ضحايا االغتصاب 
ُ
تضع تراتـ

ّرِم 
َ
)متزوجة/غير متزوجة، بكر/غير بكر( بينما ال ُيجـ

القانون عملية اغتصاب الزوج لزوجته.

. ,)CNDH )2015(, Etat de l’égalité et de la parité au Maroc (25.وضعية املساواة واإلنصاف باملغرب ص  )42- املجلس الوطني لحقوق اإلنسان )2015
,CNDH )2015(, Etat de l’égalité et de la parité au Maroc .25 .وضعية املساواة واإلنصاف باملغرب ص )43- املجلس الوطني لحقوق اإلنسان)2015

44- املجلس الوطني لحقوق اإلنسان)2015( وضعية املساواة واإلنصاف باملغرب ص. 17-11. الجمعية الديمقراطية لنساء املغرب تنسيق )2015(، تقرير املنظمات غير الحكومية املغربية حول 
تفعيل إعالن وخطة بيجينغ 1995 ص19-20

La dot et l’obligation de pourvoir à l’entretien du conjoint -45
 )Lamrabet A., L’Héritage: relecture des versets )www.asma-lamrabet.com/articles/l-heritage-relcture-des-versets/#_ftn346- أ.املرابط، اإلرث : إعادة قراءة اآليات
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االعتراض  هناك  القانون،  تطبيق  في  التمييز  إلى  بالنسبة 
على نقطتين على وجه الخصوص47:

بالنسبة إلى زواج القاصرين، فإن مدونة األسرة  ‹
حدد السن األدنى في 18 سنة بالنسبة إلى الجنسين؛ 

ُ
ت

غير أن القا�سي ُيمكن له السماح  بزواج القاصرين: 
 في معظمها طلب الزواج 

ً
وَتهم طلبات الزواج تقريبا

 يمنح بشأنها 
ُ

من فتيات قاصرات )99,4 %(؛ حيث
إذن من القا�سي )في سنة 2013، تم التصريح من 

لدن القضاة  بما نسبته %85,5 من مجموع  طلبات 
دمت ألجل الزواج من القاصرات(  .

ُ
الزواج التي ق

تم إدخال طالق الشقاق في مدونة األسرة لسنة  ‹
2014، لتمكين النساء من الحصول على الطالق، 

دون إلزامهن بإثبات الضرر48. وعلى الرغم من ذلك، 
ما زال بعض القضاة يطلبون من النساء تقديم 

الحجج والشهود، إلثبات  ذلك  الضرر. 

التباينات وأفعال التمييز في املمارسات االجتماعية   2.3
والثقافية

في معيشهن اليومي  في معظم بقاع العالم تواجه النساء 
ذنبهن في ذلك  بالرجال،   

ً
حاالت من عدم املساواة قياسا

أنهن نساء، وليس بسبب عدم كفاءاتهن أو قدراتهن؛ فمن 
سوى  النساء  مَنح 

ُ
تـ ال  العمر،  أرذل  حتى  األظافر  نعومة 

ال  كما  الشخصية،  لتطوير طاقاتهن  الفرص  القليل من 
للموارد  الولوج  إمكانية  من  القليل  النزر  سوى  منحن 

ُ
يـ

إلى  باإلضافة  هذا  االجتماعية(،  وكذلك  )االقتصادية، 
غير  أعباء   

ً
أساسا )وهي  للعمل  ثقيلة  أعباء  تحميلهن 

أقل للمشاركة في سوق   
ً
ومنحهن فرصا مدفوعة األجر(، 

فإنهن مقصيات  أبعد من ذلك،  )املدفوع األجر(،  العمل 
للمواطنة  فإن ممارسة النساء  هكذا،  من الحياة العامة. 
ملغومة،  تصير   )citoyenneté sociale( االجتماعية 
أن تتوفر للفرد   

ً
من أن تلك املمارسة تقت�سي أوال  

ً
اعتبارا

الوسائل الضرورية )مثل العمل مدفوع األجر، و املشاركة 
في الحياة السياسية( للمساهمة في بناء مجتمعه49

على الرغم من أن عملية تعميم التمدرس لفائدة  ‹
6 سنوات و11  املتراوحة أعمارهم ما بين  األطفال، 
بالنسبة إلى الجنسين،   

ً
سنة قد تم إتمامها تقريبا

ا. فإن معدل األمية املؤنثة ُيمثل نسبة مرتفعة جدًّ
اتساعا حسب  ‹ الجنسين  بين  التباينات  تزيد 

من االنتقال من املستوى الوطني  متغيرين اثنين: 
ومن االنتقال من سلك  إلى املستوى القروي، 

تعليمي إلى الذي يليه.
ِل هذه العناصر األثر املباشر للتقسيم  ‹

ّ
كـ

َ
شـ

ُ
ت  

التقليدي بين األدوار املنوطة بالنوع االجتماعي 
ويضع  الفقرة الثانية(؛  )راجع الوحدة الثانية، 

في خانة األمومة   
ً
هذا التقسيم دور املرأة أساسا

ل 
َ
بـ
ْ
ُيقـ بالنسبة إلى البنات،  ورعاية بيت الزوجية.  

منهن االلتحاق بالفصل الدرا�سي ملدة أقصر 
ظهر من خالل 

َ
وكما يـ من تلك املمنوحة للذكور. 

فترة تمدرس  فإن منح الفتاة   الشهادات اآلتية، 
ولكن قد يترتب  طويلة ال ُيعتبر فقط غير ُمجدية، 

املصدر: املندوبية 
السامية للتخطيط 

)2016( املرأة 
املغربية في أرقام

النسبة على الصعيد 
الوطني

النسبة في العالم 
القروي

إناث ذكورإناثذكور

معدل األمية )من  
سن 10 سنوات فما 

فوق(
22,1%41,9%35,2%60,4%

املعدل املحدد 
للتمدرس )بين سن 

6 سنوات و11 
سنة (

95,9%93,9%91,4%88,3%

املعدل املحدد 
للتمدرس )بين سن 
12 سنة و14 سنة (

89,4%83,3%74,7%62,3%

املعدل املحدد 
للتمدرس )بين سن 
15 سنة و17سنة (

77,1%63,0%48,5%27,2%

مجال التربية

مالحظات

47- املجلس الوطني لحقوق اإلنسان )2015(، وضعية املساواة واإلنصاف باملغرب ص -11
17؛ الجمعية الديمقراطية لنساء املغرب )2015( بتنسيق مع تقرير املنظمات غير الحكومية 

املغربية حول تفعيل إعالن وخطة بيجين 1995 – 2015  ص 19-20.
obligation d’établissement de préjudice -48

49-  د. محفوظ الدراوي )2004( حقوق املواطنة وتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في 
املغرب الكبير، ص. 43.
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مالحظات

عن هذا الفعل بعض النتائج السلبية:
ـل مدة أطول للدراسة بالنسبة إلى الذكور؛ أ.  ّضِ

َ
أفـ

بالنسبة إلى الفتاة هو  في نظري،  ألن أهم �سيء 
أن الفتيات اللواتي  أضف إلى ذلك،  الزواج. 

ُيواجهن مشاكل  في الدراسة،   
ً
طويال  

ً
وقتا ُيمضين  

جمة في طرق باب الزواج.
بما ب.  ليس من اإللزامي على الفتاة متابعة دراستها؛ 

وأن يكون  أنه في استطاعتها بعد ذلك أن تتزوج، 
لها زوج يتكفل بها.50

يجب ربط تراجع نسبة تمدرس الفتيات في  ‹
إلى  كلما ارتفع سلك التدريس،  الوسط القروي، 
)راجع الوحدة الخامسة  ظاهرة زواج القاصرات 

.)2 اإلطار رقم 
املسالك.  ‹ اختيار  إلى  بالنسبة  الجن�سي  التمييز 

يتوجه الطالب والطالبات إلى مجاالت مختلفة 
َيخترن  فإنهن  الفتيات،  إلى  بالنسبة  للدراسة: 

والتعليم،  والصحة،  النسيج،  مثل   
ً
با

َ
عـ

ُ
ش  

ً
أساسا

ـَعب الرياضيات 
ُ

بينما يتوجه الذكور نحو ش
ويتأثرن  يتأثرون  حيث  والعلوم؛  والتكنولوجيا 
االجتماعي،  بالنوع  اللصيقة  النمطية  بالصور 

على سوق العمل وحيث اآلثار البليغة بعد ذلك، 

في سوق العمل ضعيفة  ‹ تبقى مشاركة النساء 
وبعيدة عن مستوى مشاركة الرجال؛ هذه 

تابعات للرجال اقتصاديا،  الوضعية تبقي النساء 
مما يؤثر سلبا في مشاركتهن في اتخاذ القرار، وعلى 
في حال وفاة الزوج أو  إمكانية التحكم باختيارات، 

كما تنكر عليهن مشاركتهن في تنمية  بعد الطالق، 
عزى هذه 

ُ
وتـ وتقلل من إمكانية ازدهارهن.  البلد، 

الوضعية إلى التقسيم التقليدي لألدوار املنوطة 
فالنظرة االجتماعية لعمل  بالنوع االجتماعي: 

ا البد منه« ال يحظى بالقبول أو  تعتبره » شرًّ النساء 
غض الطرف، إال في حالة احتياج األسرة ملداخيل 

ذلك العمل )...( . وال ُينظر إلى عمل النساء كحق أو 

على قدم املساواة  ن لهوية اجتماعية للنساء  ّوِ
َ
ُمكـ

َ
كـ

َجز من 
ْ
ُيشير بحث ُمنـ في هذا السياق،  مع الرجال.51 

بأن املرأة الشابة  قبل البنك الدولي حول املغرب، 
ع من العمل من لدن زوجها 

َ
ْمنـ

ُ
تـ غير النشطة، 

%2(، أو ألنها منهمكة في  %6( أو والديها )23,   ,30(
. األشغال املنزلية52 )22,9%( 

يبقى معدل البطالة في الوسط النسائي أكثر  ‹
والتي تهم  بسبب االختيارات سالفة الذكر،   

ً
ارتفاعا

مسالك التكوين التي ال تتالءم  مع سوق الشغل53. 
أفقي وعمودي،  ‹ بتجزيء  يتميز تشغيل النساء 

بالنسبة  ُيف�سي إلى درجة أعلى من عدم االستقرار. 
يتواجدن  فإن النساء  األفقي،  إلى التجزيء 

بكثافة إما في أنشطة عمل غير مدفوعة األجر، 
أو في قطاعات ال تشترط الكثير من املؤهالت 

)حيث يعكس ذلك مستواهن الدرا�سي  لديهن 
وفي ما يخص  ل. 

َ
ـ
َ
ك
ْ
يـ
َ
هـ
ُ
أو في القطاع غير امل املتدني( 

يلجن بصعوبة  فإن النساء  العمودي،  التجزيء 
-  إذ أن نسبة وجود  للوظائف عالية املستوى 

املوظفات في مواقع املسؤولية ال تتجاوز  النساء 
- كما أن العوائق التي تعترض سبيلهن،   16%54

أما  تتزايد بمجرد أن يبدأن في ترقي سلم التراتبية. 
يتمثل  السبب في ذلك، فهو وجود »سقف زجاجي« 

في ممارسات »غير مرئية« تحول دون تقدمهن 
في مسارهن العملي على الرغم من كفاءاتهن؛ 

 
ً
ًوالتزاما أقل انخراطا  ا،  نيًّ

َ
ِمهـ إذ ُيخ�سى أن يكن، 

بسبب التزاماتهن العائلية،  من نظرائهن الرجال، 
بل بسبب الفكرة القائلة بعدم جدارتهن بقيادة 

 على أجورهن 
ً
وينعكس ذلك سلبا الرجال55. 

تتراوح – بصفة عامة – ما   
ً
)يتقا�سى الرجال أجورا

%25 و%30 أكثر من النساء(54. بين 

املصدر: املفوضية السامية للتخطيط؛ 
اإلحصاء العام للسكان والسكنى

مذكرمذكر

%20,4%75,5معدل النشاط

%29,6%12,4معدل البطالة

50- ف. بقاس ، ك. مالخ )2013( دراسة حول الصور النمطية الشائعة بخصوص النوع قي املغرب. ص 31
CNDH )2015(, CNDH Etat de l’égalité et de la parité au Maroc( 44 .وضعية املساواة واملناصفة باملغرب، ص )51-  املجلس الوطني لحقوق اإلنسان )2015

52- البنك الدولي )2012( تشجيع الفرص واملشاركة، و مشاركة الشباب ص. 27.
),Banque Mondiale )2012(, Promouvoir les Opportunités et la Participation des Jeunes( -53

CNDH )2015(, CNDH Etat de l’égalité et de la parité au Maroc( 44 .وضعية املساواة واملناصفة باملغرب، ص )54- املجلس الوطني لحقوق اإلنسان )2015
55- املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي )2014( التمييز ضد النساء في الحياة االقتصادية: حقائق وتوصيات  ص. 18

CESE )2014(, Les discriminations à l’égard des femmes dans la vie économique : réalités et recommandations(
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التوفيق بين الحياة األسرية والحياة املهنية ‹
إلى سوق الشغل،  ‹ لقد أحدث ولوج النساء 

ومساهمتهن االقتصادية في إعاشة األسرة، شرخا 
لكن  في الجدار العازل لتوزيع األدوار االجتماعية. 
لم يحدث تغيير حقيقي على  على الرغم من ذلك، 
فإذا لم يعد  مستوى التنظيم األسري واالجتماعي. 
د الحصري للموارد االقتصادية داخل  َزّوِ

ُ
الرجل املـ

األسرة، فإن املرأة بقيت املسؤولة الرئيَسة عن 
مهمة رعاية األسرة. على إثر ذلك، وجدت النساء 
مما يدفعهن إلى  أنفسهن مسؤوالت عن مهمتين؛ 

التزاماتهن املْهنية56. التخلي عن  

واملجال  بالنظر إلى مكانة املرأة في مجال تربية األطفال، 
املنهي، فإن الحضور الباهت للمرأة في مراكز إدارة وصنع 
ال ُيمكن أن يكون مبعث  القرار بخصوص الشأن العام، 
استغراب؛ فبالنسبة إلى دواليب الحكومة، فإن الحضور 
%25؛  ُيعادل  الحكومة،  أعضاء  مجموع  من  النسوي 
الدولة،  كاتبات  مناصب  في   

ً
تقريبا كلهن  يتجمعن  حيث 

املستوى  فعلى  الذكور57.  للوزراء  تابعات  يجعلهن  مما 
ْضو واحدة مقابل كل خمسة 

ُ
ال توجد سوى عـ البرملاني، 

وجود  عن  كلي  شبه   
ً
انحرافا ُيشكل  مما  ذكور؛  أعضاء 

مجال السياسة/ مناصب صنع القرار في هيكلية الدولة

1/18نساء وزيرات في الحكومة )2017(  

0/6وزيرات منتدبات لدى رئيس الحكومة أو وزارات أخرى

8/13كاتبات دولة لدى وزراء  

نسبة عدد النساء البرملانيات من مجموع عدد أعضاء 
البرملان )انتخابات 2016( 

20,5%

نسبة تواجد العنصر النسوي في مواقع املسؤولية 
بالوظيفة العمومية

15%

مناصب  إلى  بالنسبة  للنساء58.  مخصصة  وطنية  الئحة 
يشغلن  ال  النساء  فإن  الدولة،  هيكلية  في  القرار  صنع 
على الرغم من أن  من مناصب املسؤولية؛  سوى15%  
في أساس هذا     .37,7%59 معدل تأنيث اإلدارة بلغ نسبة 
العوامل  بعض  تكمن  النساء،  يطال  الذي  التهميش 
نفسه،  الناظم  الخيط  نجد  حيث  تحليلها:  سبق  التي 
الخاص/األسري،  املجال   في   

ً
أوال النساء  يضع  الذي 

إذا ما دخلن  وتتم معاقبة كل زيغ لهن عن هذا املسار، 
واالقتصادي  واملنهي،  الحياة العامة في شقها االجتماعي، 

والسيا�سي. 

 M.-T Chicha.(  34-35 .56- م.ت. شيشا، عدم تكافؤ النوع وممارسة املقاوالت ياملغرب ص
)2013(, Inégalités de genre et pratiques d’entreprise au Maroc

57- املجلس الوطني لحقوق اإلنسان )2015( وضعية املساواة واملناصفة باملغرب، ص. 40 
CNDH )2015(, CNDH Etat de l’égalité et de la parité au Maroc( 44 –

58- وزارة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة )2011( التوفيق بين العمل وبين العائلة لدى 
املوظفين واملوظفات باملغرب ص. 27-28.

http://www.maroc.ma/fr/content/ : 59- بيانات مستقاة من املوقع الرسمي للحكومة
la-liste-du-gouvernement
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ثم ُيطلب منها  ‹ م الحضور إلى ثالث مجموعات،  سَّ
َ
ـ
َ
ُيـق

تقاسم تجارب التمييز املبنية على النوع االجتماعي، 
ا، أو قد  التي قد يكون البعض قد مر منها شخصيًّ

بعد تقاسم التجارب،  لهم قد مر منها.  يكون قريٌب 
ثم  يتعين على كل مجموعة أن تختار تجربة ما، 

دقائق(.  10 )الزمن املمنوح:  تقوم بتشخيصها 
تشخيص التجارب الثالث في الجلسة العامة. ‹
تتم مناقشة التجارب التي تم  ‹ خالل جلسة عامة، 

. تشخيصها

يتم تقديم موضوع التمييز باالرتكاز على الوحدة  ‹
ومقدمة الفقرة  والثانية،  الفقرة األولى،  الرابعة، 
بمعنى طرح  ستعمل املقاربة التشاركية، 

ُ
ت الثالثة. 

وتوجيههم حتى يتمكنوا هم  أسئلة على الشباب، 
ثم يتم إدماج  أنفسهم من استخالص املحتويات، 
ب األمر ذلك. 

َّ
لـ
َ
ط

َ
بعض التأمالت والتعليقات متى تـ

دقيقة(.  30(

النشاط: »ال، هذا غير  منصف«  

ثم التمييز،  »الصور النمطية،  النشاط: 
ثم الدوس على الحقوق«

املمارس التمييز  أشكال  في  التفكير  في   الشروع 
وتجريب ما يتم اإلحساس  ضد النوع االجتماعي، 

به عند التعرض للتمييز

 تحريك عملية التحليل بخصوص عدم املساواة 
املغربيات النساء  التي تخص  التمييز   /أو أشكال 

اليوم

دقيقة  60

دقيقة  150

العمل ضمن مجموعات وفي جلسة عامة 

العمل ضمن مجموعات وفي جلسة عامة

أنشطة تعليمية
ص  ‹ صَّ

َ
ثم ُيخ م الحضور إلى أربع مجموعات،  ـسَّ

َ
ُيق

)أسرة  لكل مجموعة أحد امليادين اآلتية: األسرة 
والتربية،  نة بعد الزواج(،  وَّ

َ
كـ

ُ
املنشأ واألسرة املـــ

والسياسة/ميدان صنع القرار. والعمل، 

دقيقة(  45( العمل ضمن مجموعات 

تقوم كل مجموعة بتحديد التفاوتات و/- 
بعالقة مع  أو أشكال التمييز بين الجنسين، 
ِص لها، ثم يقوم أحد 

ّ
صـ

ُ
املوضوع الذي خ

املجموعة بتدوين ذلك على السبورة  أعضاء 
الورقية.

بالنسبة إلى كل حالة ال مساواة أو تمييز، -   
املجموعة بتحليل ما يلي وتحديده  تقوم  

وتركيبه على سبورة ورقية:
في أ.  في تطبيق القانون،  في القانون،  نوع التمييز: 

تمييز مباشر أو غير مباشر. املمارسات االجتماعية، 
)صور نمطية، ب.  أصل هذا التفاوت/التمييز 

الخ( معتقدات... 
نتائج التمييز وآثاره في إمكانية التمتع ببعض ج. 

الحقوق

)60 دقيقة( تقديم النتائج في جلسة عامة 
قدم كل مجموعة نتائج أشغالها. بالنسبة إلى كل مجال؛ 

ُ
ت

إذا ما كانت هناك أشياء  ُيطلب من املجموعات األخرى، 
الوحدة  إلى  اإلشارة  تتم  إضافتها.  املجموعات  تلك  ريد 

ُ
ت

املشاركات  املشاركين/  لتوجيه  الثالثة  الفقرة  الرابعة، 
خالل فترة التفكير، وتكميل املعلومات إذا اقت�سى األمر.
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»التمييز ضد النساء من خالل  النشاط 
التقاليد والعادات املحلية«

القانون  تطبيق  النقاش حول مقاومة  تعميق   .1

تعزيز وعي   .2 املحلية.  والعادات  التقاليد  بسبب 
عدم  أخطار  بخصوص  املشاركين/املشاركات 
إدراك   .3 النساء.  وضعية  على  القانون  تطبيق 
ال يستوجب  على التمييز ضد النساء  أن القضاء 
انخراط  يستلزم  وإنما  القوانين،  تغيير  فقط 
والتمييزية  التقليدية  املمارسات  ملحاربة  الجميع 

بهن ة  والـُمضـِرَّ

دقيقة  60

العمل ضمن مجموعات وفي جلسة عامة

من كل  ‹ ُب 
َ
ـلـ
ْ
وُيط م الحضور إلى مجموعات، 

َّ
سـ

َ
ُيقـ

مجموعة اختيار وضعية تذهب فيها املمارسات 
بما ينص عليه   

ً
قياسا املحلية في اتجاه معاكس، 

القانون بشأن املساواة بين الرجال والنساء 
السالليات ومسألة اإلرث بالنسبة  )قضية النساء 

في اإلدالء  إلى أرا�سي الجموع، ومشاركة النساء 
بعد  ...الخ.(.  بأصواتهن في االنتخابات التشريعية، 
يتعين على كل مجموعة تحليل  اختيار املوضوع، 

إما للتملص  التبريرات التي تتذرع بها التقاليد؛ 
من تطبيق عن القوانين أو عدم احترامها؛ وكذا 

بة عن ذلك اتجاه النساء. ِ
ّ
َرت

َ
تـ
ُ
االنعكاسات امل

صت إليها كل  ‹
ُ
م النتائج التي خل دَّ

َ
قـ

ُ
ت في جلسة عامة، 

وُيفتح الباب لنقاش عام. مجموعة، 
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الوحدة الخامسة: العنف الجنساني املوجه ضد النساء

العنف ضد النساء: تعريفات . 1
وتصنيفات

االنتهاك األكثر خطورة  ُيمثل العنف املوجه ضد النساء 
ضد الحقوق اإلنسانية، املبنية على النوع االجتماعي، والتي 
تكون النساء ضحايا له. ويطال هذا الخرق بصفة مباشرة 
الذات،  واستقالل  والحرية  والصحة،  الحياة،  في  الحق 
واألمن...الخ، كما أن هذه الظاهرة تهم كل بلدان العالم، 
الخصوصيات  عن  النظر  بغض  الساكنة،  فئات  وكل 

والدينية، واالقتصادية. الثقافية، واالجتماعية، 
  
ً
أحد أكثر النماذج شيوعا كما ُيشكل العنف ضد النساء 
للعنف الجنساني )violence de genre(. فعلى الرغم من 
 إما ضد 

ً
ا، موجها أن هذا النوع من العنف قد يكون، نظريًّ

فإن العنصر النسوي ُيشكل األغلبية  الرجال أو النساء، 
تقديرات  وحسب  الظاهرة.  تلك  ضحايا  من  الساحقة 
نساء  من   35% نسبة  فإن  للصحة،  العاملية  املنظمة 
العالم قد تعرضن للعنف الجسدي أو الجن�سي )أو االثنين 
أو للعنف الجن�سي من قبل  ( من لدن رفاق عشرتهن، 

ً
معا

شخص آخر غير الزوج أو رفيق العشرة60. على هذا النحو، 
َعّرِف منظمة األمم املتحدة العنف ضد النساء على أنه: 

ُ
تـ

والذي  الجنس،  أساس  على  مبني  املرأة  ضد  اعتداء  أي 
أو ألم جسدي،أو جن�سي أو نف�سي  يتسبب بإحداث إيذاء 
التهديد بهذا االعتداء أو الضغط أو   

ً
للمرأة، ويشمل أيضا

حدث في إطار الحياة  سواء  الحرمان التعسفي للحريات؛ 
العامة أو الخاصة61. هذا، وتوجد عدة أشكال من العنف:
القوة  استعمال  في  يتمثل  الذي  الجسدي  العنف 
الجسمانية أو السالح، بهدف التسبب في األلم الجسدي أو 
الجرح للضحية؛ فكما في كافة أشكال العنف الجنساني، 
تحكم  تقليص  األحيان،  غالب  في  الجاني،  هدف  يكون  
وحين  القوة.  في  الفرق  عن  والتأكيد  ذاتها،  في  الضحية 
بتعليل  امرأة،  ضد  املوجه  الجسدي  العنف  يكون 
اإلناث«  »وأد  نتحدث عن  املوت،  إلى   

ً
مفضيا جنساني،  

رتكب %38 من مجموع جرائم قتل النساء 
ُ
)féminicide(: ت

من لدن شركاء حميميينpartenaires intimes( 62(، بينما 

يتضح بأن ما ُيقارب النصف من مجموع النساء ضحايا 
أو على  عشيرتهن،  ِتلن على يد شركاء 

ُ
قد ق جرائم القتل، 

بالنسبة إلى   % 6 مقابل أقل من  األسرة،  يد أحد أعضاء 
الرجال الذين لقوا مصرعهم خالل السنة نفسها.63

يهدف  اعتداء  بأي  هنا   األمر  يتعلق  الجن�سي:  العنف 
إرادتها،  ضد  جنسية  أنشطة  ممارسة  على  املرأة  إلرغام 
وعادة ما يتم التقليل من جدية فصول العنف الجن�سي 
إلى  تميل  العتبارات  إنكار حتى وجودها؛  بل   ، وخطورته 
إلصاق املسؤولية بالضحية: هكذا ُيقال عن املرأة ضحية 
سلوكها  بسبب  ذلك  وراء  »سعت«  قد  بأنها  االغتصاب 
الجن�سي الجلي، أو بسبب ارتدائها للباس مستفز أو يخدش 
الحياء، أو ارتيادها ملكان غير آمن. أما بالنسبة إلى العنف 
 شديد الحساسية؛ 

ً
الجن�سي األسري، فإنه ُيشكل موضوعا

وُيعزى ذلك لإليديولوجيا التقليدية املتعلقة بحق الرجل، 
أن  ُيفترض  السياق،  هذا  في  زوجته:  جسد  في  ا،  جنسيًّ
ا في أي لحظة.  الزواج ُيرِغم املرأة أن تكون جاهزة جنسيًّ
وال ُيمكن لإلحصاءات أن تعكس حجم الظاهرة، بسبب ما 
ر منظمة الصحة  ّدِ

َ
قـ

ُ
ُيحيط بها من طابوهات اجتماعية. وت

من   7% توجد   العالمي،  املستوى  على  بأنه،  العاملية 
الجن�سي من لدن شخص  النساءالالئي تعرضن لالعتداء 

آخر، غير أزواجهن أو رفقاء عشيرتهن.
يهدف  العنف النف�سي: وهو أي فعل لفظي أو غير لفظي، 
وجودها  إنكار  وإلى  املرأة،  استقرار  زعزعة  وإلى  الذم  إلى 
والعزل،  بهدف الهيمنة عليها؛ السيما عن طريق التحكم، 
والتحرش، واالستصغار، واإلهانة، والتهديد. وتتسبب كل 
هذه األفعال في تقويض كرامة الضحية من خالل املس 
ه لذاتها، مع إبقائها في حالة من الريبة 

ُّ
ِكنـ

َ
باالحترام الذي ت

العنف،  من  النوع  هذا  ُيميز  وما  املستديمين.  والخشية 
شكل كيفية 

ُ
وإنما ت هو أن هذه العناصر ليست معزولة، 

)أو اإلبقاء  مع هدف إرساء  وجود العالقة في حد ذاتها، 
على( الهيمنة على الشريك.

OMS )2013(, Estimations mondiales et régionales de la violence à l’encontre des femmes( 60- منظمة الصحة العاملية، تقديرات عاملية وإقليمية للعنف املوجه ضد النساء
61- الجمعية العامة لألمم املتحدة )1993(، اإلعالن حول القضاء على كل أشكال العنف املوجه ضد النساء 

62- منظمة الصحة العاملية )2013( املصدر السابق الذكر
63-  هيأة األمم املتحدة للمرأة )2015(: العنف املوجه ضد النساء والفتيات: بعض الوقائع واألرقام
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إنكار ولوج  يتكون من  أي فعل  هو  العنف االقتصادي: 
بنوع  هنا  األمر  امتالكها،ويتعلق  وحرية  املوارد  إلى  املرأة 
 ( بهدف 

ً
من العنف، ُينشئه عضو من األسرة )الزوج غالبا

حرمان املرأة من استقاللها الذاتي، والحيلولة دون تمكنها 
من االبتعاد عن العالقة. هنا ننتقل من رفض الشريك منح 
أو ممارسة  شريكته ما يكفي من املال إلى مصادرة راتبها، 
الضغط عليها، أو إرغامها على التوقف عن أي نشاط منهي.
فإن أشكال العنف  سمة بالعنف، 

َ
ت
ُ
في واقع العالقات امل

املشار إليها في األعلى يتساكن بعضها مع بعض.

املفوضية  ضيف 
ُ
ت األربعة،  العنف  أشكال  جانب  إلى 

السياق  يخصان  آخرين  شكلين  للتخطيط  السامية 
املغربي:

ويتجلى ذلك من خالل مراقبة  املس بالحرية الشخصية: 
خروج املرأة، ومراقبة الزي الذي ترتديه، وحرية اختيارها 
في  حريتها  أو  ما،  لوظيفة  ممارستها  أو  دراستها،  ملجال 

استعمال أحد وسائل منع الحمل.
مخالفة  ذلك  ويشمل  القانون:  بتطبيق  املرتبط  العنف 
النساء  يهم  كما  األسرة،  مدونة  في  ضمنة 

َ
تـ
ُ
امل القواعد 

الثانية  للمرة  املتزوجات  أو  واملطلقات،  املتزوجات، 
واللواتي أنجبن من أزواجهن األوائل.

العنف  أشكال  أكثر  فإن  اآلتي،  الجدول  في  يظهر  كما 
النساء(.  )ويهم نصف تعداد  النف�سي  العنف  هو   

ً
شيوعا

ْسري، هو الذي ُيمثل 
ُ
وفي ما يخص السياق، فإن املجال األ

 ما تتعرض فيه النساء لشكل أو آخر 
ً
الفضاء؛ الذي غالبا

ما  وفي   .)
ً
تقريبا النساء  عدد  )نصف  العنف  أشكال  من 

يتعلق بالسياق، فإن املجال األسري ُيمثل أحد املجاالت، 
 ما تتعرض فيه النساء لشكل أو آلخر من العنف 

ً
التي غالبا

ثم تأتي األماكن  على نصف عدد النساء(.   
ً
)ما يزيد قليال

العامة في املرتبة الثالثة؛ لكن العنف ضد النساء - في هذا 
 
ً
وبشكل دائم عنفا بالضرورة،  ُيمثل  ال   -

ً
السياق تحديدا

فاملرأة ُيمكن لها أن تكون ضحية للعنف جراء  ا:  جنسانيًّ
.
ً
دوافع أخرى، كتعرضها لالغتصاب مثال

 
ً
في سنة 2009، أنجزت املفوضية السامية للتخطيط بحثا
ا حول العنف ضد النساء63. و ُيشير هذا البحث أنه  ميدانيًّ
)أي ما  من النساء   63% هناك  من مجموع عدد اإلناث، 
تعرضن للتعنيف على األقل مرة  ماليين نسمة(   6 ُيعادل 
العمرية  والفئات  السياقات  بجميع  حياتهن،  في  واحدة 
إلى   الخصوص،  وجه  على  هنا   وُيشار  سنة(.   18-64(
بينما  النساء،  من   35,3% طال  الذي  الجسدي  العنف 

هناك  %22,6 من العنف الجن�سي. 

حالة املغرب . 2

63-  املفوضية السامية للتخطيط )2009( البحث الوطني حول انتشار العنف ضد النساء 
في املغرب

 HCP )2009(, Enquête nationale sur la prévalence de la violence à l’égard des(
).femmes au Maroc

أصناف السياقات التي حصل فيها العنف
سياق أسري: عنف ُمرتكب من قبل الزوج أو من  ‹

قبل األقارب
لدن  ‹ من  ُمرتكب  عنف  الزوجية:  العالقة  خارج 

الخطيب، أو الزوج السابق، أو الصديق الحميم
السياق األسري: عنف ُمرتكب من قبل أسرة املنشأ ‹
الفضاءات  ‹ في  ُمرتكب  عنف  العمومية:  األماكن 

العامة، أو الحي، أو ضمن األصدقاء
مكان العمل ‹
مؤسسات التعليم والتكوين ‹

أشكال العنف املختلفة

عنف اقتصاديعنف جسديعنف جن�سيعنف نف�سي
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ينتشر العنف على أوسع نطاق في السياق األْسري  ‹
)مع احتساب كافة أشكاله(. إن أشكال العنف 
الوحيدة، حيث ال يظهر فيها هذا السياق أكثر 

انتشارا هو العنف الجسدي )هنا تظهر أشكال أخرى 
للعنف مرتبطة بمسألة النوع كما بعوامل أخرى(، 
رتبطة بتطبيق القانون )والتي تهم 

ُ
وكذا األشكال امل

بشكل كبير العالقات بين زوجين سابقين حيث يزيد 
احتمال خرق القانون أكثر من احتمال خرقه خالل 

 في ما يتعلق بكفالة األطفال، 
ً
الزواج – خصوصا

والنفقة ...الخ.( . كما أن خطر العنف الجسدي- 
دق أكثر بالنساء اللواتي تم تزويجهن 

ْ
األْسري ُيحـ

دون رضاهن )معدل االنتشار15, %7 مقابل 5, 6% 
بالنسبة إلى النساء املتزوجات عن طواعية(. وعلى 
الرغم من أن البحث ال يسمح بالتمييز بين أشكال 

العنف املماَرس من قبل الزوج، وتلك املماَرسة من 
لدن األقارب )ألن هذين الشكلين  ُوِضعا  في الفئة 

نفسها بالنسبة إلى السياق(، فإن املفوضية السامية 
للتخطيط تؤكد على أن الزوج يكون هو الجاني في 

معظم الحاالت.
يأتي السياق خارج إطار الزوجية في املرتبة الثانية  ‹

عطى، 
ُ
بخصوص انتشار العنف، ويؤكد هذا امل

مرة أخرى، أن العنف والتجاوزات وأدوار السلطة 
واإلخضاع، تطبع كلها العالقات الحميمية بين 

الرجال والنساء. 
شير اإلحصاءات  ‹

ُ
سياقات التربية والتكوين: ت

إلى وجود امرأة ضمن كل أربعة نسوة تعرضت 

مالحظات وتعميق:

          شكل العنف     
عائليخارج الزواجأسري

في أماكن 
عامة

في مكان 
العمل

في مؤسسات التربية 
والتكوين

معدل االنتشار)مع 
احتساب كافة 

السياقات مجتمعة(
السياق

%15%5,7%1,8%9,7%2,1%7,6%6,4عنف جسدي

%8,7%4,4%1,8%3,9%0,7_%6,6عنف جن�سي

%48,4%16,2%13,4%25,1%10,3%28,8%38,7عنف نف�سي

%8,1___%2,4_%9,3عنف اقتصادي

%31,3__%4,5%6,5%24,9%30,3مس بالحرية الفردية

عنف مرتبط بتطبيق 
القانون 

16,9%24,9%____17,3%

معدل االنتشار)مع 
احتساب كافة أشكال 

العنف مجتمعة(
55%47,413,5%32,9%16%24,2%62,8%

ِل نسبة الرجال من مرتكبي تلك 
ّ
َمثـ

ُ
للعنف؛ حيث تـ

األفعال%66  من الحاالت. 
 من  ‹

ً
تشكل ضحايا العنف االقتصادي أساسا

النساء ذوات املستوى املدر�سي املنعدم، أو ما قبل 
املدر�سي في الكتاتيب القرآنية، وُيالحظ انخفاض 

مستوى هذا العنف، كلما زاد املستوى الدرا�سي لدى 
املرأة.

بخصوص املساس بالحريات الشخصية، فإن  ‹
سَبق من 

ُ
%67,5 من النساء يحتجن لطلب اإلذن امل

أحد أفراد األسرة ملغادرة البيت. 
منظورية ظاهرة العنف. ال تحكي النساء عادة عما  ‹

يتعرضن له من أفعال عنف؛ فالنسبة ال تتجاوز 
%66 من النساء اللواتي تعرضن للعنف، وحكين 

عن تلك التجربة في األماكن العامة، أما نسبة النساء 
َن عن تعنيفهن داخل الوسط األسري، 

ْ
غ
َّ
اللواتي َبلــ

%51، بينما تقف نسبة تلك اللواتي  فتصل إلى 
. أما في 

ً
%30 تقريبا تعرضن للعنف الجن�سي في حدود 

ما يخض تقديم الشكاوى لدى السلطات املختصة، 
فإنها تبقى هزيلة؛ إذ نقف عند نسبة 17,4% 

من حاالت العنف في األماكن العامة، و نسبة ال 
ب عائليا وأسريا، 

َ
كـ

َ
ْرتـ

ُ
تتجاوز%3 من حاالت العنف امل

و%5,3 من حاالت العنف الجن�سي. وراء تجاهل هذه 
الظاهرة شديدة االنتشار، عادة ما تقف عوامل شتى 

كالخوف وخشية الفضيحة التي تصيب الضحية، 
وعدم وعيها بكرامتها وقيمتها ككائن بشري، أو 

جهلها بحقوقها. ويستفحل األمر أكثر بسبب القبول 
االجتماعي بالعنف ضد النساء.
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حالة الزواج القسري والزواج املبكر

و  رغمن عن الزواج، 
ُ
بأنهن أ %9,3 من النساء  صرح 

ُ
ت

هم من  يكون اآلباء   )67,2%( في معظم تلك الحاالت 
ُيرغموهن على القبول بذلك. وُيشكل الزواج القسري 
 في حد ذاته، كما يزيد من احتمال تعرض املرأة 

ً
عنفا

الزوجية،  الحياة  خالل  العنف  من  أخرى  ألشكال 
السياق  في  الجسدي  العنف  مستوى  يرتفع  حيث 
اللواتي  النساء  إلى  بالنسبة  مرات  بثالث  األسري 
تزوجن  اللواتي  بتلك   

ً
قياسا رضاهن،  دون  تزوجن 

وهناك عنصر آخر للعنف املرتبط  عن طيب خاطر. 
ويهم قضية  املرأة،  بعدم األخذ بعين االعتبار إلرادة  
حيث نجد أن أكثر من امرأتين من  تعدد الزوجات؛ 
في الزوجة الثانية  ْرَن 

َ
شـ

َ
ْستـ

ُ
لم ت ضمن كل ثالث نساء 

أما  ذلك(.  على  ينص  القانون  أن  من  بالرغم  )هذا 
)ونعني بها تلك التي يكون فيها أحد  الزوجات املبكرة 
فتدخل  دون سن الرشد(   – على األقل   – الزوجين 
وكما  ضمن التصنيفات الخاصة بالزواج القسري64. 
3.1، فإن الزوجة  الفقرة  الحظنا في الوحدة الرابعة، 
وبما أن القانون  تكون في غالب األحيان فتاة قاصر. 
يعتبر بأن أحد القاصرين لم يبلغ بعد مرحلة النضج 
باألمر،  التي تؤهله لالختيار والتصرف بمعرفة ووعي 
عادة  الزواج  بهذا  القاصرات  الفتيات  قبول  فإن 
القانون  ذلك،  إلى  أضف  اإلكراه65،  تحت  يكون  ما 
الجنائي الذي يعتبر أي اتصال جن�سي مع فتاة قاصر 
تتوفر  ال  األخيرة  هذه  ألن   

ً
اعتبارا اغتصاب،  بمثابة 

على القدرة القانونية بأن تقبل مثل هذه الزيجة66

64- األمم املتحدة )األمين العام(، 2006،  وضع حد للعنف ضد النساء، ص. 64 ؛ أناروز )2012( العنف )...(: زواج القاصرات واقتسام املمتلكات املكتسبة خالل الزواج ص. 44
65- آناروز )2012(، املصدر السابق. ص. 44.

66-  الديالمي، املصدر نفسه، ص. 8.
67-   األمم املتحدة )2006(،  وضع حد للعنف ضد النساء، ص. 30-29؛ املجس األوروبي )2007( أسئلة النوع. كيف يمكن مقاربة مسألة العنف الجنساني مع الشباب؟ ص. 47

68-   الديالمي )2012( مصدر سبق ذكره ، ص. 76.

أصل العنف املوجه ضد النساء. 3

من  قصوى  حالة  النساء،  الذكوري ضد  العنف  ُيشكل 
الذي ال يجد جذوره فقط في العوامل  التمييز الجنساني، 
النفسية للفرد، بقدر ما  يندرج في إطار التنظيم االجتماعي 
األبي�سي، وما يحمله هذا النظام من اختالل توازن السلط  
الذي عادة ما يطبع العالقات بين الجنسين )راجع الوحدة 
لإلخضاع  نتيجة  العنف  هذا  ُيشكل  ما  وبقدر  الثانية(. 
الستدامته.  وسيلة  ُيشكل  ما  بقدر  النساء،  على  م  َعـمَّ

ُ
امل

بالفعل، فإن العنف ضد النساء  )إما عن وعي أو عن غير 
وعي( يؤدي وظيفة عقابية وتأديبية، حين ال يمتثلن لألدوار 
الذكوري  العنف  وُيعتبر  االجتماعي67.  للنوع  التقليدية 
التأكيد  خاللها  من  املرتِكب  ُيعيد  طريقة  النساء  ضد 
فالرجل غير  إليها وكأنها مهددة؛  ُينظر  التي  على فحولته 
ُيمكنه تدارك  واألكثر ُعرضة للسحق واإلهانة،  ـن،  َحصَّ

ُ
امل

على هذا   .)...( إلى تعنيفه امرأة  املوقف في نظره باللجوء 
وينتابه شعور بالقوة  ح الرجل عما بداخله،  ُيَرّوِ املنوال، 
ساعده على إعادة رسم صورة إيجابية عن نفسه  

ُ
التي ت

الهوية  تقف مسألة  هذا،  كل  وراء  ذكورته68.  واستعادة 
النمطية  الصور  وكذا  االجتماعي،  وبنائها  الذكورية، 
ال يتجزأ من الهوية   

ً
إن العنف ُيشكل جزءا املرتبطة بها. 

الذكورية التقليدية، والتي ُيحدد الرجل من خاللها نفسه 
في مقابل النساء، وال تترتب عن هذا اإلبراز الصور- نمطي 
ُحد 

َ
يـ وإنما  فقط،  النساء  على  وخيمة  عواقب  للرجل 

كذلك بشكل كبير من حرية الرجل على التعبير عن هويته 
الذاتية، وعن شعوره بشكل آخر كالشكل العنيف.
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69- املفوضية السامية للتخطيط )2009(البحث الوطني حول انتشار العنف ضد النساء 
باملغرب، ص. 33.

 HCP )2009(, Enquête nationale sur la prévalence de la violence à l’égard des(
)femmes au Maroc

70-آناروز )2006( أشكال العنف )...( دليل التكوين لفائدة املستمعات املنتميات لشبكة 
آناروز ص. 43-33. فورتان آندري. )2009( الطفل املتعرض للعنف األسري: أية صعوبات 

وأية حاجيات للمساعدة؟

النتائج املترتبة عن العنف املوجه . 4
ضد النساء

املرأة  إخضاع  العنف  يوطد  املرأة:  على  املترتبة  النتائج 
يمكن  كما  الجنسين،  بين  للسلطة  املتكافئ  غير  والتوزيع 
ميتة، مثل وأد اإلناث أو 

ُ
أن تتولد عنه بعض العواقب امل

فإنه ُيحدث  ا أم ال،  أكان العنف جسديًّ وسواء  االنتحار. 
في الصحة العقلية للمرأة  وطويل املدى،  ا،  قويًّ  

ً
أثرا  

ً
دائما

نفسية،  اضطرابات  في:  التبعات  هذه  وتتجلى  ورفاهها. 
وقلق، وانهيار عصبي ...الخ. كما يمكن أن تتأثر قدرة املرأة 
فإذا كانت املرأة ضحية  على تدبير عالقاتها االجتماعية؛ 
ذلك  فإن   ،

ً
معا االثنين  أو  الجن�سي  أو  الجسدي  للعنف 

الذي  باختالف شكل االعتداء  ِف جروحا تختلف 
ّ
لـ
َ
سُيخـ

املزمنة  األمراض  بعض  كذلك  تظهر  وقد  له.   تعرضت 
النف�سي  للعنف  كنتيجة  أو  الجسدي،  للعنف  كنتيجة 
كما ُيمكن  )مثل اضطرابات الجهاز الهضمي الخ(.  لوحده 
مثل  الجن�سي،  االعتداء  عن  خطيرة  عواقب  تترتب  أن 
يتعلق  حينما   

ً
خصوصا فيه،  املرغوب  غير  الحمل  حالة 

تتجلى تلك  ارتكبه شخص آخر غير الزوج:  األمر باعتداء 
ردود  أو  االنتحار،  أو  املأمون،  غير  اإلجهاض  في  التبعات 
إلى حد  تذهب  قد  األسرة  أفراد  لدن  من  فعل عدوانية 
فإن  اقتصادي،  عنف  ضحية  املرأة  كانت  وإذا  القتل. 
كبير  بشكل  ان  ُحدَّ

َ
تـ املادية  والتبعية  الهشاشة  وضعية 

ومن حرية اختيارها وقدرتها على الفعل؛  من إمكانياتها، 
 إذا كانت تسعى إلى االبتعاد عن املعتدي. وُيمكن 

ً
خصوصا

حقوقها  من  للنيل  تتعرض  أن  كذلك،  املعنفة  للمرأة 
كنتيجة لالضطرابات النفسية والجسمانية التي تؤثر فيها؛ 

فيتم النيل من  حقها في الدراسة والعمل ...)الخ(  
داخل  النساء  ضد  ماَرس 

ُ
امل للعنف  األطفال:  في  األثر  

األطفال  على  الحتمية  التداعيات  بعض  األسري،  اإلطار 
الذين يعيشون في كنف تلك األسر. في املغرب، يتعلق األمر 
إذا ما أخذنا بعين االعتبار  ألف طفل،   925 بما يقارب 
حاالت العنف الجسدي فقط69؛ فباإلضافة لخطر إصابة 
خالل إحدى حلقات العنف  الطفل  »عن طريق الخطإ« 

فإن مجرد تعريض  أو خالل محاولة حمايتها،  ضد األم، 
من أشكال   

ً
ر شكال

َ
بـ
َ
تـ
ْ
ُيعـ العنف،  الطفل ملشهد من هذا 

ذلك  في  مباشر  أثر  عنه  يتولد  الذي  النف�سي،  العنف 
الحالة التي يحضر  الطفل، واألمر ينسحب على الحالتين: 
فيها الطفل مباشرة ملشهد عنف، والحالة املعاكسة؛ ففي 
ِم على 

ّ
يـ
َ
 جو العنف الذي ُيخـ

ً
كال الحالتين، فإنه ُيدرك حتما

العديد  املعاناة من  األطفال خطر  ويواجه هؤالء  أسرته. 
من االضطرابات السلوكية والعاطفية، باإلضافة الحتمال 
فإن مسار  على هذا النحو،  ملشاكل صحية.    تعرضهم  
ويتمثل   :

ً
ومستقبال  

ً
حاضرا سيتأثر  محالة،  ال  حياتهم، 

الدراسية  املردودية  أو  الدراسة  عن  االنقطاع  في  ذلك 
وكذا العالقات العاطفية في  وعلى املسار املنهي،  املتدنية، 
األمر  بهم  ينتهي  األطفال  هؤالء  فإن  بالفعل،  املستقبل. 
ا )socialisés( على الشطط في استعمال  بالتطبع اجتماعيًّ
العديد من أشكال متنافرة للعالقات ما  وعلى  السلطة، 
حيث يتعلمون أن يصيروا في املستقبل  بين األشخاص؛ 

إما معتدين أو ضحايا معتدى عليهم70.
الكلفة االقتصادية للعنف ضد النساء:

للعنف ضد النساء كلفة اقتصادية على املستويين الفردي 
ِص هذا العنف، أوال ً، من قدرة 

ّ
لـ
َ
واالجتماعي والعام، إذ ُيقـ

إنتاجيتهن،  على  التجربة  تلك  من  مررن  اللواتي  النساء 
الكلفة  ذلك  بعد  تأتي  ثم  وأسرهن،  أنفسهن،  وعلى 
)من  ب 

َ
كـ

َ
ْرتـ

ُ
مة ملواجهة العنف امل دَّ

َ
ق
ُ
املباشرة للخدمات امل

وخدمات اجتماعية  وخدمات صحية،  منظومة قانونية، 
... الخ(، أضف ملا سبق ذكره، الكلفة غير املباشرة الناتجة 
ُيمكن  )حيث  واملردودية  الشغل  مناصب  فقدان  عن 
أو  لضرر  تعرضهن  بعد  العمل  عن  يتوقفن  أن  للنساء 
إصابة، وُيحتمل تدني إنتاجيتهن بسبب إصابتهن بجروح، 
مند سنة  الدولي،  البنك  أبدى  ولقد  اإلجهاد(.  أو بسبب 

1994، اهتماما بموضوع كلفة العنف األسري .
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ع 
َّ
طـ

َ
قـ

ُ
طبع بالخط العريض، ثم ت

ُ
ت اإلعداد األولي للنشاط. 

املجموع  في  )ستتوفر  األسفل  في  امللحق  الجدول  بطائق 
9 منها عن األساطير، و9 عن الحقائق(. ُيربط  18 بطاقة: 
 
ً
)مثال الجلسة  فيها  ستكون  التي  القاعة  في  خيط  ا 

َ
طرفـ

شير 
ُ
ت التي  البطاقات  الخيط  على  ربط 

ُ
ت كرسيين(.  بين 

أو بواسطة ملقط  )بواسطة شريط الصق،  إلى األساطير 
شير إلى 

ُ
البطاقات التي ت  

ً
م توضع جانبا

ُ
ث غسيل أو غيره(، 

ترك حسب 
ُ
خلط البطاقات وأال ت

ُ
)ال يجب أن ت الحقائق. 

الترتيب(.
يتمكن  ‹ ـع الحضور قبالة الخيط ليتمكنوا/  ُيَجمَّ

من قراءة كافة البطاقات. ُيطلب من مشارك)ة( أن 
شير إلى اإلقرارات التي تظهر على البطاقات، 

ُ
ُيشير/تـ

بعدها ُيطلب  والتي يتفق/تتفق معها املشارك)ة(. 
رأي الحضور حول املوضوع.

نة في  ‹
َّ
تضمـ

ُ
ر للحضور بأن اإلقرارات امل

َّ
سـ

َ
ُيفـ

شير إلى األساطير، هي أفكار خاطئة 
ُ
البطاقات التي ت

وبأن  ا،  اجتماعيًّ في ما يتعلق بالعنف ضد النساء 
البحوث التي تم إجراؤها بهذا الخصوص قد 
أبطلت كلها صحة ما تدعيه تلك البطاقات. 

متطوع/متطوعة أخذ بطاقة  ‹ ُيطلب من مشارك)ة( 
 
ً
– عن طريق الصدفة – من تلك التي تـُركت جانبا

ثم قراءتها بصوت جهوٍر  )واملتعلقة بالحقائق(، 
واإلشارة إلى أي من األساطير تنطبق عليها. على 
يستمر متطوعون/متطوعات  نفسها،  الشاكلة 

في استعمال البطاقات األخرى  آخرون وأخريات، 
حول الحقائق.

»العنف الجنساني والعنف  النشاط:   
بين الحقائق واألساطير« ضد النساء 

إعادة النظر في صحة االفتراضات الشائعة حول 
ظاهرة العنف القائم على النوع.

دقيقة  60

جلسة عامة 

أنشطة تعليمية
الحقائقاألساطير

ضد  العنف  يخص  ال 
األوساط  سوى   النساء 
املهمشة  االجتماعية 
من  تعاني  « التي  واألسر 

مشاكل» 

ظاهرة  الجنساني  العنف  ُيعتبر 
عرضانية توجد ضمن كافة الفئات 
والثقافية،  والعرقية،  االجتماعية، 

والسوسيو – ثقافية. 

ُيشكل العنف ضد النساء 
االنتشار،  قليلة  ظاهرة 

وحاالت معزولة.

مثل الحاالت املعروفة للعنف 
ُ
ال ت

الجنساني ضد  النساء، سوى الجزء 
ألن  الجليدي،  الجبل  من  الظاهر 
الضحايا يخشين التحدث عن تلك 
 ما يبلغن عن ذلك. 

ً
الحاالت، ونادرا

در املفوضية السامية 
َ
قـ
ُ
في املغرب تـ

ثي النساء املغربيات 
ُ
لـ
ُ
للتخطيط بأن ثـ

قد  ماليين منهن(   6 ُيناهز  )أي ما 
تعرضن – على األقل مرة واحدة في 
حياتهن – لشكل من أشكال العنف. 
ولقد مس العنف الجسدي35,3%  
من  بينما تبلغ نسبة   من النساء، 

تعرضن للعنف الجن�سي 22,6%.

فإن  الحاالت  معظم  في 
ُمرتكبي العنف ضد النساء 
تربطهم  ال  رجاال  يكونون 

بهن أية صلة

التعرض  بأن خطر  ظهر األبحاث 
ُ
ت

قياسية  ملستويات  يرتفع  للعنف 
من  أو  األسري،  اإلطار  داخل 
لدن  أي من  أزواج سابقين؛  لدن 
أشخاص وثيقي الصلة بالضحايا. 
في املغرب فإن السياق الذي ُيشكل 
هو السياق   )55%( النسبة األعلى 
 
ً
األسري )حيث يكون الزوج أساسا
 
ً
وفي حاالت قليلة جدا هو الجاني، 

أحد األقارب(

يتكون ُمعظم الجناة ممن 
اضطرابات  من  ُيعانون 
ُيدمنون  أو ممن  نفسية، 

الكحول أو املخدرات

هناك نسبة ضئيلة من الرجال الذين 
نفسية،  اضطرابات  من  ُيعانون 
بينما ُيقلص الكحول قدرة مدمنه، 
كما املخدرات بالنسبة إلى متعاطيها، 
  )inhibition( الجماح  كبح  على 
 ،)autocontrôle( والسيطرة الذاتية
التشجيع  احتمال  من  يزيد  مما 
أن  غير  تفاقمه.  أو  العنف  على 
شكل 

ُ
ت ال  الذكر،  العوامل سالفة 

من  فالعديد  الحقيقي:  املصدر 
الرجال يتسمون بالعنف دون أن 
يكونوا مدمنين بالضرورة. باملقابل، 
ليس كل مدمن كحول أو متعاطي 
ولقد  مخدرات هو عنيف بطبعه. 
أثبتت الدراسات بأن املعتدي يكون 
عامة  بصفة  يتصرف،   

ً
شخصا

بشكل عادي، بل متحضر في املجتمع 
ومع زمالئه في العمل، كما أن سيرته 

ُبهات.
ُ

بهذا الصدد ال تثير أية ش
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كما  يتم تقديم موضوع العنف الجنساني ضد النساء، 
الصعيد  على  املتوفرة  اإلحصائية  البيانات  تقديم  يتم 
الفقرة األولى  مع اإلشارة إلى الوحدة الخامسة،  الدولي، 
)لكن دون الدخول في األمور الدقيقة املتعلقة باألشكال 
موضوع  ستشكل  األخيرة  هاته  أن  بما  للعنف  األربعة 

النشاط املوالي(. 
املشاركين/ ملساعدة  التشاركية  املقاربة  ستعمل 

ُ
ت

املشاركات على استخالص املحتويات بأنفسهم/أنفسهن.

النشاط: »عرض تشاركي«  

التمكن من فهم العنف الجنساني ضد النساء  

دقيقة  15

جلسة عامة

األسري  العنف  ُيعتبر 
، و ال يحق 

ً
 خاصا

ً
موضوعا

ألحد التدخل فيه

ُيعتبر أي مساس بحرية وأمن الكائن 
 .
ً
 شخصيا

ً
الحي جريمة وليس شأنا

العنف  فإن  األساس،  هذا  وعلى 
للحقوق   

ً
خرقا ُيشكل  الجنساني 

تلك  حماية  فإن  اإلنسانية،لذا، 
الحقوق ووضع حد لهذه الظاهرة، 
تندرج ضمن مسؤولية املؤسسات، 

واملجتمع برمته.  

لوال حب النساء لهذا األمر 
لكن انصرفن لحالهن

عن  تبحث  امرأة  من  هناك  ليس 
وإذا  معاملتها أو تتلذذ بذلك.  سوء 
كانت النساء ضحايا هذه الظاهرة 
ال ينصرفن لحالهن، فألنهن واقعات 
سطوة  تحت  يوجدن  أو  الفخ  في 
وضعهن. وهناك العديد من األسباب 
التي تجعل من الصعب اتخاذ قرار 
من  املعاملة،  لسوء  حد  بوضع 
بالعار،  واإلحساس  الخوف  بينها 
وفقدان اإلحساس باحترام الذات، 
للزوج،  االقتصادية  التبعية  أو 
بديل،  سكن  انعدام  أو  والعزل، 
االجتماعي  االستهجان  خشية  أو 
األمل  أو   ،)réprobation sociale(
في تغيير املعتدي لسلوكه ...الخ. إن 
الصعوبة التي تواجهها املرأة في اتخاذ 
الزوج العنيف ال ُيمكن  قرار ترك  
بعين االعتبار  فهمها سوى باألخذ  
لهشاشة الوضع االجتماعي للمرأة، 
التي  الهيمنة  الخضوع/  ولعالقات 

يفرضها عليها  ذلك الوضع.

أطفال،  هناك  كان  إذا 
فاألفضل للمرأة أن تقاوم 
وحدة  على  اإلبقاء  ألجل 

العائلة

إن أي مسكن يسود فيه العنف هو 
 déstructuré( ك ِ

ّ
ك
َ
ك وُمفـ

َّ
كـ

َ
سكن ُمـفـ

السبب،  لهذا   .)et déstructurant
ل سحب األطفال من  فإنه من املفضَّ
هذه البيئة، والتي ُيمكنهم أن يصيروا 
إما ضحايا أو معتدين في املستقبل. 
القاصرين  كون  إغفال  يجب  وال 
عرضة  أنفسهم  هم  يصيرون 

لالعتداء داخل األسرة. 

الرجال عدوانيون بطبعهم

كافة  فإن  كذلك،  األمر  كان  إذا 
الفتيان سيصيرون عنيفي الطباع 
األشخاص.  كافة  مع  والسلوك 
 
ً
فا

ْ
نـ
ُ
عـ َبر 

َ
تـ
ْ
ُيعـ الجنساني  العنف  إن 

، كما أنه نتيجة ملسار من 
ً
با

َ
سـ

َ
تـ
ْ
ُمكـ

التطبيع االجتماعي وبالتالي فإنه ليس 
.
ً
فطريا

من النساء من هن عنيفات 
مع أزواجهن.

حتى وإن ُوجدت – بطبيعة الحال 
– نساء يعتدين على أزواجهن، فإن 
ذلك ُيشكل حاالت ناذرة، وفي غالب 
األحيان يتعلق األمر بحاالت الدفاع 
من   98% في  بينما  النفس.  عن 

.
ً
الحاالت يكون الجاني رجال
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النشاط: » شجرة العنف«  

حول  والتساؤل  التفكير  على  الحضور  تحفيز 
النساء  تمس  والتي  للعنف  امللموسة  األشكال 

وأسباب هذا العنف وتداعياته

دقيقة  120

العمل ضمن مجموعات وفي جلسة عامة 

اإلعداد األولي للنشاط. رسم شجرة كبيرة على السبورة 
الورقية

استكشاف العنف ضد النساء  ‹ املرحلة األولى: 
ُيلصق رسم الشجرة على الحائط،  )45 دقيقة(. 

وُيطلب من الحضور، من خالل العصف الذهني، 
سرد بعض األمثلة امللموسة عن أفعال العنف. 

 )post-it( كتب األجوبة على البطاقات الالصقة 
ُ
ت

ع  جَّ
َ
ُيشـ لصق بعد ذلك على جدع الشجرة71. 

ُ
وتـ

أشكال العنف األربعة  الشباب على استقصاء 
الفقرة األولى(، وأال  )راجع الوحدة الخامسة، 

والجن�سي فقط.  يكتفوا بسرد العنف الجسدي، 
يتم تجميع  بعد ذلك – وبمساعدة الحضور – 

في الخانة املالئمة  كلٌّ  مختلف األمثلة حول العنف، 
أو نف�سي،  أو جن�سي،  لشكل العنف )عنف جسدي، 

أو اقتصادي؛ هناك بعض الحاالت التي ُيمكنها 
تضمين عدة أشكال من العنف(. يتم دمج ما تم 

التوصل إليه مع معلومات أخرى، مع اإلشارة 
إلى انتشار العنف  كذلك، وعلى وجه الخصوص، 

وأبعاده في املغرب، وذلك باالرتكاز على الوحدة 
الفقرتين األولى والثانية. الخامسة؛ 

›  45( املرحلة الثانية: أسباب العنف ضد املرأة 
م الحضور إلى ثالث مجموعات، 

َّ
سـ

َ
ُيقـ دقيقة(. 

ب منها التفكير ومناقشة أصل هذا 
َ
لـ
ْ
ُيطـ التي  

العنف الذكوري املماَرس ضد النساء.  ويتعين على 
الحضور كتابة األجوبة التي سيتم التوصل إليها 
يلتقي الجميع بعد ذلك  على البطاقات الالصقة. 

في جلسة عامة وُيطلب من كل مجموعة تقديم 
قترح بدائل مقبولة في حالة إذا ما أخذت 

ُ
تـ أشغالها. 

بعض املجموعات بعين االعتبار بعض األسباب 
ُيشار إلى  الصور – نمطية للعنف ضد النساء. 

ولكن كذلك إلى  الفقرة الثالثة،  الوحدة الخامسة، 
والوحدة الرابعة،  الفقرة الثانية،  الوحدة األولى، 
.) الفقرة األولى. ) توضع النتائج في جذور الشجرة 

تداعيات العنف املمارس ضد  ‹ املرحلة الثالثة: 
ُيفسر للحضور بأن تداعيات  دقيقة(   30( النساء 

في ثالثة مجاالت:   
ً
هذا العنف تكون حاضرة أساسا

راحة النساء وهنائهن، وراحة األطفال )إذا ما كان 
والكلفة االقتصادية على حياة  للزوجين أطفال(، 

وعلى املجتمع/الدولة.  وعلى أسرهن،  النساء، 
م الحضور إلى ثالث مجموعات،  سَّ

َ
ُيقـ بعد ذلك، 

ناقـِش كل منها أحد املجاالت، مع تدوين كل 
ُ
ت

15 دقيقة  منح 
ُ
)ت االعتبارات على سبورة ورقية 

يجتمع الحضور  في األخير،  ألشغال املجموعات(. 
في جلسة عامة لتقديم نتائج أشغال املجموعات. 

ُيطلب من أعضاء  بالنسبة إلى كل مجال تم تحليله، 
املجموعتين األخريين إذا ما كان لديهم/ليهن بعض 
بعدها يتم  املالحظات األخرى التي ُيمكن إضافتها. 
إدماج أشغال املجموعات مع االرتكاز على الوحدة 

ثم يتم تصحيح ما  الفقرة الرابعة،  الخامسة، 
توضع النتائج كثمار   ( قد يستوجب التصحيح. 

للشجرة(.

 كثير الشبه بجواب سبق إعطاؤه، ُيطلب منه/منها إذا ما 
ً
71- إذا قدم أحد الحضور جوابا

 تضمين ذلك الجواب في ما  سبق كتابته 
ً
كان األمر يتعلق بال�سيء نفسه، وإذا ما كان ممكنا

من قبل. يجب الحرص على أال يتم ملء الشجرة بأجوبة مشابهة.
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» كسر الحواجز« النشاط:   

لرفض  الثقافية  املقاومة  مظاهر  في  التفكير 
السبل  وكذا  النساء،  ضد  املمارس  العنف 

لتحطيمها الكفيلة 

دقيقة  60

جلسة عامة 

)10 دقائق(  ‹ القيام بحصة من العصف الذهني 
في جلسة عامة، مع طرح السؤال عن املقومات 

الثقافية التي ال تسمح بوضع حد للعنف ضد املرأة. 
في  ن على سبورة ورقية األفكار املستخلصة.  َدوَّ

ُ
ت

ُيطلب  )15 دقيقة(،   حصة ثانية للعصف الذهني 
من الحضور اإلجابة عن أي نوع من البراهين ُيمكن 

تقديمها للتحسيس بشأن أهمية مقاومة العنف 
ب ضد النساء. 

َ
كـ

َ
املرتـ

على  ‹ ب من متطوَعين اثنين لعب األدوار، 
َ
لـ
ْ
ُيطـ

يمثل أحدهما دور  أساس حوار بين شخصين؛ 
شخص ال ُيحس بأنه معني بظاهرة العنف ضد 

النساء، وال يعترف سوى بالعنف الجسدي 
يلعب اآلخر دور شخص ملتزم بقضية  والجن�سي. 

ويريد التحسيس  محاربة العنف ضد املرأة، 
في حالة ما أنجز  بخصوص هذه اإلشكالية. 

  » النشاط حول   
ً
املشاركات مسبقا املشاركون/ 

مارس 
ُ
األساطير والحقائق حول العنف الجنساني امل

ُيمكن للمتطوعين/املتطوعتين     « ضد النساء 
عالجة في 

ُ
االستلهام من اإلشكالية املطروحة وامل

دقيقة.  15 يستغرق التشخيص مدة  ذلك النشاط. 
بعد ذلك ُيفتح باب التفكير واملناقشة ‹
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باملساواة بين الجنسين

الوحدة
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الوحدة األخيرة – املعايير الوطنية والدولية لالرتقاء باملساواة بين 
الجنسين

املعايير الدولية الخاصة بحقوق . 1
النساء

ا، أصولها  تستمد حقوق النساء، كما هي معتَرف عليها دوليًّ
املصادق عليه من  من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، 
ويؤكد   .1948 املتحدة سنة  العامة لألمم  الجمعية  لدن 
بين  املساواة  مبدإ  على  والثاني،  األول  بنديه  في  اإلعالن 
ا،  قانونيًّ زمة 

ْ
ُملـ صفة  لإلعالن  ليست  أنه  غير  الجنسين. 

كما هو الشأن بالنسبة إلى العهدين الدوليين اللذين تليا 
االقتصادية  بالحقوق  يتعلق  فاألول  العالمي؛  اإلعالن 
بالحقوق  األخير  يتعلق  بينما   ، والثقافية  واالجتماعية 
املدنية والسياسية حيث إن العهدين تم اعتمادهما سنة 
1966، ويتعلق األمر، على أية حال،  بوثيقتين ال تأخذان 
وعلى  املرأة.  بالتمييز ضد  الخاص  الوضع   االعتبار  بعين 
اتفاقيات حول  قامت األمم املتحدة بإعداد   َمـر األعوام، 
مواضيع محددة بخصوص حقوق النساء، كتلك املتعلقة 
وحول الحقوق املدنية،  باملساواة في األجر بين الجنسين، 

والتمييز في ما يتعلق بالعمل ...الخ.

اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة 
للوصول إلى وثيقة قانونية، كان ال بد من االنتظار حتى سنة 
التمييز  أشكال  كافة  على  القضاء  اتفاقية  لبلورة   1979
عتبر هذه 

ُ
وت  ،)1981 التنفيذ سنة  ضد املرأة)دخلت حيز 

تم إدراج   – وألول مرة   – إذ أنه  االتفاقية وثيقة أساسا؛ 
كافة املقتضيات املتعلقة باملساواة بين الجنسين وحقوق 
وتعترف االتفاقية بأنه،  املرأة في صك قانوني دولي واحد. 
على الرغم من وجود صكوك قانونية على الصعيد الدولي، 
فإن تلك الحقوق غير  تنص على املساواة بين الجنسين، 
لسبب  ال  العالم؛  ساكنة  نصف  إلى  بالنسبة  مضمونة 
قدم 

ُ
ت  ،

ً
إذا مرة،  ألول  املؤنث.  للجنس  انتمائها  سوى 

واصفة بشكل محدد  للتمييز ضد املرأة،   
ً
االتفاقية تعريفا

تلك التفاوتات التي تطال حياتها، وتقترح التدابير الواجب 
من  األشكال  تلك  على  للقضاء  الدول  قبل  من  اتخاذها 
 
ً
التمييز، وفي ما يلي نقدم العناصر األكثر أهمية و تجديدا

في االتفاقية:

لزم االتفاقية الدول األعضاء باتخاذ كافة «التدابير  ‹
ُ
ت

املناسبة» لضمان املساواة في الحقوق والقضاء على 
التمييز ضد النساء )املادة 3(.

توضح االتفاقية بأنه ال يجب اعتبار الدور اإلنجابي  ‹
للمرأة كسبب للتمييز )الديباجة(، وبأن  األمومة 

مثل وظيفة اجتماعية، وتؤكد على املسؤولية 
ُ
ت

املشتركة بين الرجل واملرأة بخصوص االعتناء 
)املادة5(. تستوجب االتفاقية توفير  باألطفال 

خدمات اجتماعية، ألجل تمكين النساء من التوفيق 
بين واجباتهن األسرية، ومشاركتهن في الحياة العامة 

)املادة 11(.
تعترف االتفاقية بأثر العوامل الثقافية في التفاوتات  ‹

طالب 
ُ
وأشكال التمييز املرصودة: على هذا األساس، ت

االتفاقية بتغيير العقليات والسلوكيات؛ بهدف 
التمكن من القضاء على األفكار املسبقة واملمارسات 

)5 ْرِفـية )املادة 
ُ
العـ

هناك تركيز خاص على وضعية النساء القرويات  ‹
)املادة 14(.

راقب عملية تنفيذ االتفاق من لدن «لجنة القضاء على 
ُ
ت

التمييز ضد املرأة » )املواد 22-17(، وتنص االتفاقية على 
 
ً
وجوب رفع كل دولة عضو إلى اللجنة اآلنفة الذكر تقريرا
ويجب أن يتضمن التقرير التدابير التي  كل أربع سنوات، 

تم اتخاذها لتنفيذ  مقتضيات االتفاقية.
ألجل  األهمية  بالغة  قانونية  وثيقة  االتفاقية  شكل 

ُ
ت

 لعدم تنصيصها 
ً
تحقيق املساواة بين الجنسين. لكن، نظرا

فإن هذه  على وضع آليات فعلية لتطبيق ما تنص عليه، 
االتفاقية أصبحت تواجه خطر أن تبقى – بكل بساطة – 
إعالنا على املستوى النظري. وعليه، تم اعتماد البروتوكول 
االختياري امللحق باالتفاقية من لدن األمم املتحدة سنة 
إذ ينص على  2000؛  ثم دخل حيز التنفيذ سنة   ،1999
تطبيق  بشأن  والتق�سي  الشكاوى  لتسجيل  آليات  وضع 

االتفاقية.
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اإلعالن العاملي بشأن العنف ضد املرأة
على كافة  بهدف سد الثغرة التي تعتري اتفاقية القضاء 
فإن لجنة القضاء على التمييز  أشكال التمييز ضد املرأة، 
بشأن  العامة  التوصية   1992 سنة  نشرت  املرأة  ضد 
بأنه  املرأة  حق  في  العنف  تنعت  التي  املرأة  العنف ضد 

شكل من أشكال التمييز.
بشأن  اإلعالن  املتحدة  األمم  اعتمدت   ،1993 سنة  وفي 
وعلى الرغم من كونه ال  على العنف ضد املرأة.  القضاء 
فإن  القانوني،  املستوى  على  اإللزامية  القوة  على  يتوفر 
وذلك من خالل إقراره بأن  اإلعالن له قيمة رمزية قوية؛ 
املتكافئة  غير  القوة  موازين  »ُيترجم  املرأة  ضد  العنف 
الهيمنة  إلى  أدت  والتي  والنساء،  الرجال  بين  ا  تاريخيًّ
بدوره  أف�سى  مما  الرجال،  قبل  من  ين 

ْ
ـ
َ
َمـاَرسـ

ُ
املـ والتمييز 

أتى هذا اإلعالن لتوطيد  ولقد   . النساء«  إلى كبح ارتقاء 
املرأة،  ضد  التمييز  أشكال  كافة  على  القضاء  اتفاقية 
 لكون العنف ضد املرأة ُيعرقل تمتع املرأة بالحقوق 

ً
اعتبارا

التي تم إقرارها.
إعالن  وهي  بالغة  أهمية  تكت�سي  الحقة  وثيقة  هناك 
املؤتمر  إطار  في  إعدادهما  تم  التي  بيجين  عمل  ومنهاج 
النبذة  )راجع:   )1995 )بيكين  العالمي الرابع املعني باملرأة 
مجاالت  في  أهدافا  العمل  منهاج  وضع  ولقد  التاريخية(. 
من قبيل العنف ضد املرأة، والفقر، والتربية...الخ.، والتي 
يتوجب على الدول املوقعة رفع تقارير دورية بخصوصها.

عرف  والعشرين،  الحادي  للقرن  األول  العقد  من  ابتداًء 
بالحقوق  القانوني  اإلقرار  مجال  في   

ً
هاما  

ً
تقدما املغرب 

بفضل  وذلك  الجنسين؛  بين  واملساواة  للنساء،  الكونية 
مختلف  طالت  التي  التشريعية  اإلصالحات  من  سلسلة 
امليادين. فمن ناحية تعلق األمر بمالءمة التشريعات الوطنية 
بالقانون الدولي  املصاَدق عليه. أما من ناحية أخرى، فلقد 
كان الهدف هو تحديث البلد عن طريق الدمقرطة والتنمية 
السوسيو- اقتصادية. وُيترجـِم هذا املسار اإلرادة السياسية، 
املساواة بين الجنسين،  على أعلى مستوى سيا�سي، إلرساء 
ة لجمعيات املجتمع  ـِلحَّ

ُ
 مع املطالب امل

ً
كما أنه ُيمثل تجاوبا

املدني بشأن الحقوق اإلنسانية وحقوق املرأة.

اإلطار القانوني املغربي  بشأن . 2
حقوق املرأة

1.2 انخراط املغرب في القانون الدولي
انخرط املغرب في معظم املعاهدات  على املستوى الدولي، 
وحقوق املرأة من  واالتفاقيات بشأن الحقوق اإلنسانية، 
االقتصادية  بالحقوق  ين 

َ
ِقـ
ّ
َعـلـ

َ
تـ
ُ
امل الدوليين  العهدين  قبيل 

واالجتماعية والثقافية؛ وكذا بالحقوق املدنية والسياسية 
باإلضافة إلى  1979(؛  ن صادق املغرب عليهما سنة 

ْ
يـ
َ
)واللذ

اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة.
لقد صادق املغرب على هذه االتفاقية سنة 1993، مع إبداء 
نصها  نشر  ثم  التفسيرية،   واإلعالنات  التحفظات  بعض 
2008، سحب  وفي سنة   .2001 في الجريدة الرسمية سنة 
املغرب تحفظاته ُحيال الفقرة الثانية للمادة التاسعة ) نقل 
 16 وكذلك املادة  األم جنسيتها ألطفالها من زوج أجنبي(، 
)املساواة في حقوق وواجبات الزوجين خالل الزواج وبعد 
فسخ عقده(. غير أن املغرب أبقى على تحفظاته في ما يتعلق 

بما يلي:
املادة الثانية التي تنص على إدانة التمييز ضد النساء  ‹

في كافة أشكاله، والتزام الدول بالقضاء عليه بكل 
السبل املالئمة. ولقد صرح املغرب بأنه لن ُيطبق هذه 

املادة إال إذا اتضح أنها ال تدخل في أي تعارض مع 
القواعد الدستورية بخصوص خالفة العرش، أو مع 

الشريعة اإلسالمية.
بخصوص الفقرة الرابعة من املادة الخامسة عشرة  ‹

التي تق�سي بحق املرأة في اختيار مكان اإلقامة 
والسكن، أعلن املغرب أنه لن ُيطبق هذه املادة في حال 

تعارضها مع مدونة األسرة.
بخصوص املادة التاسعة والعشرين، والتي تنص  ‹

على أن أي خالف بين الدول، بشأن تأويل أو تطبيق 
اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة، 

ُيمكن رفعه إلى محكمة العدل الدولية بطلب من 
إحدى الدول، فإن املغرب لن يقبل بهذا النظام  سوى 

في حالة موافقة كل األطراف املعنية.
اتفاقيات  املغرب على عدد من  صادق  بموازاة مع ذلك، 
في  الجنسين  بين  املساواة  بشأن  الدولية  العمل  منظمة 

:
ً
ميدان العمل، خصوصا

االتفاقية 100 بخصوص املساواة في األجر بين الرجال  ‹
والنساء مقابل عمل ذي القيمة نفسها )حيث دخلت 

االتفاقية حيز التنفيذ سنة 1951، وصادق عليها 
املغرب سنة 1978(.

االتفاقية 111 بخصوص القضاء على التمييز في  ‹
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ميدان العمل واالستخدام )والتي دخلت حيز التنفيذ سنة 1960 وصادق عليها املغرب سنة 1963(.
االتفاقية 183 بشأن حماية األمومة )دخلت حيز التنفيذ سنة 2002، وصادق عليها املغرب سنة 2011. ‹

ع املغرب على إعالن ومنهاج عمل بيجين، واللذين عبر املغرب، بخصوص تطبيقهما، عن تحفظه في تقريره لسنة 2015. 
َّ
كما وقـ

2.2  القانون الوطني
وُيكرس الدستور  لشامل النظام القانوني الوطني.   

ً
شكل مصدرا

ُ
والتي ت ويتعلق األمر هنا بالقاعدة األسمى للبالد،  الدستور. 

2011، وألول مرة، مساواة الرجل باملرأة في ممارسة كافة حقوقهما، كما يلتزم املغرب بالحقوق اإلنسانية في  الجديد لسنة 
مو القانون الدولي )على أساس التصديقات التي قام بها(.

ُ
كونيتها، كما ُيقـِرُّ بـِسـ

املساواة بين الرجل واملرأة في الدستور
الديباجة:  إن اململكة املغربية: ‹

وتكافؤ -  يتمتع فيه الجميع باألمن والحرية والكرامة واملساواة،  دعائم مجتمع متضامن،  تواصل بعزم إرساء   
الفرص.

إن اململكة املغربية، العضو العامل النشيط في املنظمات الدولية، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ - 
كما تؤكد عزمها على مواصلة  وتؤكد تشبثها بحقوق اإلنسان كما هي متعارف عليها عامليا.  وحقوق وواجبات، 

العمل للمحافظة على السلم واألمن في العالم.
تلتزم اململكة املغربية بما يلي:

حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس )...(- 
جعل االتفاقيات الدولية، كما صادق عليها املغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين اململكة، وهويتها الوطنية - 

الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية
املواطنات  ‹ لحرية  الفعلي  الطابع  تعميم  من  تمكن  التي  الظروف  توفير  على  العمومية  السلطات  تعمل   :6 الفصل 

واملواطنين، واملساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية.
الفصل 19: يتمتع الرجل واملرأة، على قدم املساواة، بالحقوق والحريات املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية  ‹

والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته األخرى، وكذا في االتفاقيات واملواثيق الدولية، 
كما صادق عليها املغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت اململكة وقوانينها.

تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ املناصفة بين الرجال والنساء وتحدث لهذه الغاية، هبأة للمناصفة ومكافحة كل أشكال  ‹
التمييز.

والرجال في ولوج الوظائف  ‹ ينص القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء    :30 الفصل 
االنتخابية.
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بين  املساواة  لألسرة  الحالي  القانون  يضع  األسرة.  مدونة 
الرابعة،  الوحدة  )راجع  املظاهر  العديد من  في  الجنسين 
الفقرة الثالثة بالنسبة إلى العناصر التي مازالت تنص على 
تم إصالح هذه  لقد  واملرأة(.  الرجل  نحو  متباينة  معاملة 
املدونة  منذ 13 سنة )سنة 2004(، بفضل املبادرة امللكية، 
ّوِج 

َ
مما يشهد على إرادة االرتقاء باملساواة بين الجنسين، وُيتـ

الدفاع عن  الذي خاضته جمعيات  النضال  سنوات من 
حقوق املرأة، وعن الحقوق اإلنسانية بصفة عامة؛ حيث 
األسرة  مدونات  أحد  ذلك،  كل  بفضل  املدونة،  أصبحت 
إفريقيا.  األوسط وشمال  الشرق  منطقة  في  تقدما  األكثر 
 نحو املساواة الكاملة بين 

ً
 حاسما

ً
كل هذا اإلصالح تحوال

َ
وُيشـ

 
ً
 لكون إخضاع هذه األخيرة كان ثابتا

ً
الرجل واملرأة، اعتبارا

– في  املقام األول – من خالل  وضعها التابع للرجل داخل 
 لكون األسرة هي املجال الذي يتجذر 

ً
اإلطار األسري،  واعتبارا

ولقد همت اإلصالحات العميقة التي  فيه النظام األبي�سي. 
أتى بها اإلصالح امليادين اآلتية على وجه الخصوص72:

إلغاء واجب طاعة الزوجة للزوج، والوصاية اإللزامية لهذا 
األخير.

املسؤولية املشتركة للزوجين بشأن األسرة.

الذي ُيمكن للمرأة كذلك أن  التنظيم القانوني للطالق،   
لم يكن ممكنا وضع حد للعشرة  )في ما م�سى،  طالب به 

ُ
ت

الزوجية سوى من طرف الزوج بتطليقه للزوجة (.

 فقط ببعض 
ً
وضع حد لتعدد الزوجات، الذي أصبح ممكنا

الشروط، وبعد إذن من القا�سي.

ُيسمح  )إذ  للجنسين  سنة   18 في  الزواج  سن  تحديد 
للقاصرين بالزواج في حاالت استثنائية وبإذن من القا�سي(.

التشريع بشأن العمل.  تم إصالح مدونة الشغل سنة 2003، 
حيث إنها تتضمن املقتضيات الجديدة اآلتية بشأن حقوق 

املرأة: 

 – أخرى  أشياء  ضمن   – معلل  تمييز  كل    9 املادة  تمنع 
ويترتب عن ذلك  واألجيرات:  َجراء 

ُ
الجن�سي بين األ باالنتماء  

1( حق  بصفة خاصة عن املقتضيات اآلنفة الذكر ما يلي: 
املرأة في إبرام عقد الشغل؛ 2( )...(؛ 3( حق املرأة، متزوجة 
كانت أو غير متزوجة، في االنضمام إلى نقابة مهنية، واملشاركة 

في إدارتها وتسييرها.

  قد يرتكبه 
ً
 جسيما

ً
التحرش الجن�سي خطأ  40 تعتبر املادة 

لشغله  األخير  هذا  مغادرة  وتعتبر  األجير،  في حق  ل  ِ
ّ
غ

َ
ش

ُ
امل

الواردة في هذه املادة في حالة ثبوت  بسبب أحد األخطاء 
ارتكاب املشغل إلحداها، بمثابة فصل تعسفي.

تمنع املادة 346 كل تمييز في األجر بين الجنسين، إذا تساوت 
قيمة الشغل الذي يؤديانه.

2016، صدر في الجريدة الرسمية  في شهر غشت من سنة 
 بذلك الفراغ القانوني 

ً
القانون املتعلق بالعمل املنزلي، مالئا

والعامالت.  العاملين  العديد من  بحق   
ً
ُمْجِحفا كان  الذي 

فاألمر هنا يتعلق بقطاع يحضر فيه العنصر النسوي بكثافة، 
وُيالَحظ  على وجه الخصوص حضور الفتيات القاصرات 
ألف من  ألف و80   60 شير التقديرات إلى وجود ما بين 

ُ
)ت

الفتيات العامالت في البيوت والبالغة أعمارهن أقل من 15 
 من 

ً
سنة،73(. هذا القطاع كان حتى وقتنا الحاضر محروما

أي تقنين، وكان يتميز كذلك بمستوى مرتفع من االستغالل. 
وسيدخل هذا القانون حيز التطبيق ابتداًء من شهر عشت 
كان محط  الذكر  القانون سالف  أن   كما   .2017 لسنة 
العديد من االنتقادات من لدن الجمعيات العاملة في مجال 
والنسائية منها على وجه الخصوص،  الحقوق اإلنسانية، 
)السيما وضع سن السادسة عشرة عوض الثامنة عشرة 
كحد أدنى للسن الذي ُيْسَمح فيه بالعمل في هذا القطاع (.

سمح تعديل قانون   ،2007 في سنة  قانون نقل الجنسية. 
الزوج  من  ألطفالهن  جنسيتهن  بنقل  للنساء  الجنسية 
به   

ً
مسموحا قبل التعديل–   – الذي كان  ال�سيء  األجنبي، 

للزوج فقط.

العنف املوجه ضد النساء في القانون الجنائي وفي النقاش 
حول مشروع القانون رقم 103.13.

 سمحت املراجعات املتتالية للقانون الجنائي بإقرار حقين 
أساَسْين للمرأة:

الذي سمح للمرأة بإقامة دعوى ضد   ،2003 تعديل سنة 
زوجها من دون طلب مسبق من املحكمة74.

حذف مقت�سى الفصل 475 سنة 2014، الذي كان يسمح 
وذلك  الضحية،  من  بالزواج  االغتصاب  جريمة  ملرتكب 
لإلفالت من املالحقة القضائية. في هذا الصدد، تم تشديد 
حركة  بفضل   ،  475 الفصل  حذف  العقوبات75.  بعض 

72-  م. شيشا– ت. )2013( التفاوتات الجنسانية واملمارسات داخل املقاولة باملغرب، ص.9.
73-   من أجل مغرب بدون«خادمات قاصرات»   ص.7

74-   االئتالف املغربي لحظر تشغيل الطفالت كخادمات في البيوت:)2015( » من اجل مغرب بدون خادمات قاصرات« - ص 7
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الفتاة  انتحار  بعد  سنتين  النسائية  اإلنسانية  الحقوق 
جبرت على التزوج 

ُ
القاصرة أمينة الفياللي )16 سنة(، التي أ

من مغتصبها بسبب الضغوط األسرية التي مورست عليها، 
وبسبب الفصل سالف الذكر.

وكاملة  ال يضمن حماية فعلية  الجنائي،  القانون  أن  غير 
في  التعميق  من  )للمزيد  الجنساني  العنف  ضد  للنساء 
ُيرجى  هذا الباب املتعلق بالعنف الجنساني ضد النساء، 
وبفضل الضغوطات وأعمال  مراجعة الوحدة الخامسة(. 
الضغط والترافع التي أقدمت عليها العديد من الجمعيات 
هو  القانون  هذا  فإن  النساء،  حقوق  مجال  في  العاملة 
)رقم  اآلن بصدد املراجعة؛ حيث إن هناك مشروع قانون 
الذي تم  يخص العنف الجنساني ضد النساء،   )103.13
ولقد بقي القانون   .2013 إعداده من لدن الحكومة سنة 
ونصف  لسنتين  الحكومي  املجلس  أروقة  داخل   

ً
مجمدا

التوصيات  وبسبب   أثيرت حوله،  التي  النقاشات  بسبب 
( التي تقدم بها املجتمع املدني، 

ً
واالنتقادات )أو االثنين معا

 2016 قبل تبنيه في شهر مارس من سنة  كما املؤسسات، 
واملصادقة عليه من قبل مجلس النواب، في شهر يوليوز من 
السنة نفسها ، في انتظار مصادقة مجلس املستشارين. ومن 
بين العناصر اإليجابية للقانون الجديد، هناك اإلشارة إلى 
األشكال املختلفة من العنف )العنف الجسدي، والجن�سي، 
والنف�سي، واالقتصادي(، وهناك تشديد العقوبة إذا ما كان 
الجاني هو الزوج في اآلن نفسه، أو شخص متكفل بالضحية. 
ولقد تم كذلك إدخال الزواج القسري ضمن أفعال العنف، 
وكذا وضع بعض اإلجراءات الوقائية لفائدة الضحية. وفي 
ما يخص التوصيات بشأن تضمين بعض العناصر األساِس 
في القانون )كما في القانون الجنائي الذي هو قيد اإلصالح(، 
بمالحظاتهما:  تقدمتا  األهمية  بالغتا  مؤسستان  هناك 
واملنظمة  ويتعلق األمر باملجلس الوطني لحقوق اإلنسان، 
 Human( «واتش رايتس  الحكومية  «هيومن  غير  الدولية 
وترتبط العناصر املشار إليها من   .)Rights Watch - HRW
بالثغرات التي تعتري القانون بخصوص  كلتا املؤسستين، 
والعقوبات  الوقاية منه،  وسبل  العنف األسري،  موضوع 

الواجب اتخاذها ضد الجناة والحماية الفعالة للضحايا

75-   املجلي الوطني لحقوق اإلنسان )2015( وضعية املساواة واملناصفة باملغرب، ص. 16.
2013.13، املتعلق بمحاربة العنف ضد النساء؛  منظمة »هيومن رايتس  )2016( رأي املجلي الوطني لحقوق اإلنسان بخصوص مشروع القانون رقم  76- املجلس الوطني لحقوق اإلنسان 

واتش«رسالة املنظمة إلى الحكومة املغربية بشأن إصالحات القوانين املتعلقة بالعنف

الوطني  املجلس  عن  الصادرة  الرئيَسة  التوصيات 
واتش«  رايتس  »هيومن  ومنظمة  اإلنسان  لحقوق 
وحول مشروع القانون  حول إصالح القانون الجنائي، 

103.13 بخصوص العنف ضد املرأة76
العنف  ‹ أشكال  بين  من  األسري  العنف  تضمين 

وتعريفه بشكل واضح.
ا  ‹ الذي ال ينسحب حاليًّ تطبيق مبدأ تشديد العقوبة، 

على   ،
ً
كفيال أو   

ً
زوجا يكون  الذي  الجاني  على  سوى 

العشرة الحميمين، خارج  األزواج السابقين ورفقاء 
الزواج.

تجريم االغتصاب في إطار الزواج. ‹
اعتبار االغتصاب ليس فقط جريمة أخالقية، وإنما  ‹

كجريمة ضد الشخص.
حق  ‹ في  عليها  املنصوص  العقوبة  تخفيف  حذف 

املرتكبة في حالة مباغتة  جريمة القتل أو االعتداء 
ا بشكل غير مشروع  شخصين خالل اتصالهما جنسيًّ

)ما ُيصطلح عليه ِب «  جريمة الشرف»(
في  ‹ التنصيص على محور منع العنف ضد النساء 

النصين التشريعيين
بإنفاذ  ‹ املكلفة  للسلطات  محددة  واجبات  إرساء 

العنف،  قضايا  في  املتابعة  بخصوص  القانون 
التي  التخلي عن الضحية  ومنع  وتوجيه الضحية، 
قامت بالتبليغ عن حاالت العنف، أو تركها لحالها، 

أو إرسالها ثانية لكنف شريك خطير.
بسبب  ‹ الضحايا،  لفائدة  الحماية  إجراءات  تعزيز 

عدم كفاية اإلجراءات الحالية في ضمان أمنهن.  
م لضحايا العنف األسري  ‹ دَّ

َ
قـ
ُ
تعزيز نظام الدعم امل

ونفسية  خدمات صحية،  )بتوفير مراكز استقبال، 
وقانونية...الخ.(؛ إذ أن نظام الدعم الحالي غير كاف، 
 الجمعيات، وبذلك يتضح أن انخراط 

ً
نه أساسا ّمِ

َ
ـؤ

ُ
وت

الحكومة �سيء أسا�سي جدا
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اإلعداد األولي للنشاط. تحضير ثالث نسخ من االتفاقية77 
وثالث نسخ من الجدول املثبت في األسفل.

يتم تقديم املعايير الدولية بشأن حقوق املرأة  ‹
)يجب اإلشارة إلى الوحدة األخيرة، الفقرة األولى(، 

ت  ِعدَّ
ُ
لصقات الكبيرة التي أ

ُ
مع االستعانة ببعض املـــ

.)slides( فافات 
ُّ
، أو عرض بعض الشـ

ً
سلفا

وُيطلب من  ‹ م الحضور إلى ثالث مجموعات،  سَّ
َ
ُيقـ

املشاركين واملشاركات التقاسم حول بعض حاالت 
نَّ 

ُ
أو التي ك التمييز ضد املرأة التي مورست عليهن، 

حالة  يختار الحضور حالتين:  شاهدات عيان عليها. 
طورة ثم ُيشَرع في 

ُ
خرى أقل خ

ُ
عتبر خطيرة، وأ

ُ
ت

تدوين مالحظات على ورقة.
سخة من اتفاقية  ‹

ُ
ع على كل مجموعة ن َوزَّ

ُ
ت

سخة من الجدول، ويجب تعبئة هذا 
ُ
ون »سيداو« 

األخير عن طريق تضمينه لوصف حالة محددة 
وُمرتكـِب فعل ذلك  وضحية هذا التمييز،  للتمييز، 

دين موضوع 
ُ
دَرج مواد املعاهدة التي ت

ُ
م ت

ُ
ثـ التمييز، 

لتمييز. ا

وُيطلب من ممثل/ ‹ ع الحضور في جلسة عامة،  ُيَجمَّ
ممثلة كل مجموعة تقديم دراسة الحالة التي 

م تلي ذلك جلسة تفكير ومناقشة بين 
ُ
ث نِجزت، 

ُ
أ

املشاركين/املشاركات. كافة 

م للحضور املسار الذي انضم املغرب من  ‹ ـدَّ
َ
ُيـق

خالله إلى العديد من االتفاقيات الدولية بشأن 
مع التوقف عند اتفاقية  املساواة بين الجنسين، 

القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة.
ب من  ‹

َ
لـ
ْ
وُيطـ ع الحضور على ثالث مجموعات،  ُيَوزَّ

الجميع التفكير بشأن العناصر امللموسة التي 
ُيبقي  تجعل املغرب – حتى اللحظة الراهنة – 

يقوم  على تحفظاته ُحيال االتفاقية آنفة الذكر. 
الحضور بتدوين أجوبة املشاركين/املشاركات على 

)على سبيل املثال املعاملة املتباينة بين  الورق 
املنصوص عليها بخصوص توزيع  الرجال والنساء 

في  يتعين على املشاركين/املشاركات،  الخ.(.  اإلرث... 
حال عقدهم/عقدهن لجلسة مخصصة ملوضوع 

) راجع الوحدة الرابعة(، أن يكونوا قادرين/ التمييز 
قادرات على اإلجابة. وحتى إن لم يكن األمر كذلك، 
 
ً
انطالقا يتوجب على الحضور البحث عن أجوبة؛ 

 15 منح 
ُ
)ت من معارفهم/معارفهن للقوانين الوطنية 

دقيقة ألعمال املجموعات(.

 النشاط: »دراسة الحاالت على ضوء 
على كافة أشكال العنف  اتفاقية القضاء 

ضد املرأة«

»انضمام املغرب للقانون  النشاط:   
الدولي بشأن املساواة بين الجنسين«

تسليط الضوء على التشريع الدولي بشأن حقوق 
التفاقية   

ً
عمقا أكثر  بتحليل  والقيام  املرأة، 

املرأة  ضد  التمييز  أشكال  كافة  على  القضاء 
»سيداو«

حقوق  بشأن  الرئيَسة  املعاهدات  استكشاف 
في  والتفكير  املغرب،  إليها  انضم  التي  املرأة 
املغرب  تحفظات  رفع  دون  تحول  التي  األسباب 
أشكال  كافة  على  القضاء  اتفاقية  بخصوص 

التمييز ضد املرأة

دقيقة  90

دقيقة  50

العمل ضمن مجموعات وفي جلسة عامة 

العمل ضمن مجموعات ثم في جلسة عامة 

أنشطة تعليمية

مرتكب فعل التمييزالضحيةالحالة
مواد املعاهدة املعنية 

بالحالة

.1

 .2

77-  يوجد في الفصل السابع تحت عنوان « موارد ومواد» رابط شبكة اإلنترنيت ألجل تحميل 
النسخة العربية من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة
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حَرز في مسار 
ُ
النشاط: » التقدم امل  

االعتراف باملساواة بين الجنسين في 
القانون املغربي«

التعرف على التشريع املغربي بشأن حقوق املرأة 
والتفكير في مدى حمايته للمرأة

دقيقة  90

العمل ضمن مجموعات ثم في جلسة عامة 

وتتم  ‹ م كل مجموعة ُعصارة تفكيرها باملوضوع،  ّدِ
َ
قـ

ُ
ت

مقابلة تلك األفكار بين أشغال املجموعات الثالث. 
يتم اإلدماج والتحديد متى استدعى األمر ذلك 

2.1 6، الفقرة  باالرتكاز على الوحدة 

)على  ‹ تحضير عرض تركيبي  اإلعداد األولي للنشاط. 
سبورة ورقية أو على شفافات )slides( حول 

مشروع القانون بشأن العنف ضد املرأة، وحول 
الصادرة بهذا الصدد عن  التوصيات الرئيَسة، 

«هيومن  املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ومنظمة 
)2.2 6، الفقرة  رايتس واتش » )راجع الوحدة 

ُيطلب من الحضور ذكر اإلصالحات أو التعديالت  ‹
والتي تم إنجازها  التشريعية التي يعرفونها/يعرفنها، 

خالل العشرين سنة األخيرة بشأن حقوق املرأة. 
رة على  ّسِ

َ
يـ
ُ
امل ر/  ّسِ

َ
يـ
ُ
يتم تدوين ذلك من قبل امل

)مع االنتباه إلى ضرورة التمييز بين  سبورة ورقية 
وما يتعلق بمجال  ، ضمن الدستور، 

ً
ما يدخل، مثال

...الخ.(.  والقانون الجنائي  والتشغيل،  األسرة، 
في  رة،  ّسِ

َ
يـ
ُ
امل ر/  ّسِ

َ
يـ
ُ
عطى توضيحات من لدن امل

ُ
ت

م 
ُ
ثـ حالة وجود بعض املعلومات غير الصحيحة، 

ن تلك التوضيحات مع املعلومات التكميلية،  َضمَّ
ُ
ت

للوصول إلى إطار كامل للتغييرات التشريعية 
)تتم اإلشارة إلى  التي طرأت على الساحة املغربية 

.)2.2 الوحدة األخيرة، فقرة 

103.13 بشأن العنف  ‹ يتم تقديم مشروع القانون 
عرض، بواسطة سبورة ورقية أو 

ُ
ضد املرأة، وت

الصادرة عن  التوصيات الرئيَسة،   ،)slide( فافة 
ُ

ش
«هيومن  املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ومنظمة 

يتم إما تقديم  مفهوم  «العنف  رايتس واتش » . 
األسري» ألول مرة، أو التذكير به )حسب ما إذا كان 
الحضور قد شاركوا/شاركن في الجلسة املخصصة 

للعنف – راجع الوحدة الخامسة بهذا الصدد(، 
م يتم التأكيد على أن%55  من النساء ضحايا 

ُ
ث

العنف قد تعرضن للتعنيف من قبل الزوج أو – 
في حاالت نادرة – من  قبل أقارب الزوج. 

وُيطلب  ‹ م الحضور إلى ثالث مجموعات، 
َّ
سـ

َ
ُيقـ

منهم/منهن التفكير في االتفاق أو عدم االتفاق مع 
التوصيات الصادرة عن الهيأتين.

م كل مجموعة أشغالها  ‹ ّدِ
َ
قـ

ُ
ت في جلسة عامة، 

م 
ُ
ثـ صت إليه من أفكار وتأمالت، 

ُ
بخصوص ما خلـ

ُيفتح باب املناقشة العامة.
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أدوات تحليلية
ملحاربة أشكال التمييز
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أدوات  تحليلية ملحاربة أشكال التمييز

فإنه  الجنساني،  والتمييز  التفاوت  أشكال  للتحرك ضد 
ؤخذ في الُحسبان حاجيات املرأة على 

ُ
من الضروري أن ت

املستوى العملي واملستوى االستراتيجي. مستويين: 
عتبر الحاجيات العملية للمرأة تلك التي ترتبط  ‹

ُ
ت

وتختلف تلك الحاجيات   ،
ً
بدورها املقبول اجتماعيا

ولكنها تبقى مرتبطة بالحاجيات  من سياق آلخر، 
 ،

ً
اليومية، على اختالف السياق،  كاألكل مثال

...الخ. كل هذه  والصحة، والشغل، واملداخيل 
الحاجيات تبقى سهلة التعريف من لدن املرأة 

نفسها، كما أن التدخل على هذا املستوى يمر، 
دة. غير أن  بصفة عامة، عبر مساعدات مادية ُمَحدَّ
على أهميتها، ال تضع موضع  تلبية هذه الحاجيات، 
وبذلك  السؤال األدوار التقليدية للنوع االجتماعي، 

َساءل التفاوتات بين الرجل واملرأة التي تترك 
ُ
ال تـ

هذه األخيرة في وضع التابع للرجل.
تأتي الحاجيات اإلستراتيجية للمرأة،  ‹ مقابل ذلك، 

التي ترتبط بمكانتها االجتماعية األدنى من الرجل. 
 من سياق 

ً
وال تختلف هذه الحاجيات سوى قليال

ْحَرز بالنسبة إلى 
ُ
ولها صلة بتقدم املرأة امل آلخر، 

الوضع االجتماعي، واملساواة بما في ذلك: مراقبة 
املوارد، واملشاركة في اتخاذ القرار وتوزيع العمل 

الفقرة  راجع الوحدة الثانية،  )اإلنجابي واإلنتاجي – 
وتقليص أشكال  واملساواة في األجور،  الثانية(، 

ويبقى هذا  ...الخ.  والتمثيلية السياسية  العنف، 
الصنف من الحاجيات أكثر صعوبة في تعريفه من 
ف�سي إلى 

ُ
كما أن تلبيتها ت لدن األشخاص املعنيين، 

وتطرح وتسائل  تعديل األدوار االجتماعية للنوع، 
مما  الوضعية التابعة للرجل من قبل املرأة؛ 

لوضع أكثر مساواة. على  ُيساعدها على االرتقاء 
ُيمكن القيام بأنشطة تحسيسية،  هذا املستوى، 

وتمكينية  وتكوينية،  وتعليمية،  ِويـة، 
َ
ْوعـ

َ
وتـ

)autonomisation(، كما ُيمكن لتلك األنشطة أن 

في ما يتعلق بوضع التفاوت بين النساء  معرفة واضحة، 
والرجال في سياق معين، وحتى يتيسر القيام بتدخل 
مالئم، فإن هناك أداة ملساعدتنا وهي »إطار هارفارد 

يتم وضع هذه األداة حيز التطبيق مع   ». التحليلي 
وتؤدي هذه األداة الوظيفة الهامة؛  املجتمع املحلي. 
املتمثلة في تحسيس الساكنة بخصوص التمييز بين 

ِن كذلك 
ّ
َمـكـ

ُ
وت واالختالل في توازن القوى،  الجنسين، 

من تقفي آثار التغيير. 

تتكون األداة من ثالثة عناصر هي: 
)الطور األول  ‹ جدول »بروفايل« األنشطة 

) للتشخيص
)الطور الثاني  ‹ الولوج واملراقبة  »بروفايل«  جدول 

) للتشخيص
جدول عوامل التأثير في الولوج واملراقبة )طور  ‹

التغيير( تحليل 

األنشطة جدول»بروفايل« 

يتضمن هذا الجدول إحصاء كل األنشطة التي تقع على 
والرجال، مع التعريف بمن يقوم بماذا،  عاتق النساء 

ومتى وأين. وُيمكن كذلك من تثمين الوقت الذي تم 
ْسرية منها 

ُ
)األ ل الفضاءات 

ْ
غـ

َ
وش تخصيصه لهذه املهام، 

االحتياجات العملية واالحتياجات . 1
اإلستراتيجية

التحليل املقارن للنوع االجتماعي: . 2
إطار هارفارد التحليلي

والتعبئة السياسية  ُدرات، 
ُ
تشمل كذلك تعزيز القـ

...الخ.

 World Vision( العاملية  الرؤية  منظمة  املصدر: 
على  للتكوين  أدوات  حقيبة   :)International( )2009

النوع. ص. 92-94.
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وتتقسم هذه الفضاءات في ثالثة محاور: والعمومية(. 
إنجاب األطفال  ‹ إذ يتجلى ذلك في:  بها وبأفرادها؛  أنشطة مرتبطة باإلنجاب، وتهم صيانة شؤون األسرة واالعتناء 

وتحضير وجبات الطعام،  ثم التسوق،  وكذلك العناية بصحة األسرة برمتها،  واالهتمام بهم وبصحتهم وتربيتهم؛ 
الشروب وجمع الحطب لألغراض  والتزود باملاء  م توفير املأكل، 

ُ
ث والتكفل بشؤون البيت من نظافة وترتيب، 

املنزلية حسب اختالف السياق...الخ.
وتهم إنتاج السلع والخدمات ألغراض االستهالك واملقايضة في ميادين كالفالحة،  ‹ أنشطة مرتبطة باإلنتاج، 

الصناعة...الخ. والصيد، 
أو  ‹ وتقديم خدمات اجتماعية مثل تجهيز الحفالت،  وتهم تنظيم أنشطة جماعية،  أنشطة مرتبطة باملجتمع املحلي، 

...الخ. أو في اإلطار الجمعوي  القيام بأنشطة سياسية على الصعيد املحلي، 
والتي ُيمكنها أن تتغير حسب كل سياق. ‹  « لجدول بروفايل األنشطة» 

ً
وفي ما يلي، نسوق مثال

النشاط
فتيان - رجالفتيات - نساء

أين؟متى ؟أين؟متى ؟

اإلنجاب

االعتناء باألطفال/ أو باألقرباء املر�سى

التزود باملاء

جمع الحطب ألغراض منزلية 

ترتيب البيت وتنظيفه

التسوق

تحضير وجبات الطعام

تنظيف املالبس

أنشطة أخرى ...

اإلنتاج

الفالحة

النشاط 1 ...

…

در الدخل

 النشاط 1 ...

…

تربية املاشية

النشاط 1 ...

…

أنشطة أخرى

املجتمع املحلي

تنظيم الحفالت / املراسيم 

أنشطة سياسية

 أنشطة جمعوية 

أنشطة أخرى
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جدول بروفايل الولوج واملراقبة

يسمح هذا الجدول بالولوج إلى املوارد الضرورية إلنجاز 
ومراقبة تلك املوارد  من جهة،  مهام بروفايل األنشطة، 
من جهة أخرى. ُيشير الولوج إلى حق/إذن استعمال مورد 
اتخاذ  وامتالك حق  التحكم،  املراقبة فتعني  أما  معين؛ 

القرار بشأن املورد.

قسم املوارد لفئتين:
ُ
ت

1 .)... املوارد اإلنتاجية ) من أرض ومَعـدات 

التربية، . 2 )القرض،  املوارد املرتبطة بالبيئة واإلنتاج 
.)... املعلومة 

من  تحقيقها  تم  التي  األرباح  بَتـعداد  البروفايل  يقوم 
تلك  من  املستفيد  وُيبرز  والجماعي،  ري 

ْ
سـ

ُ
األ اإلنتاج 

األرباح.

جدول عوامل التأثير

ُيمكنها  التي  العوامل  تحديد  من  الجدول  هذا  ن  ِ
ّ
ك
َ
ُيمـ

إحداث أثر في تقسيم العمل )اإلنجابي أو اإلنتاجي(، وكذا 
ببعض  األمر  تعلق  سواء  ومراقبتها؛  املوارد  إلى  الولوج 
باملساواة  أو املحفزات التي من شأنها االرتقاء  العراقيل، 

الجنسين. بين 

راجع:
َ
امل

F3E )2010(, Fiches pédagogiques. Genre 
& Développement, p. 10-13 )URL: http://
www.genreenaction.net/IMG/pdf/fiches_
pedagogiques.pdf(

Vision Mondiale Internationale )2009(, Trousse 
à outils pour la formation sur le genre, p. 95-128 
)URL : http://www.wvi.org/sites/default/files/
Gender_Training_Tookit_French.pdf(

املوارد
فتيان - رجالفتيات - نساء

أين؟متى ؟أين؟متى ؟

موارد 
اقتصادية أو 

منتجة:

األرض

ات ُمـَعـدَّ

يد عاملة
ً
الدفع نقدا

موارد أخرى

موارد سياسية:

تجربة الشؤون 
العامة

الريادة

التكوين

موارد أخرى

العواملاملجال
املساواة بين الرجل واملرأة

عراقيلفرصة

تقسيم العمل

سياسية؟

اقتصادية؟

ثقافية؟

قانونية؟

دولية؟

عوامل أخرى؟

الولوج إلى 
املوارد

سياسية؟

اقتصادية؟

ثقافية؟

قانونية؟

دولية؟

عوامل أخرى؟

مراقبة املوارد

سياسية؟

اقتصادية؟

ثقافية؟

قانونية؟

دولية؟

عوامل أخرى؟
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التدقيق في مسألة النوع االجتماعي . 3
باملؤسسات املدرسية 

ُيستشف   ،
ً
تشخيصا االجتماعي  النوع  في  التدقيق  ُيمثل 

النوع  لقضية  االعتبار  بعين  األخذ  مدى  خالله  من 
كما ُيشكل مرحلة رئيسة  االجتماعي داخل مؤسسة ما؛ 
لتحديد إستراتيجية التدخل ألجل تجاوز التفاوتات بين 

وكذا التمييز بينهما. الجنسين، 

ُيشكل  التعليمية،  املؤسسات  حالة  إلى  بالنسبة 
التدقيق في مسألة النوع االجتماعي أداة ثمينة لتحديد 
بهدف  التحسينات  بعض  تستوجب  قد  التي  املجاالت 
واالرتقاء،  الجنسانية  النمطية  الصور  على  القضاء 
وُيمكن استعمال  الجنسين.  بين  باملساواة  بشكل فعال، 
إلدخال تغييرات داخل املؤسسة  ـل عليها،  ـَحصَّ

ُ
النتائج امل

. لتعليمية ا

وفي ما يلي العوامل التي تستدعي التحليل

والتردد  التعليمية،  باملؤسسات  التسجيل  معدل   .1
م

ُّ
لـ
َ
عـ

َ
الدراسة ونتائج التـ وإنهاء  عليها، 

البيئة   .2

مالحظات:
التباينات  ‹ ما هي األسباب التي ُيمكن أن تقف وراء 

بين الفتيان والفتيات؟
ما هي التدابير املمكن تفعيلها ملحو هذه التباينات؟ ‹
هل هناك من برامج محددة تهدف إلى تشجيع  ‹

إشراك الفتيات في املدارس؟

مالحظات:
بالنسبة إلى األسئلة التي كان الجواب عنها بالنفي،  ‹

العقبات التي تعتري  بالنسبة إليكم –  ما هي – 
التغيير؟ طريق 

كيف ُيمكن تجاوز تلك العقبات وتفعيل التغييرات  ‹
الضرورية

العوامل )بالنسبة إلى 
كل مستوى درا�سي(

الفتيانالفتيات
الفرق بين املعدالت / 

املستويات

معدل التسجيل

معدل التردد على 
املؤسسات التعليمية

معدل إنهاء التمدرس

معدل إتمام الدراسة

م
ُّ
لـ
َ
عـ

َ
مستوى التـ

مالحظاتالنعمالعوامل 

هل هناك من أمكنة غير آمنة 
داخل املؤسسة؟

هل يتوفر الفتيان والفتيات على 
مرافق صحية منفصلة؟

إذا كان الجواب باإليجاب، فهل 
تلك املرافق نظيفة؟

هل هناك داخل املؤسسة 
سياسات متعلقة بالعنف 

الجنساني؟

هل ُيمكن ملوظفي املؤسسة 
وموظفاتها املشاركة بالتساوي 

في مختلف الوظائف؟ هل 
َدّرِسون 

ُ
، مـ

ً
يوجد، مثال

َدّرَِسات في كافة املستويات، 
ُ
ومـ

بما في ذلك مناصب اتخاذ 
القرار؟
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باملساواة  هل يعمل املدرسون/املدرسات على االرتقاء 
الجنسانية في املجاالت التالية؟

املواد  وبعض  الدراسية،  والكتب  الدرا�سي،  قرر 
ُ
امل  .3

األخرى  البيداغوجية 
4. طريقة التدريس وتيسير شؤون القسم وتدبيره.

مالحظات:
في حالة الجواب بالنفي، ما هي في نظركم العراقيل  ‹

التي تقف في وجه التغيير؟
ما السبيل لتجاوز تلك العقبات وتفعيل التغييرات  ‹

الضرورية؟

نعمالعوامل
في بعض 
األحيان

مالحظاتال

هل البرامج الدراسية واملواد 
اة 

َ
نـ
ْ
ثـ
َ
ستعملة ُمْسـتـ

ُ
التربوية امل

من كل الصور النمطية 
الجنسانية؟

هل ُيمكن اعتبار املصطلحات 
والصور املستعملة أنموذجية 
 هل 

ً
في تمثيلها للجنسين؟ )مثال

تتم اإلشارة للرجال والنساء 
بتساٍو، وهل يتمتعان بوضع 
تمثيلي على قدم املساواة ؟(

هل هناك معلومات تهم بعض 
َدة التي يقوم  َحدَّ

ُ
املساهمات امل

بها الرجال أو النساء داخل 
املجتمع؟

هل يقوم املدرسون 
واملدرسات بتصحيح 

رتبطة بالنوع 
ُ
االختالالت  امل

االجتماعي، والتي تظهر في 
املقررات أو الكتب املدرسية .

هل يوجد برنامج ومواد تربوية 
سبقة 

ُ
تالمس مسألة األفكار امل

بطة بالنوع االجتماعي 
َ
رتـ

ُ
امل

واملساواة بين الجنسين

هل ُيقدم التوجه املنهي نماذج 
غير ُمنحازة، وهل ُيشجع على 
رص بين الفتيان 

ُ
تكافؤ الفـ

والفتيات؟

نعم العوامل
في بعض 
األحيان

مالحظاتال

فرص متكافئة بين 
الجنسين للمشاركة في 

قترحة، 
ُ
كافة األنشطة امل

وللتعبير داخل الفصل

هيكلية املجموعات 
وتوزيع املتعلمين و 

املتعلمات داخل الفصل

تقسيم الواجبات، بما 
في ذلك العمل املدر�سي 
واملهام املرتبطة بصيانة 

األقسام 

االنتظارات واآلمال 
بشأن نتائج املتعلمين 
ومواقفهم ومشاركتهم 

وسلوكهم.



76
النساء ضد  العنف  ومحاربة  الجنسين  بين  املساواة  على  التربية  دليل 

5. أثر العنف

مالحظاتالعددالعوامل

كم وصل عدد حاالت التبليغ عن 
العنف ضد الفتيات؟

كم وصل عدد حاالت التبليغ عن 
العنف ضد الفتيان؟

مالحظات:
ما الفرق بين عدد الضحايا التي تم إحصاؤها  ‹

ضمن الفتيان و ضمن الفتيات؟
ما هو أصل ذلك الفرق؟ ‹
هل تتشابه أنواع العنف الذي يطال الفتيان  ‹

؟  والفتيات أم تختلف 
ما مرد ذلك الفرق؟ ‹
ما هي التدابير التي ُيمكن تفعيلها للحد من تلك  ‹

األشكال من العنف؟
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Construire un environnement scolaire sûr 
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EFAIDS%20Programme/2007-00169-01-F.
pdf(
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موارد بغرض تعميق املواضيع 
املرتبطة بالنوع االجتماعي ، واالرتقاء 

باملساواة بني الرجال والنساء
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