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 ما أهمية دراسة النوع في سياق
الحقوق االقتصادية؟
 ماسة أمري

يتم تهميش القضايا االقتصادية عادة  يف أوقات األزمات، فمن سيطالب   

بحقوق العاملة املؤقتة يف الوقت الذي  تطرح فيه قضايا "ملحة" مثل محاكمة 

رؤوس النظام السابق أو النقاشات التي دارت، يف أعوام سابقة، حول االنتخابات 

الرئاسية  وما إذا كان يتوجب إجراء االنتخابات الرئاسية أو الربملانية أوال. وعىل 

الرغم من أن أول كلمة من إحدى شعارات ثورة  25  من يناير كانت  "عيش"، 

إال أن املطالب االقتصادية تم التعامل معها  عىل أنها مطالب "فئوية" تعطل 

الثورة وتهدد "عجلة االنتاج" التي إن تعطلت، تعطلت معها "مرص الثورة"
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الطرح الذي قدمتة جريدة األهرام، عىل سبيل املثال، التي دعت إليقاف املطالب   

الفئوية " شهرا كامال عيل األقل  حتي ال تحجب املطالب الفئوية العجولة شمس الثورة عن 

أرضنا الطيبة"1.  واذا  كانت القضايا االقتصادية تعاين من التهميش بشكل عام، فإن القضايا 

تعرتف  ال  أبوية  ثقافة  ظل  يف  مضاعف  تهميش  من  تعاين  باملرأة  تتعلق  التي  االقتصادية 

بحقوق املرأة وترى أن الوضع "الطبيعي" للمرأة هو وجودها يف منزلها. ويف وقت الثورات، 

"الحقوق  نحو  السعي  تعطل من  ثانوية  أنها حقوق  عام عىل  املرأة بشكل  لحقوق  ينظر 

الثورية"، حيث أن املرأة ستحصل عىل حقوقها تلقائيا اذا ما أفسحت الطريق للثوريني- غالبا 

من الرجال- لريسوا قواعد الدميقراطية. لذا ستناقش الورقة أهمية دراسة النوع االجتامعي 

يف سياق الحقوق االقتصادية من خالل مناقشة نظرية الترسب التدريجي والحياد الجندري.

نظرية "الترسب التدريجي" والحياد الجندري

املؤسسات  من  االقتصادية  للفوائد  التدريجي2   الترسب  نظرية  كانت  وإن   

ما  اذا  النظرية نفسها تفشل  فإن  أثبتت فشلها  الجميع قد  لتعم عىل  الكربى  االستثامرية 

بـ"حقوق املرصيني" سيعني،  الفوز  أن  النظرية  املرأة، حيث ترى  تم تطبيقها عىل حقوق 

نرصا  عامة  االقتصادية  بالحقوق  الفوز  يكون  عليه،  وبناء  املرأة   بحقوق  الفوز  بالتأكيد، 

تتسم  التي   السياسات  ان  يف  السابقة  النظرية  ويكمن خطأ  للمرأة.  االقتصادية  للحقوق 

بالحياد عىل صعيد النوع االجتامعي تفرز سياسات تتسم بعدم املساواة والتمييز ضد املرأة. 

ويف مجال الحقوق االقتصادية، من الصعب، ان مل يكن من املستحيل، الوصول اىل سياسات 

عادلة اذا مل توضع اعتبارات النوع االجتامعي بعني االعتبار وقت صياغة القوانني التي تؤثر 

عىل الحقوق االقتصادية للمرأة.

الحقوق  لتحقيق  تسعى  التي  السياسات  بني  التفاوت  أن  بالذكر   الجدير  من  و   

االقتصادية ونتائجها عىل أرض الواقع واضح يف جميع أنحاء العامل، وخاصة يف بلدان منطقة 

شامل أفريقيا والرشق األوسط. ففي حني أن بلدان تلك املنطقة حققت تقدما ملحوظا يف 

http://digital.ahram.org.eg/Policy.aspx?Serial=430051   الثورة تحت حصار املطالب الفئوية   1

األهرام،

2   تشري هذة النظرية  إىل أن اإلعفاءات الرضيبية أو غريها من املنافع اإلقتصادية التي تقدمها الحكومات 

لقطاع األعامل واألثرياء ستفيد أعضاء املجتمع األكرث فقرا عن طريق تحسني اإلقتصاد ككل، التحسينات الكلية ستترسب 

 Of The Arab Spring: Revolt And The Role Of Women” Cover Story,” ،تدريجيا، إذا، من األغنى لألفقر

Centerpoint, Woodrow Wilson International Center for Scholars , http://www.wilsoncenter.org/

.article/ripples-the-arab-spring-revolt-and-the-role-women, July 7, 2011
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املال  االستثامرات يف رأس  التعليم والصحة، مل ترتجم  نتائج  الجنسني يف  الفجوات بني  سد 

البرشي  إىل ارتفاع معدالت متناسبة ملشاركة املرأة يف مجاالت الحياة االقتصادية. يف حالة 

مرص مثال، يف حني أدت االستثامرات يف رأس املال البرشي يف مجال التعليم إىل زيادة معدالت 

معرفة القراءة والكتابة من ٪47 من اإلناث و ٪68 من الذكور يف عام 2006، وفقا للتقرير 

العاملي للفجوة بني الجنسني الذي يصدره املنتدى االقتصادي العاملي، إىل ٪58 من اإلناث و 

٪75 من الذكور يف عام 32011،  إىل %68 من اإلناث و %82 من الذكور يف 42013،  مل ترتجم 

هذه الزيادة إىل زيادة مشاركة املرأة يف الحياة االقتصادية يف مرص. ويتكون مؤرش املشاركة 

والفرص االقتصادية من معدالت عدة، منها نسبة اإلناث إىل الذكور املشاركة يف قوة العمل، 

اإلناث  لدخل  التقديرية  والنسبة  مامثل،  للعمل  والنساء  الرجال  بني  األجور  يف  واملساواة 

مقارنة بدخل الذكور. ويف حالة مرص، تشري إحصاءات عام 2006 إىل أن دخل اإلناث يقدر بـ 

1614 دوالر يف العام مقارنة بـ 6203 دوالر يف العام بالنسبة للذكور، وتشري إحصاءات عام 

2011 إىل وجود فجوة أكرب يف متوسط األجور، حيث حصلت النساء عىل دخل يقدر بـ 2176 

دوالر يف العام مقارنة بـ 9138 دوالر يف العام لنظرائهم من الذكور. يف حني تشري إحصاءات 

عام2013 إىل أن دخل اإلناث يقدر بـ2784 دوالر يف العام مقارنة بـ10629دوالر للذكور. 

وبعبارة أخرى، فإن ترتيب مرص يف مجال املشاركة والفرص االقتصادية شهدت هبوطا من 

الـ 126 )2011( ثم إىل 128 )2013( عىل الرغم من زيادة  املركز ال 108)2006( للمركز 

معدالت معرفة القراءة والكتابة. و عىل الرغم من االنتقادات املوجهة إىل النهج اإلحصايئ 

للحقوق االقتصادية، إال أن زيادة الوعي العام برضورة مراعاة املنظور الجندري يف صياغة 

التنمية تقابلها الحاجة لإلحصاءات ذات الصلة. فكلام تتوفر بيانات موثوق بها،  سياسات 

فإنها تساعد عىل تبديد الشكوك فيام يتعلق بأهمية النهج املبتكرة مثل منظور املساواة بني 

الجنسني. 

ما وراء الدخل.. الفقر كفقر القدرة

تشري الهوة، بني معدالت معرفة القراءة والكتابة واملشاركة االقتصادية للمرأة والتي   

قد تبدو متناقضة، إىل حقيقة أنه، يف مجال الحقوق االقتصادية، نادرا ما ترتجم البديهية إىل 

واقع. ففي حني أنه قد يبدو صحيحا أن زيادة عدد املدارس قد يؤدي إىل تحصيل علمي 

متساو للفتيات والفتيان، عىل سبيل املثال، فإن هذة الزيادة ال تضمن أن تحصيل الفتيات 

3	 The Global Gender Gap Report, 2011, World Economic Forum, p. 47.

4	 The Global Gender Gap Report, 2013, World Economic Forum, p. 54.
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مع  املساواة  قدم  عىل  سيكون  للتعليم 

األوالد، حيث أن هناك عوامل اجتامعية 

هاما  دورا  تلعب  وثقافية  واقتصادية 

اآلباء  يعتقد  فقد  الفتيات.  حالة  يف 

بناتهم  أن  املثال،  سبيل  عىل  واألمهات، 

لسن يف حاجة لاللتحاق باملدارس، حيث 

أن دورهن سينحرص يف الزواج واألمومة، 

األدوار التي ال ميثل فيها التعليم أهمية. 

ويف هذا املنعطف، يصبح مفهوم الفقر، 

الصلة  وثيق  الفقر5،   تأنيث  وخاصة 

الفتا  اقتصاديا،  املرأة  متكني  مبوضوع 

انتباهنا إىل حقيقة أن النوع االجتامعي يؤثر يف العمليات االجتامعية التي تؤدي إىل الفقر 

الخاص  الخطاب  القارئ- ما هي صلة  يتساءل  املدقع. وقد  الفقر  الخروج من  و يف طرق 

بالفقر بالتحصيل العلمي؟ تكمن االجابة عىل هذا السؤال يف مفهوم "التنمية كحرية"  الذي 

ابتكره العامل االقتصادي "أمارتيا سن"، والذي يعرف مفهوم الفقر بحيث يتجاوز فقر الدخل 

يقدرونها  التي  الحياة  أسلوب  اتباع  من  األفراد  الفقر  مينع  القدرة، حيث  فقر  مفهوم  إىل 

ويريدونها. ينطوي غياب الفقر عىل التحرر من رضورة أداء األنشطة  التابعة والقدرة عىل 

اختيار أساليب حياة تحقق الرضا الذايت; فيعترب الفقر نوع من غياب الحرية وليس غياب 

املوارد املالية. فإذا كان مقياس الدخل واإلشباع االستهاليك يتفق مع مفهوم الفقر املستمد 

من املنظور االقتصادي للنمو،6  فإن األبعاد األخرى للفقر، كالصحة والتعليم واألمية تتجاوز 

أوجه  تعكس  واقتصادية  اجتامعية  متغريات  لتشمل  اإلنساين  املنظور  إىل  النقدي  املنظور 

البرشي،  الفقر  إذن، من منظور  فقرا،  األكرث  النساء هن  الفقراء.  منها  يعاين  التي  الحرمان 

حيث يشمل فقرهم أوجة مثل االستبعاد من صنع القرار، وعدم تكافؤ الفرص يف التعليم، 

الخيارات  قيود مفروضة عىل  أخرى، جميعها  أمور  بني  العمل، من  قيود يف مجال  وفرض 

يشري مفهوم تأنيث الفقر، بصورة عامة، إىل متثيل النساء غري املتناسب يف نسبة الفقراء يف العامل. ال ينتج   5

تأنيث الفقر عن إنعدام الدخل فقط ولكن كنتيجة للحرمان من القدرات والتحيز ضد النساء. ترتبط زيادة نصيب املرأة 

من الفقر، أيضا، بارتفاع معدالت األرس التي ترتأسها النساء.

يرتبط مفهوم الفقر الذي يعتمد عىل النمو االقتصادي بنظرية أنه من املمكن للحكومات أن تقلل من نسبة   6

الفقر إذا ما ارتفعت معدالت النمو، والتي تقاس غالبا بارتفاع الناتج املحيل اإلجاميل، والذي يحسب عن طريق قيمة 

السلع والخدمات املنتجة من املوارد املوجودة محليا يف بلد ما خالل فرتة زمنية محددة. يغفل الرتكيز عىل ارتفاع الناتج 

املحيل اإلجاميل عن كيفية توزيع نتائج النمو.
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والفرص ال تعتمد عىل مستويات الدخل. 

يف حني أن تعريف الفقر من خالل مستويات الدخل قد تكون له مزاياه ، إال أن من   

عيبه األسايس افرتاض أن الحل الوحيد للفقر هو رفع مستويات الدخل، وحتى يحدث هذا 

عىل النطاق الواسع املطلوب، مع أخذ األرقام املعنية يف االعتبار،يجب عىل البلدان الفقرية 

زيادة  النمو عن طريق  الحل، هنا يف رفع معدالت  اقتصاديا هائال. ويظهر  أن تشهد منوا 

ليس  النمو وحده  فإن  ذلك،  ومع  الخارجية.  باملساعدات  دعمها  مع  واالستثامر  اإلنتاجية 

حال سحريا،فالدول ذات معدالت النمو الكبري ال تشهد دامئا تحسنا يف مستويات املعيشة. 

وباإلضافة إىل ذلك، ال تضع الفوائد املادية وحدها حدا للتمييز. فكام يوضح مثال املدارس 

املذكور أعاله، فإن االستثامر يف بناء مدارس جديدة ال يضمن أن الفتيات سوف يكن قادرات 

عىل الحصول عىل التعليم عىل قدم املساواة مع الفتيان، وهو يغفل الدور الذي يلعبه النوع 

االجتامعي يف تصفية )فلرتة( فرص الحصول عىل التعليم. وباملثل، فإن التحليل من حيث 

الدخل لتمكني املرأة ال يتناول تأثري العوامل االجتامعية والثقافية التي تلعب دورا كبريا يف 

تحديد املشاركة االقتصادية للمرأة. سوف يحقق القليل من حيث انضواء النساء يف الحياة 

االجتامعية ملجتمعاتهن.

يعمل مفهوم النوع االجتامعي من حيث صلته بالفقر، إذا، مبثابة مقارنة نظرية   

بني  املساواة  عدم  مظاهر  إىل  يلمح  والذي  الجنسية،  لالختالفات  الثقايف  للبناء  ومنهجية 

الجنسني وللطريقة التي يتصل كل من الجانبني )االختالفات الجنسية ومظاهر عدم املساواة( 

باآلخر. وقد أصبح هذا املفهوم يستخدم كأداة تحليل هامة تهدف إىل تحديد وزيادة قدرات 

االجتامعي7   االستبعاد  بعامل  االهتامم  ويعد  معيشتهم.  مستوى  تحسني  عىل  األشخاص 

والتي  للمجتمع،  الهيكلية  الخصائص  بتحليل  يعني  حيث  النهج،  هذا  من  يتجزأ  ال  جزءا 

االجتامعية  املشاركة  من  الجامعات  أو  األفراد  تستبعد  التي  والديناميات  العمليات  تولد 

الكاملة. يتحول الرتكيز، إذا، من زيادة الدخل كجواب عىل الفقر بطريقة تقليدية إىل الدمج 

اإلجتامعي كجواب عىل االستبعاد واالقصاء، الذي يشكل وجها هاما من أوجة الفقر، فريوج 

للدمج يف العمليات االجتامعية ويف سوق العمل، عىل سبيل املثال، األمر الذي يشكل تحوال 

جذريا يف مضمون السياسات املنتهجة ويف طريقة تطبيقها.

يشري مفهوم االستبعاد االجتامعي إىل العمليات التي يتم مبوجبها حظر األفراد واملجتمعات من الحقوق   7

والفرص واملوارد بشكل منهجي.
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اقتصاد الرعاية

تعد قضية عمل املرأة من القضايا التي يصبح فيها منظور  فقر القدرات ذا أهمية   

خاصة. وإذا نظرنا مرة أخرى إىل إحصائيات التقرير العاملي للفجوة بني الجنسني الخاصة 

مبرص، نجد أن مرص انتقلت مركزين لألعىل من عام 2010 الرتفاع املساواة يف األجور بني 

الرجال والنساء للعمل املامثل. ولكن يف الوقت نفسه، هناك تفاوت كبري بني متوسط دخل 

الرجال والنساء، الاليت يتلقني 2176 دوالر / سنة مقارنة بـ  9138دوالر / سنة للرجال. ويرجع 

التفاوت بني املساواة يف األجور للعمل مامثل وبني الفجوة يف املتوسط السنوي للدخل يشري 

إىل ظاهرة إقصاء النساء من الوظائف التي تدر دخال مرتفع، حيث يشري نفس التقرير إىل 

الترشيع وكبار املسؤولني واملديرين تصل ضآلتها إىل  الذكور يف مراكز  أن نسبة اإلناث إىل 

0.12، مام يعني أن من أصل عينة من 100 شخص يشغلون املناصب األخرية، سيكون هناك 

11 امرأة لكل 89 رجل )بقيت النسبة عىل ما هي علية يف عام 2013(. ويعد حرص العاملة 

النسائية يف قطاعات محددة ظاهرة تعرب كل الحدود الثقافية، مؤثرة عىل النساء يف جميع 

والتدريس  التمريض  مثل  "املؤنثة"،  املهن  يف  النساء  ترتكز  ما  غالبا  حيث  تقريبا،  البلدان 

عليها  يطلق  التي  الظاهرة  الخاصة،  االحتياجات  وذوو  املسنني  رعاية  أو  املكتبي،  والعمل 

"الفصل املهني األفقي"، حيث تبقى النساء يف وظائف ذات فئات أدىن من وظائف الرجال  

تقدم دخوال متواضعة وفرص معدومة، أو محدودة للتقدم . تعود أسباب انحصار دور املرأة 

يف مهن "أنثوية" إىل عوامل عدة مثل املعتقدات التي ال أساس لها حول قدرات املرأة، وعىل 

النطاق  واسع  والتزام  أمهات  بكونهن  تتعلق  مسؤوليات  لديهن  النساء  جميع  أن  افرتاض 

بنسق الرجل املعيل من جانب أرباب العمل ترتجم لتعزيز تعيني املرأة يف وظائف أقل أجرا 

.ففي دراسة للعوائق التي تحول دون وصول املرأة إىل الوظائف غري الحكومية يف مرص،8  

توصلت الدراسة إىل أن من العوامل املساهمة هي املعايري االجتامعية التي تشجع املرأة عىل 

العمل يف مهن معينة، وبيئات العمل والقيود عىل تحرك النساء يف االنتقال من املنزل إىل 

العمل. تؤدي هذة العوامل-غري الرسمية-  إىل زيادة احتامل معاناة النساء للفقر حيث أن 

املرأة متيل إىل العمل يف مجاالت تدر دخال أقل من الرجل كام متيل النساء إىل العمل ساعات 

أقل نظرا ملسؤولياتهن غري املأجورة يف املنزل. 

ويلعب ما يسمى باقتصاد الرعاية9 دورا هاما يف حرصالنساء يف مجاالت اقتصادية   

8 Ragui Assaad, Why Did Economic Liberalization Lead to Feminization of the Labor 

Force in Morocco and De-feminization in Egypt?, 2004.

يشري مفهوم "اقتصاد الرعاية" إىل العمل الذي يتم يف املجال الخاص، إىل حد كبري عن طريق النساء، والذي ال   9
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معينة. ففي حني أن أعدادا متزايدة من النساء من جميع األعامر تعملن خارج املنزل كام 

يقمن بأعامل غري مدفوعة األجر لألزواج و االخوة واألبناء، ال تقابل مسؤولياتهن املتزايدة 

مع أي زيادة ملحوظة يف الحقوق، وتظل القيمة االجتامعية لعمل املرأة الخاص بالرعاية 

النساء والفتيات يف األرس األكرث  بها  التي تقوم  الرعاية، خاصة  غري ملحوظة. ومتيل أعامل 

فقرا، إىل كونها تكلف وقتا وجهدا، ولكن رضورية الستمرار االستهالك اليومي ألفراد األرسة. 

ونتيجة الستهالك هذه األعامل لوقت وجهد النساء، فإنه يحد بشكل كبري من فرص عمل 

أو  االجتامعية  للتبادالت  املتاح  الوقت  من  تحد  كام  ماديا؛  مدخوال  تدر  أعامل  يف  املرأة 

الرتفيهية، واإلحتياجات الخاصة للراحة أو العناية بصحتهن. وال يرتبط هذا العبء بزيادة 

حقوق النساء، بل يقابله توقعات ثقافية من أن النساء ال بد أن يؤثرن عائالتهن عىل حساب 

أنفسهن،  حيث يصبح الترصف خارج هذه التوقعات خارج نطاق املمكن.  وهناك إمكانية 

أضيق لحصول املرأة عىل املوارد، والناجمة عن املساحات املحدودة املوكلة إليهن من خالل 

التي  التقسيم،  هذا  أساس  املبنية عىل  االجتامعية  الرتاتبية  وإىل  للعمل،  الجنيس  التقسيم 

ترتجم إىل الحرمان يف مجاالت اجتامعية مختلفة، واحدة منها إمكانية تواجدهن يف سوق 

العمل. توضح هذه النظرة املوجزة عىل أحوال مشاركة املرأة اإلقتصادية العوامل املعقدة 

التي تشكل الفقر بني النساء، وهو مزيج من التمييز10  والتحيز غري الواعي. 

يتقاضني مبوجبة أجر. تشمل هذة األعامل رعاية األطفال أو كبار السن، طهو الطعام، إلخ.

تعرف اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة التمييز، وفقا للامدة ١، عىل أنه "أي تفرقة أو   10

استبعاد أو تقييد يتم عىل أساس الجنس ويكون من آثاره أو عرضة النيل من االعرتاف للمرأة، عىل أساس تساوي الرجل 

واملرأة، بحقوق اإلنسان والحريات األساسية يف امليادين السياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية واملدنية أو يف أي 

ميدان آخر، أو إبطال االعرتاف للمرأة بهذة الحقوق أو متتعها بها ومامرستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية.
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اختبار - مطبوعة غري دورية -مارس 2015

من  واسعة  مجموعة  إىل  جندرية  تجربة  باعتباره  الفقر  عىل  النظرة  وتوجهنا   

القضايا أعمق من الطرح البسيط الذي ال يرى أبعد من الفقر املادي إىل كون الفقر تجربة 

جندرية بسبب املعايري والقيم، وانقسامات يف العمل واألصول  واملسؤوليات، وعالقات القوة 

والسيطرة. وتكمن أهمية اإلطار الجندري للفقر يف كونه إضافة حقيقية لسياسات مكافحة 

الفقر، التي غالبا ما يغيب عنها هذا اإلطار. يسلط اإلطار الجندري الضوء عيل مسؤوليات 

املشاركة يف مثل هذه  لقدرتها عىل  إعاقة  والتي متثل  املثال،  الرعاية، عىل سبيل  املرأة يف 

السياسات، الواقع الذي نادرا ما يؤخذ يف االعتبار يف تصميم مثل هذه السياسات. ال تفشل 

الفقر  تجربة  تنتج عن  التي  الجندرية  االختالفات  االعتبار  بعني  األخذ  السياسات يف  هذه 

فقط، ولكنها تؤدي، يف كثري من األحيان، إىل دفع عبء التعامل مع الفقر أكرث وأكرث عىل 

املجموعة  السياسات  الكفاءة، تستهدف هذه  اعتبارات  ارتكازها عىل  النساء. ففي  أكتاف 

التي من املرجح أن تنتج أكرب قدر من املنفعة ألكرب عدد، أي النساء. تتنفذ برامج تخفيف 

التنمية، بدال من  املرأة من أجل  النساء، فينتهي املطاف بعمل  الفقر،إذا، من خالل  حدة 

ال  والتي  بالرجل،  مقارنة  املرأة  ومسؤوليات  أدوار  نطاق  امتداد  النتيجة  فتكون  العكس، 

تحسن، بالرضورة من خيارات حياتهن ، ولكن قد تحد منها. 

ال يؤدي مثل هذا املنهج إىل "متكني" النساء11 يف الحصول عىل حقوقهن االقتصادية.   

الـ"متكني"، وهي الكلمة التي اكتسبت سمعة سيئة لرتكيز مستخدميها عىل الجوانب النقدية 

من خالل الربامج التي تهدف اىل الـ "متكني" عن طريق زيادة فرص العمل والدخل وما إىل 

ذلك، يف حني تفتقر إىل الرتكيز عىل بناء قدرة املرأة عىل تقييم هذه السياسات والتأثري عليها 

بنفسها، "التمكني" ليس شيئا ميكن القيام به لشخص ما من طرف ثالث ، بل يجب أن ينظر 

إليه عىل أنه عملية تغيري لتصورات الناس عن سيطرتهم عىل حياتهم و بيئتهم املادية. تكمن 

مهمة القضاء عىل الفقر من خالل التمكني، إذا، يف القضاء عىل الهياكل التي تخلق وتعتمد 

عىل الفقر بدال من "إصالح" النساء املعرضات للفقر. لن تحدث مثل هذه السياسات تقدما، 

إذا ما استمرت يف استهداف املرأة يف مشاريع التنمية التي تزيد من األعباء امللقاة عليها، 

مؤيدة بذلك هياكال غري متساوية لألرسة، فتفشل يف أن تلعب دورا يف زعزعة استقرار البنى 

الراسخة من عدم املساواة بني الجنسني يف املنزل، وسوق العمل، و غريها من املؤسسات. 

وبدال من ذلك، فإن الهدف هو تبني نهج ينظر إىل الفقر عىل أنه يتجاوز الدخل املادي إىل 

املدخالت، مسلطا الضوء، ليس فقط عىل مستوى فقر املرأة ، وإمنا إىل أعبائها يف التعامل 

يشري مفهوم التمكني إىل زيادة القوة السياسية واالجتامعية والتعليمية واالقتصادية لألفراد واملجتمعات.   11

أصبح مفهوم متكني املرأة موضوعا هاما للنقاش يف ما يخص التنمية واالقتصاد، فتبنتة مناهج للتنمية، مثل األهداف 

االمنائية لأللفية، كخطوة رضورية لزيادة قدرة البلدان عىل التغلب عىل العقبات املرتبطة بالفقر والتنمية.
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مع الفقر أيضا. ومن شأن الرتكيز عىل الطرق التي يتم فيها  إجهاد  املرأة  بأحامل عدة ، 

وأساليب النساء للتعامل مع هذا الحمل إىل الوصول لسياسات تسعى إىل تحويل القواعد 

والسلوكيات الذكورية فيام يتعلق مبسؤوليات الرعاية. وعىل الرغم من أن تحدي الثقافات 

الحكومية، ميكن  للسياسات  الفور  تستجيب عىل  وال  األجل  الجندرية12 هو هدف طويل 

تقديم تعديالت متهد الطريق لهذا التحول، واحدة منها هي  تعديل برامج التعليم لتحويلها 

للرتكيز عىل التعليم النوعي  الذي يتحدي الصورة النمطية التي طاملا قدمتها مناهج التعليم 

عن الرجال، فتفسح املجال لتقديم إمكانية الرجال كمقدمي الرعاية. كام ميكن لالستثامرات 

إستخدام  تسهيل  من  وغريها،  واآلبار  الطرق  مثل  التحتية،  البنية  تحسن  التي  املستهدفة 

الخدمات املحلية، وتوفري برامج لرعاية األطفال من زيادة فرص املرأة يف املشاركة يف سوق 

التعامل مع  العمل. ميثل االقرتاحان السالف ذكرهام  أمثلة السرتاتيجيات تركز عىل عبء 

الفقر، بدال من مدخالت املرأة. 

يسهم منظور املساواة بني الجنسني بشكل كبري، إذا، يف تحليل مفهوم الفقر، حيث   

أنه يحاول فهم الفقر بطريقة متكاملة، فيحدد األبعاد األخرى التي يتجىل الفقر من خاللها. 

ويتشارك املفهوم الجندري للفقر مع األطروحات التي تنتقد الرتكيز عىل الجانب املادي فقط 

، مؤكدة عىل حقيقة أن الفقر يشمل جوانب مادية وغري مادية، رمزية وثقافية، وأنه يتأثر، 

يف األساس، بعالقات القوة، أو الرتاتبية االجتامعية، والتي تحدد منافذ الوصول األكرث واألقل 

لألفراد إىل املوارد املادية واالجتامعية والثقافية بوصفها عامل يتأثر بجنسهم. 

املعني بال"ثقافة الجندرية" هي املفاهيم الثقافية التي تفضل الرجل عىل املرأة، حيث يكون االميان بأن   12

املرأة تختلف اختالفا أساسيا عن الرجل، االختالف الذي يربر التعامل الغري منصف تجاة النساء.


