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مقدمـــــــــــــة

الرجل والمرأة متساويان في الحقوق والواجبات والفارق الوحيد هو االختالفات البيولوجية 
ولذا اليجوز النظر إلي المرأة على أنها شيء مهمش وثانوي أوأنها من الدرجة الثانية .

الجنس، ويكون من  أساس  يتم على  تقييد  أو  استبعاد  أو  تفرقة  أي  المرأة:  التمييز ضد 
آثاره أو أغراضه النيل من االعتراف بالمساواة بين الرجل والمرأة، في حقوق اإلنسان 
والحريات األساسية في الميادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والمدنية أو 
في أي ميدان آخر، أو إبطال االعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها لها 

بغض النظر عن حالتها الزوجية.

يتخذ التمييز ضد المرأة أشكااًل عّدة: بدنًيا وجنسًيا ونفسًيا وتعليمًيا وإساءة معاملة اقتصادية 
واستغالال في سلسلة من األوضاع من القطاع الخاص إلى القطاع العام.

إن التمييز ضد النساء هو نتيجة للتراكمات التاريخية غير المتساوية بين الرجال والنساء 
والتي أدت إلى الهيمنة والتمييز ضد النساء من قبل الرجال والى منع التقدم الكامل للمرأة، 
وهذا التمييز هو احد اآلليات االجتماعية الحاسمة التي أجبرت بها المرأة على التنازل عن 

احتالل مواقع متساوية مع الرجل.

مّر االعتراف بمسألة التمييز القائم ضد المرأة بتطورات تاريخية مهمة وما االعتراف 
أهمها  من  والتي  الصعد  جميع  على  العمل  من  لسنوات  نتيجة  إال  القضية  لهذه  الدولي 

المؤتمرات الدولية ومواثيق األمم المتحدة. 
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أشكال التمييز ضد املرأة

* التمييز في التعليم :

ارتفاع المستوى التعليمي للمرأة يدعم التنمية البشرية بكافة نواحيها 
وبالتالي يساعد في تطور الشعوب. فيما يلي بعض أشكال التمييز ضد 

المرأة في التعليم:

ضعف نسبة تعليم النساء، وبالتالي تكون فرص وصولها الي   -
المراكز القيادية ومواقع القرار ضئيلة، بسبب حرمانهن من فرص 

التعليم مقارنة بالرجال.

في  المدرسة  تساهم   -
وفي  األطفال  تنشئة 
تعليمهم القيم االجتماعية 
الذي  المجتمع  في  السائدة 
خالل  من  فيه،  يعيشون 
النماذج التي تقدمها سواء في 
المناهج والكتب الدراسية، أو 
في أسلوب التعليم، واأللعاب 

والنشاطات.

للفتيان  بطولية  أدواًرا  بوضوح  المدرسية  الكتب  ترسم   -
بينما ترسم أدواًرا أنثوية 
يشعر  وبالتالي  ضعيفة. 
مسيطرون  بأنهم  األوالد 
ومتحكمون في الفتيات وهن 

يشعرن بأنهن أقل شأنًا.
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األجر:  -

أجرًا  المرأة  تتقاضى   
أقل من الرجل في سوق 
تمتلك  عندما  حتى  العمل، 
التعليمي  المستوى  المرأة 
وسنوات وخبرات العمل نفسها 

التي يمتلكها الرجل. 

الحقوق السياسية:  -
والترشح  االنتخاب  لدى  معينة  عوائق  المرأة  تواجه   

ومناقشة مسائل المساواة بين الجنسين ضمن المسائل االنتخابية.

* التمييز في العمل: 

المراكز والوظائف العليا:  -
ولكن  الدولة  في  عليا  ووظائف  مراكز  المرأة  تبوأت   

بنسبة ضعيفة بالرغم 
ال  نسبة  تشكل  انها  من 
الخدمة  في  بها  يستهان 
بفعالية  وتساهم  العامة 
والدخل  اإلنتاج  في 

القومي.

تتركز وظائف معظم النساء العامالت في القطاعين العام   
بل  للتطور  بدون فرصة  الوظيفي  السلم  ادني  والخاص في 

ربما تقهقر نتيجة الرتفاع نسب البطالة واإلحالة إلى المعاش. 

1234



9 8

التمييز ضد املرأة

* التمييز بني األبناء الذكور واإلناث يف األرسة:

في  التمييز  مالمح  تظهر 
بين  والعالقات  األدوار 
األسرة  كيان  في  الجنسين 
من خالل الفروق الواضحة في 
المولود  جنس  حسب  التعامل 
او  ذكرا  كان  اذا  األسرة  داخل 
انثى. فينشأ الولد معتقًدا أنه القيم 
البنت وهي بدورها تتقبل  على 
الولد  من  شأًنا  أقل  أنها  فكرة 

وعليها خدمته. 

- توزيع األدوار داخل األسرة يجعل المرأة الوحيدة التي 
الذكور واألطفال والعجزة مما  تخدم كل أفراد األسرة من 

يستحوذ  أن  إلى  يؤدي 
كامل  على  الدور  هذا 
يعطيها  وال  وقتها 
للعمل  كافية  فرصة 
وفي  المنزل.  خارج 
تعمل  كثيرة  أحياٍن 
وخارج  داخل  المرأة 

المنزل.

تعيق الظروف األسرية المرأة عن العمل بشكل عام   -
العمل السياسي بشكل خاص حتى وان رغبت في  وعن 

السياسي  بالعمل  يعملن  الالئى  معظم  ذلك. 
هن أما ممن لم يتزوجن – أو األرمل 
والالئى  السن  في  المتقدمات  أو   –
كبر أطفالهن أو من صاحبات الدخول 
المساعدة  يطلبن  أن  بها  يستطعن  التي 

األجر.  مدفوعة 

تفتقر المرأة في العديد من الدول، إلى حقوق مستقلة   -
أو  األعمال،  وإقامة  الملكية،  وإدارة  لتملك األرض، 
حق  المرأة  تنال  فال  زوجها.  موافقة  دون  السفر  حتى 

من  إال  األرض  تملك 
خالل زوجها او والدها 
او اخيها  بشكل أساسي 
الزواج،  استمر  وطالما 
وغالبًا ما تفقد هذا الحق 
لها.  لدى طالقها أو ترمُّ
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* التمييز يف الرعاية الصحية والتغذية:

مازال الكثيرون يعتقدون أن الولد أفضل   -
وأكثر أهمية من البنت، 
أولوية  الذكر  االبن  ُيمنح  لذا 
تفوق  الصحية  الرعاية  فى 
للبنت.  ُتمنح  التي  تلك 
زيادة  المحصلة  وتكون 

وفيات األطفال اإلناث عن وفيات األطفال الذكور.

األنثى  الطفلة  ضد  التمييز  يؤدي   -
إلى  الصحية  والعناية  التغذية  فى 
صحتها.  تدهور  أو  التغذية  سوء 
على  يحرصن  األمهات  من  الكثير  مثاًل: 
تلك  من  أطول  لفترة  الصبيان  إرضاع 

للبنات. تخصص  التى 

* التمييز يف العمل النقايب: 

نجد أن مساهمة المرأة في العمل النقابي محدودة أيضًا بالرغم 
من أنها حققت العديد من المكاسب العمالية، إال أن ذلك تم عن طريق 
تطور  على  سلًبا  النقابية  الحركة  يؤثر ضعف  حيث  النسوية.  الحركة 

عمل المرأة النقابي.

التأثريات النفسية للتمييز :

ويترك التمييز آثارًا سيئة على الطرفين، 
المميز لصالحه والمميز ضده، ومن أهم 

هذه اآلثار ما يلي:

ضدها  المميز  الطفلة  1- تميل 
وغيرتها  أخيها  كره  إلى 
منه كونه مقربا من والديه، 
والرعاية  الحنان  على  وحسده 
جاءت  والتي  بها  يحظى  التي 
النفسية  واحتياجاتها  حسابها  على 

والعاطفية.

2- تصاب الطفلة بأمراض نفسية 
معنوياتها  وضعف  عديدة 
واإلحباط  بالفشل  وشعورها 
التوتر  وطأة  تحت  ووقوعها 
وبالتالي  النفسي،  والصراع 
المستقبلية  أهدافها  تحقيق  في  فشلها 
والعقلية  الجسدية  حاجاتها  وإشباع 
بشكل سوي. واالجتماعية  والنفسية 
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3- ترافق مشاعر الضيق 
والحقد األطفال الذين 
منذ  بينهم  التمييز  تم 
وقد  بلوغهم  عند  الصغر 
معاملتهم  على  تنعكس 
وأقربائهم  أطفالهم  مع 
وأصدقائهم وزمالئهم في 

لمستقبل. ا

المميز  أو  المفضل  الطفل  4- يعاني 
إخوانه  نظرة  من  اآلخر  هو 
على  ضده  الممارس  والكره  العدائية 
يصل  وقد  اليومي،  السلوك  مستوى 
الجسدي  العنف  مستوى  إلى  األمر 
بالتجريح  الضرر  بإلحاق  والمعنوي 
بعض  في  والضرب  والمقاطعة 

الحاالت.

شعر  أو  أهله  من  الحنان  فقد  الذي  المراهق  5- يبحث 
فقده خارج نطاق األسرة وينحرف  بالتمييز ضده عما 

عن طريق أصدقاء السوء.

* التغلب عىل املشكلة عىل مستوى األرسة: 

تعرف اآلباء واألمهات على متطلبات كل ابن وابنة   -
وعدم  التساوي  أساس  على  المتطلبات  هذه  وتلبية  حدة  على 

لتمييز. ا

التعبير  في  حقهم  واناث(  )ذكور  األبناء  إعطاء   -
مشاعرهم  عن 
العاطفية  واحتياجاتهم 
والنفسية،  والمعنوية 

جميعًا. لهم  واالستماع 

بث روح التعاون و   -
المحبة بين األطفال 

)ذكور واناث(، وتكليفهم بمهام جماعية من شأنها خلق هذا 
التعاون.

على  التعليمات  تطبيق   -
الجميع )ذكور واناث( 
وتشجيع  تحيز،  دون 
التي  الحكيمة  التصرفات 

عليهم. تظهر 

وإظهار  نفسها،  عن  الدفاع  في  حقها  البنت  إعطاء   -
إهمالها. وعدم  وتشجيعها،  قدراتها 


