
 

  
  

  

  

  بعسالالعدد ا  ..ه١٤٤١ ربيع أول  ..م٢٠١٩ نوفمبر

Women  المـرأة تمكین" مصطلح ظهر

Empowerment" تســــــــعینیات فــــــــي 

 الوثــــائق خــــالل مــــن العشــــرین القــــرن

 عـــن والصــادرة بــالمرأة الخاصــة الدولیــة

ــــة وأهمهــــا المتحــــدة، األمــــم هیئــــة  وثیق

 ووثیقــة ،١٩٩٤ للســكان القــاهرة مــؤتمر

 ثم ،١٩٩٥ للمرأة الرابع العالمي المؤتمر

 تالهـا مـا كـل فـي محوریاً  مصطلحاً  صار

 ،٥+للســـكان القــاهرة :مثـــل وثــائق، مــن

 ألسـنة تتداولـه وباتـت .وغیرها ،٥+بكین

 أن دون والتنمیة، المرأة بقضایا المعنیین

 یزیـــل لـــه واضـــح تعریـــفٌ  هنـــاك یكـــون

 حــــول تحـــوم التــــي االســـتفهام عالمـــات

   .به یراد وما ومغزاه معناه

 هـذا علـى الضـوء سنسلط العدد هذا وفي

ــــه، المقصــــود ومــــا مصــــطلح،ال  وأهــــم ب

 مثلهی وما ،علیها یشتمل التي المضامین

 العربیــــة مجتمعاتنــــا علــــى مخــــاطر مـــن

  .بأسرها البشریة وعلى بل واإلسالمیة،

  

 مصــطلح  نفهــم كیــف ..نقــاط فــي

  ؟"المرأة تمكین"
  

  
  

".. المــرأة تمكــین" مصــطلح مفهــوم

  شرعیة رؤیة
  

  
  

ــــین" ــــة".. المــــرأة تمك ــــدة حلق  جدی

  المسلمة األسرة إلضعاف

  سرةالمستجدات في قضایا األ
   تقریر دوري

 



   
                                                                   

  

  

الكریم عبد بن فؤاد. د 

 فـــؤاد الـــدكتور یوضـــح.. الفیـــدیو هـــذا فـــي

 تمكـــین" مصـــطلح موقـــع الكـــریم عبـــد بـــن

 الدولیــة، واالتفاقیــات المواثیــق فــي" المــرأة

ـــــــى  وهـــــــل المصـــــــطلح؟ هـــــــذا ظهـــــــر ومت

 المـــرأة تمكـــین المصـــطلح بهـــذا المقصـــود

 أم الشـــرع علیهـــا نـــص التـــي حقوقهـــا مـــن

 وثــائق علیهــا تــنص أخــرى معــاني لــه أن

 بعــــض إلــــى یشــــیر كمــــا المتحــــدة؟ األمــــم

 المصـــطلح بهـــذا تتعلـــق التـــي المضـــامین

 النســـــــــویة الحركـــــــــة نظــــــــر وجهـــــــــة مــــــــن

ـــذي الســـلبي األثـــر موضـــحاً  المتطرفـــة،  ال

 تماســــــك علــــــى المضــــــامین هــــــذه حققتــــــه

 .. .الغــــــــــرب فــــــــــي  والمجتمــــــــــع األســــــــــرة

  التفاصیل

  
  خضر إبراهیم أحمد. د  

 أحمـــــد الــــدكتور تنــــاول.. نقطــــة ١٥ فــــي

" المـــرأة تمكـــین" مصـــطلح خضـــر إبـــراهیم

 المتعلقـة ومواثیقهـا المتحدة األمم تراه كما

 العمــل: حیــث مــن وذلــك والطفــل، بــالمرأة

 جــــــذور المصـــــطلح، هــــــذا إشـــــاعة علـــــى

 مســـــــتویات بــــــه، المقصـــــــود المصــــــطلح،

 تحققــه، معــاییر التمكــین، أنــواع التمكــین،

 تخطــــيل العمــــل لـــه، الحقیقیــــة المـــدلوالت

 لتحقیــــــق والمجتمعیــــــة الدینیــــــة الضــــــوابط

  التفاصیل... للمرأة التمكین

    

  
  

  المسلماني حسن بسام.  أ

 Womenتمكــــین المــــرأة"مصــــطلح 

Empowerment .."المـرأة تقویة یعني 

 الـــذي الصـــراع فـــي الرجـــل علـــى لتتغلـــب

 الغربیـة للثقافـة وفقاً  بینهما، العالقة یحكم

 ویتماشـــى المصـــطلح، ذلـــك أفـــرزت التــي

 النســــــــویة الحركـــــــة مـــــــع التفســـــــیر ذلـــــــك

 بــین الصــراع مبــدأ تبنــت التــي الرادیكالیــة

 مـن انطالًقـا -والـذكور اإلناث- الجنسین

 أصـل همـا والصـراع العداء أن دعوى

 علـى ثـورة إلى ودعت بینهما، العالقة

 والثقافــــــــــة، اللغــــــــــة، وعلــــــــــى الــــــــــدین،

ـــــــــــــــد والعـــــــــــــــادات والتـــــــــــــــاریخ،  والتقالی

 وســـعت ،وٕاطـــالق بتعمـــیم واألعـــراف،

 حـــول األُنثـــى فیـــه تتمحـــور عـــالم إلـــى

 عــــن كــــامالً  اســــتقالالً  مســــتقلة ذاتهـــا،

  التفاصیل ...الرجال عالم

  دة ظ  اة  1

http://www.mwddah.com/Language/ar/Articles/ArticlesDetails?NewsID=166
http://www.mwddah.com/Language/AR/Articles/ArticlesDetails?NewsID=161
http://www.mwddah.com/Language/AR/Articles/ArticlesDetails?NewsID=153


  

  

  

  

  

  

  

  

  حلمي كامیلیا.د

فـــي هـــذا الورقـــة نتتبـــع مصـــطلح "تمكـــین 

" Woman Empowerment  المــرأة

فــــي مصــــدره األصــــلي الــــذي نشــــأ فیــــه، 

ومـــا هـــي الترجمـــة العربیـــة  ؟ومتــى ظهـــر

ــــه ــــة بینــــ ؟الصــــحیحة ل ه وهــــل مــــن عالق

وكیـف تـم إدمـاج  ؟""مسـاواة الجنـدر وبین

هــــــذا المصــــــطلح فــــــي سیاســــــات األمــــــم 

وما المقصـود باسـتقواء الطفـل؟  ؟المتحدة

علــى  "اسـتقواء المـرأة"وكیـف یـتم مأسســة 

المســـــتوى الـــــدولي؟ ومـــــا هـــــي مجـــــاالت 

ـــــــین هـــــــل توجـــــــد و  ســـــــتقواء؟اال عالقـــــــة ب

 ومــــا هـــــي االســــتقواء وتغییــــر القــــوانیین؟

یات تطبیـــق سیاســـة اســـتقواء المـــرأة تـــداع

  التفاصیل ...على األسرة والمجتمع 
                  

  
  

  

  عفانة الدین حسام. د

 عفانــــــة الـــــدین حســــــام الـــــدكتور ینـــــاقش 

ـــــدیو هـــــذا خـــــالل  تمكـــــین" مصـــــطلح الفی

" Women Empowerment المــرأة

 نشــــأة: یتنــــاول حیــــث والنقــــد، بالتوضــــیح

 وبـــــین بینـــــه والعالقـــــة المصـــــطلح، هـــــذا

 المتبعــــة السیاســـات ،"الجنــــدر" مصـــطلح

ـــذ لتطبیـــق " المـــرأة اســـتقواء" أهـــداف وتنفی

 االجتماعیــــــــة المجـــــــاالت مختلـــــــف فـــــــي

 اآلثـار والقانونیـة، والسیاسیة واالقتصادیة

 األســـــرة علـــــى المصـــــطلح لهـــــذا لبیةالســـــ

  التفاصیل ...والمجتمع

  

  

  

  السعد خالد نورة. د

 ،"المــرأة لتمكـین" مــؤتمرات عقـد مــن بـدالً 

 مـــن وغیرهـــا" الســـیداو" التفاقیـــة واللجـــوء

.. المتحــــــــدة األمــــــــم ومواثیــــــــق اتفاقیـــــــات

 تشــــــــــریعاتنا بتفعیــــــــــل نطالــــــــــب دعونــــــــــا

 بالقضـــــــــــــــــایا الخاصـــــــــــــــــة اإلســـــــــــــــــالمیة

 واألســـرة المـــرأة تواجـــه التـــي والمشـــكالت

 .واإلســـــــالمیة العربیـــــــة مجتمعاتنـــــــا فـــــــي

 الشــــــرعیة وواجباتنــــــا الشــــــرعیة فحقوقنــــــا

 فـي وٕاهمالنـا واضـحة، وحـدودها واضـحة

 مـن كبیـرة بنسـبة یـؤدي الـذي هو تفعیلها

 بتمكــین للمطالبــة الرجــال وبعــض النســاء

  التفاصیل ...المرأة
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 مصـــطلحإلدمـــاج  ومســتمرة متنوعـــة وضـــغوط محــاوالت مـــن المختلفـــة وهیئاتهــا المتحـــدة األمـــم بــه تقـــوم لمـــا نتیجــة

عـن  ذلـك أسـفر؛ فقـد الـدول مختلـف فـي الوطنیـة القوانین ضمنو  ومضامینه في كافة مناحي الحیاة استقواء المرأة""

 ، ومـن أمثلـة هـذه االنعكاسـاتإلیـه األمـم المتحـدة نتائج وانعكاسات یمكن مالحظتها في اتجـاه التغییـر الـذي تسـعى

    ما یلي:

  
        

  

 كانــت وظــائف تكتســح المــرأة.. أمریكــا

  بالرجال خاصة

  

 لتمكـین إسـتراتیجیة تطلـق".. الیونیدو"

 الصناعي القطاع في المرأة

    
    

  

  

 المـرأة لـتمكین وكالة تؤسس السعودیة

  العام بالقطاع

  

 یعملــــــــن الســــــــعودیات.. مــــــــرة ألول 

   العامة بالنیابة" تحقیق مالزمات"

    
    

  

 ٢٠٣٠.. رؤیــــــة مصــــــر "إنفــــــوجراف"

  تستهدف تمكین المرأة اقتصادیاً 

  

  

 فـــــي مـــــرة ألّول مصـــــریات شـــــرطیات 

  السالم حفظ قوات
  

  

  
    

  

  

 نســائیة لجنــة أول تأســیس.. اإلمــارات

  المصرفي القطاع فى المرأة لتمكین
  

  

السـعودیة تسـمح للنسـاء بالسـفر دون 

  موافقة أولیاء األمور

  

  
  

  

  

  

 البرلمـان في مجدداً ".. النسائیة الكوتا"

  قانون مقترح عبر اللبناني

  

 مصــــارعة.. الســــعودیة فــــي مــــرة ألول

    عالمیة نسائیة

  

  
  

  

 

  

 بالســـــودان للســـــیدات قـــــدم كـــــرة دوري

  مرة ألول

  

  

 كـرة لمبـاراة عربیـة حكمة أول.. تونس

  األولى بالدرجة للرجال قدم

  

   3دة ظ  اة
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  الرازق عبد أسماءأ. 

 منهـاج اعتمـاد مـن عقـدین من أكثر بعد 

 المخلـــص أنـــه علـــى ورُصـــ الـــذي بكـــین،

 ورغــــــــم الـــــــذكور، ســــــــطوة مـــــــن لإلنـــــــاث

 لجنـــة قبـــل مـــن لتنفیـــذه الســـنویة المتابعـــة

 المتحـــدة األمـــم وتـــدخالت ،المـــرأة وضـــع

 ..تنفیــذه علــى وحملهــا الــدول شــؤون فــي

 المعرضـــة الـــدول عـــدد تزایـــد مـــع هأنـــ إال

 العولمـــة بســـبب ؛االقتصـــادي لالنكمـــاش

 أكثــر أصــبحن النســاء فــإن ..االقتصــادیة

ـــــــالتحوالت تـــــــأثراً  الفئـــــــات  االقتصـــــــادیة ب

 العمـل إلـى لجـؤاً  هاوأكثر  التكیف، وبرامج

 الـــوظیفي لألمـــن المفتقـــرة المجـــاالت فـــي

 للبطالـــة تعرضـــاً  هـــاوأكثر  األجـــل، طویـــل

ـــــــى منطویـــــــة ظـــــــروف فـــــــي وللعمـــــــل  عل

 للفقـــــــــــر تعرضـــــــــــاً  هـــــــــــاوأكثر  مخـــــــــــاطر،

  التفاصیل ...واالستغالل

  

  

  السیف خالد .د   

 تمكـــــین" أدعیـــــاء بعـــــض فـــــي المالحــــظ

 األطـــــر مــــن المنفلـــــت الحمــــاس" المــــرأة

 الـدعوة  جانـب فـي یغلـو والذي العلمیة،

 ومحاولـة المصـطلح، هـذا مضامین إلى

 مضـــامینه تطبیــق یعیــق مــا كــل تجــاوز

 ولــذلك دینیــة؛ محكمــات كانــت لــو حتــى

 الحیادیــة تنفــرط الحمــاس فــورة فــي فإنــه

 وتتــــــداول المجــــــال، هــــــذا فــــــي العلمیــــــة

 هجومیـــــــــــــــة خطابیـــــــــــــــة مصـــــــــــــــطلحات

 المعــــــــادي" أو" الظالمیــــــــة" كـــــــــمصطلح

 المفـاهیم هـذه یخالف من كل مع" للمرأة

 ..."المــــــرأة تمكــــــین" إلــــــى تــــــدعو التــــــي

  التفاصیل

  

         

  

 مصلي هدى أ.

 منهــــــاج لتنفیـــــذ الســــــنویة المتابعـــــة رغـــــم

 المــــــرأة وضــــــع لجنــــــة قبــــــل مــــــن بكــــــین

 شـــــؤون فـــــي المتحـــــدة األمـــــم وتـــــدخالت

ـــــدول ـــــذه؛ ال ـــــًدا نـــــرى لتنفی  عـــــدد فـــــي تزای

 االقتصــادي لالنكمــاش المعرضــة الــدول

 والنســــــاء االقتصـــــادیة، العولمـــــة بســـــبب

 فـــي وللعمـــل للبطالـــة تعرًضـــا فئـــة أكثـــر

 وأكثرهــــــــا المخــــــــاطر، تحفهــــــــا ظــــــــروف

 تلــك تـزد ولـم واالسـتغالل، للفقـر تعرًضـا

 ومــا واضــطهاًدا، ثقــًال  إال المــرأة الوثــائق

 فهــــل ذلـــك، علـــى شـــاهًدا المـــرأة تعیشـــه

ـــــــــك  لموضـــــــــع فطنـــــــــت المجتمعـــــــــات تل

 ســـراب فـــي تســـیر زالـــت مـــا أم.. الخلـــل

             التفاصیل ...!المتحدة؟ األمم وعود

4   ظ دة ةا 
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  الرءوف عبد فاطمة. أ 

 الدولیـــــة المنظمـــــات تعـــــاطي مـــــع تماشـــــًیا

 تفكیــــــــك فــــــــي النســــــــاء بقضــــــــایا الَمْعِنیَّـــــــة

 مــــــع والتفاعـــــل األســــــرة، وحـــــدة وتجـــــزيء

 التعبیــــــر، جــــــاز إن بالقطعــــــة، إشـــــكاالتها

 أو الحقـوق، لنیـل متطرفة فلسفة ظل وفي

 الحقــوق بأنــه لــه والتــرویج التعــارف تــم مــا

 التمكـین مصـطلح ظهر.. الغائبة النسائیة

 فــي جلی�ــا اتضــح والــذي المــرأة، تمكــین أو

.. ١٠+بكـــــین ومـــــؤتمر ٥+بكـــــین مـــــؤتمر

 المجتمـع منظمـات تلقفته ما سرعان الذي

 النســــــوي، بالشــــــأن الصــــــلة ذات المــــــدني

 مصــــــطلحاتها أهــــــم مــــــن واحــــــًدا وصــــــار

  التفاصیل ...وأهدافها

  
  

  

  
  

  خالد البنات ستأ. 

 للتمكــــین إیجـــابي مفهــــوم هنـــاك كـــان إذا

 أدنــــى دون الجنســــین، یشــــمل أن فیجـــب

 هــي الفقیــر الرجــل مشــكالت ألن تمییــز؛

  .  الفقیرة المرأة مشكالت نفس

 هـو صـوره بكـل والوعي التعلیم نشر ٕانو 

 لــیس للتمكــین، األفضــل المثالیــة الصــورة

 یجــــب بــــل للطفـــل، وال للرجــــل وال للمـــرأة

ـــــــدعو أن  الطبیعیـــــــة لألســـــــرة للتمكـــــــین ن

 األدیـــان كـــل فــي بهـــا المعتـــرف الشــرعیة

 المجتمــــع دعامـــة هــــي والتـــي الســـماویة،

 تحـــت، األولـــى تأسیســـه ولبنـــة الصـــالح،

 ...الحنیــــــف اإلســــــالمي شــــــرعنا مظلــــــة

  التفاصیل

  

  
  

 الغالییني أروى. أ

- نیــان أبــو دالل نوهـت حــدیثها بــدء فـي

 أنهــا  -أســلمت التــي األمریكیــة المواطنــة

 ســـتتحدث بـــل ..الغیـــر عـــن تتحـــدث لـــن

ـــدها فـــي المـــرأة عوضـــ عـــن  إذ ؛أمریكـــا بل

 تغـادر الولـد، مثـل مثلهـا البنـت إن :تقـول

 عشــرة، الثامنــة ســن فــي وهــي أهلهــا بیــت

 یغطــــــي عمــــــل عــــــن تبحــــــث أن وعلیهــــــا

 الطعــام ونفقــات والدراســة المســكن نفقــات

 المـــرأة أن كمــا ،وغیــره والعــالج والشــراب

 فــــي الرجــــل مــــع تتســــاوى ال أمریكــــا فــــي

 فقـط %٧٠ علـى تحصل فالمرأة تب؛االر 

 أن منهـا یسـتدعي ممـا الرجـل؛ تـبار  من

  التفاصیل ...أكثر وتعمل أكثر تجتهد
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