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 ملخص الدراسة

 

لى معرفة مدى وعي المرأة العربية الالجئة لمفهوم التمكين هدفت هذه الدراسة إ

لتمكين مقترحات تساعد المرأة في الوصول إلى اوعرض أفكار و ،االقتصادي

والدراسات ذات الصلة، باإلضافة الى  بدءاً بمراجعة األدبيات النظرية دي،االقتصا

بالتقارير والمنشورات الدولية والمحلية حول المرأة الالجئة ومن أجل  االستعانةذلك 

اختبار فرضيات الدراسة قامت الباحثة بتصميم استبانة تمحورت حول أهداف 

حيث اشتملت عينة  ،عشوائية البسيطةعلى العينة ال باالعتمادالدراسة وفرضياتها 

تم استخراج  Spss بالبرنامج االحصائي وباالستعانةمفردة،  116الدراسة على 

 one sample واجراء اختبار ،واألوساط الحسابية ،والنسب المئوية ،التكرارات

test   ،منها أن هناك أثر ذو داللة  ،وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج الهامة

واالقتصادية في تمكين المرأة الالجئة في تركيا،  ،احصائية على العوامل االجتماعية

من خالل نقص الخدمات الصحية ، أن هناك تأثير سلبي على المرأة الالجئةو

والخدمات التعليمية، كما يوجد ارتباط بين عوامل النمو المجتمعي ومشاركة المرأة 

رص عمل للمرأة، وهناك تأثير سلبي في قلة وهذا ما يتطلب على توفير ف .اقتصاديا

تنمية مهارات المرأة على شخصيتها مما يجعلها غير قادرة على المشاركة في العمل. 

في جئة في غياب وعيها على أهمية دورها وأخيراً هناك تأثير سلبي على المرأة الال

ا وضعها هذعلقة بالرجل الذي هو مصدر دخلها، يجعل حياتها مت. وهذا ما مجتمعها

 ،واألخ ،بعد أن فقدت األب، في وقت السلم فكيف سيكون وضعها بعد الحروب

 ،وحروب ،فتعاني من المعاناة التي ال مثيل لها من لجوء ،أصبح ال دخل لها ،والزوج

وكثرة  ،وسوء صحتها ،ونقص تعليمها ،بسبب عدم تمكنها اقتصاديا ،وقلة مال

 .التكاليف والمسؤوليات التي على عاتقها

من هنا جاءت فكرة هذه الدراسة لتعالج مشكلة كبيرة تعاني منها المرأة العربية 

ة وتحقق لها من الحياة الكريمة التي تليق بوصي ،لتخفف قليالً من معاناتها ،الالجئة

 (1) .رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )استوصوا بالنساء خيراً(
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Abstract 

The study aims at identifying the economic empowerment of 

Arab refugee women in Turkey. The researcher started by 

reviewing literature and related studies, in addition to 

international and local reports and publications on women 

refugees. A questionnaire was designed to address the objectives 

and test the hypothesis of the study and was administered on a 

random sample of 116 responses. With the help of SPSS 

statistical program, frequencies, percentages, means and one 

sample T-test were derived. The findings of the study show a 

statistically significant impact on social and economic factors in 

the empowerment of women refugee in Turkey, and there is a 

negative impact on women refugee due to the lack of health and 

educational services. On the provision of employment 

opportunities for women, there is a negative impact on the lack 

of development of women’s skills on their personality, making 

them unable to participate in the work. Finally, there is a 

negative impact on women refugees in the absence of awareness 

of the importance of the role of women in their society, which 

required the provision of awareness sessions for women to 

realize their importance in the community. 

The study recommended the provision of health and education 

services for women refugees in Turkey, especially in the asylum 

environment. This is to encourage women refugees to overcome 

social and economic problems through training courses on 

personality skills, which will help them, integrate into the 

Turkish society and participate in the labor market. Finally, 

women refugees have the opportunity to follow vocational 

education, which provides them with a suitable income, 

especially those who cannot complete their education. With 

intensive training and vocational courses, women will become 

economically empowered.  
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ÖZET 

 
Araştırmacının teorik yayınları ve ilgili çalışmaları gözden geçirdiği bu 

çalışma, Türkiye'deki kadın Arap mültecilerin ekonomik olarak 

güçlendirilmesini tanımlamayı amaçlamaktadır. İlaveten, araştırmacı, 

kadın mülteciler üzerinde uluslararası ve yerel raporları ve yayınları 

izlemiştir. 

Çalışmanın hipotezini test etmek için, araştırmacı, tek değişkenli bir 

örneklem üzerinde yoğunlaşmış ve 116 maddeden oluşan bir örneklem 

tasarlamıştır. Araştırmacı, bir örneklem üzerinde SPSS programını 

kullanarak, sıklıklar, yüzdeler ve ortalamayı hesaplamış ve t-test 

yapmışır. 

Türkiye'deki kadın mültecilerin güçlendirilmesinde, görülmüştür ki, 

istatistik olarak ekonomik ve sosyal faktörlerin belirgin bir etkisi vardır; o 

da mülteci kadının sağlık ve eğitim hizmetlerine ulaşmasındaki olumsuz 

etkidir. Kadınlar için, iş bulma fırsatlarına gelince; burda da olumsuz bir 

etki vardır onların yeteneklerinin ve kişiliklerinin gelişmesini engelleyen 

ve bu yüzden onları iş hayatı dışında tutan. 

Son olarak, kadın mültecilerin kendi toplumlarında kadın rolünün 

önemini yeteri kadar farkedemedikleri için, ki bu onlar için farkındalık 

programlarını gerekli kılar, yine olumsuz bir etki vardır. 

Bu çalışma, Türkiye'deki kadın mültecilere sağlık ve eğitim hizmetleri 

konusunda, özellikle de mülteci yardımı konusunda öneriler sunar. 

Ve Türk toplumu ve iş ortamına katılmaları, adapte olmaları konusunda 

onlara yardımcı olacak eğitim programları üzerinden ekonomik ve sosyal 

sorunları aşmaları konusunda öneri yapar. 

Son olarak, kadın mülteciler, eğitimlerini tamamlayamayanlara verilecek 

ve onları ekonomik olarak güçlendirecek uygun eğitimlerle, kendilerine 

yeterli bir gelir sağlayacak yeteneklerine uygun iş bulma fırsatlarına 

sahipolurlar. 
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 المقــدمـــة
 تمهيد

ة وأكثر أحكام الشريعة اإلسالمي ،وتفارقه في أخرى ،ي أمورإن المرأة تماثل الرجل ف

وما جاء من التفريق بين الجنسين ينظر إليه تنطبق على الرجال والنساء سواء. 

 .فلكل منهما دور يؤديه حسب طبيعته ى أنه من رحمة هللا وعلمه بخلقه،المسلم عل

المرأة لها من الحقوق فالرجل له من الحقوق وعليه واجبات بما يتناسب مع طبيعته و

والنَّفسيّة فاإلسالم راعى الفروقات التّكوينيّة  ا واجبات بما يتناسب مع طبيعتها،وعليه

جل والمرأة، جال، وأحكام أخرى  بين الرَّ ّ لذلك جاءت بعض األحكام التي تخّص الر 

لقته، وتكوينه، وبُنيته، وتركيبه الُجسمان ،تخّص الن ّساء ّي كلٌّ بما يتناسب مع خ 

 والنَّفسّي والعقلّي.

لقد اهتم اإلسالم بالمرأة من جميع النواحي، فلقد سميت باسمها سورة من أكبر السور 

نها وبين وهي سورة النساء، كما اهتمت السنة النبوية بالعالقة بي ،في القرآن الكريم

 ا في خطبة الوداع بها حيث قال:وأوصانا الرسول بها خير زوجها وأوالدها و الغير،

 (1)."استوصوا بالنساء خيراً  "

 الجوانب كل في حقه شخص كل يأخذ بأن االجتماعي التوزيع عدالة عدم إن

 اعدتس التي الجوانب من وغيرها والحياتية والسياسية واالقتصادية االجتماعية

 عناصر وأهم القوى، موازين بين اختالل إلى دييؤ وإكفائها، نفسه تطور في المرء

َجال  ا :" تعالى هللا قال فعندما .للحرية وسيلة فهو لالما هو ،القوى ونَ  لر ِّ ام   َعلَى قَوَّ

لَ  بَِّما الن َِّساءِّ  مْ  ّللاَّ   فَضَّ  تكمن الرجل وقوة فقوامة (2)"أَْنفَق وا َوبَِّما بَْعض   َعلَى   بَعَْضه 

 عن سؤولةم غير تعتبر أنها حيث ،المرأة تفتقدها التي هي القوة وهذه ،المال بوجود

 ،بالرجل متعلقة حياتها يجعل بما ،بها خاص دخل يوجد وال للرجل، تابع فهي لنفقةا

 بعد وضعها سيكون فكيف ،السلم وقت في وضعها هذا دخلها، مصدر هو الذي

 من فتعاني ،لها دخل ال أصبحو ،والزوج ،واألخ ،األب فقدت أن بعد الحروب،

 تمكنها عدم بسبب  ،مال وقلة ،وحروب ،لجوء من لها مثيل ال التي المعاناة

 على التي والمسؤوليات التكاليف وكثرة ،صحتها وسوء ،تعليمها ونقص اقتصاديا

 عاتقها.

من هنا جاءت فكرة هذه الدراسة لتعالج مشكلة كبيرة تعاني منها المرأة العربية 

 وتحقق لها من الحياة الكريمة. ،تهاالالجئة لتخفف قليالً من معانا

 

 

                                                 
(1)

 (.1/1321البخاري، صحيح البخاري،مرجع سابق، ) 
(2)

 34النساء آية  
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 مشكلة الدراسة:

وهذا التفاوت هو دليل  ،بنسب متفاوتة ،ن آثار الحروب والنزاعات تقع على الجنسينإ

 ،من حيث القدرة على الحصول على الموارد ،على الفوارق بين الذكور واإلناث

ومن ثم  وجودة قبل حدوث الحرب والنزاعات،التي كانت م ،والفرص واإلمكانات،

لتضع بعض الفئات  ،رابات األمنيةوتداخلت مع أثر االضط ،تفاعلت هذه العوامل

أو يصبح  ،خالل الحرب ،نتيجة غياب الرجل في جبهة القتال ،تلقائيا في حالة حرمان

، وتتولى المرأة مسؤولية كسب العيش ،أو مفقودا ،أو أسيرا ،رب األسرة شهيدا

 ،اوجود حاجة ماسة لتمكين المرأة الالجئة اقتصادي  إلى واالعتناء بأبنائها، مما يؤدي

من  ،والظلم الذي تلقاه من حرمانها لحقوقها ،نتيجة زيادة األعباء الملقاة على عاتقها

والعيش  ،وفرص العمل ،والخدمات الصحية ،وفرص التعليم ،والملبس ،المأوى

 الذي يحرمها من كثير من الحقوق . ،والزواج المبكر ،المستقل

العربية الالجئة على أساس  للمرأةالتمكين االقتصادي  لذا سوف نقتصر على دراسة

 .بمعنى أن القوة االقتصادية تقود للقوة االجتماعية ،منطلق تمكينها االجتماعيأنه 

لمرأة العربية ، هو إيجاد مصدر دخل خاص باوالمقصود بالتمكين االقتصادي ببساطة

ومن ثم مساعدتها  ،بتكوين مصدر خاص بها ،وتوعيتها ،وذلك بتحفيزها ،الالجئة

 لذي بدوره سيحقق عائد اقتصادي لهاا ،على التمويل الالزم لمشروعهاللحصول 

 فبالتالي سيتحقق األمان االجتماعي للمرأة ويسهم في التنمية االجتماعية.

 

 فرضيات البحث:

ً إن مسألة تم .1  لكن االقتصادية تتعلق بالعوامل كين المرأة العربية اقتصاديا

هذه العوامل  ،والثقافية ،والتعليمية ،والجغرافية ،العوامل االجتماعيةبمساندة 

 هي التي تساعد المرأة في التفاعل مع البيئة المحيطة بها.

أي كلما  ،والنمو االقتصادي والمجتمعي وجود عالقة طردية بين عمل المرأة .2

 ً  .، زاد النمو االقتصادي للمجتمعزاد تمكين المرأة الالجئة اقتصاديا

ً وجود عالقة طردية بين تمكين المرأ .3 أي كلما  ،وتعليمها ،ة الالجئة اقتصاديا

 ،والعمل ،فالتعليم ،كلما ارتفعت نسبة تعليمها ،تمكنت المرأة الالجئة اقتصاديا

 قوتان ديناميتان هامتان تؤكدان حقوق المرأة.

إن تمكين المرأة العربية الالجئة اقتصاديا يواجهه بعض العراقيل التي تكون  .4

ومكانتها  ،ظرة المجتمع الدونية للمرأة الالجئةقد تكون ن مكنها،سبب في عدم ت

التصرف بمالها كونها تابع  وعدم إعطائها الحق في ،في األسرة والمجتمع

خوف المرأة من عدم النجاح في مشاريعها لعدم للرجل، باإلضافة إلى 

 امتالكها الخبرة الكافية في هذا المجال.

 أهداف البحث:

وأثر هذا التمكين  ،همية تمكينها اقتصادياوعي المرأة العربية بأمعرفة مدى  .1

وأنها عضو  ،وتغير نظرتها عن نفسها ،ومجتمعها، وحياة أبنائها .على حياتها
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ومعرفة المعوقات التي تواجه المرأة العربية من مشاركتها  ،أساسي لالقتصاد

 اقتصادياً.

من الناحية  ،وأثره على المرأة العربية الالجئة ،معرفة معنى اللجوء .2

ومعرفة ما هو وضع المرأة المتعلمة  ،والصحية ،واالجتماعية ،القتصاديةا

 واألمية من الناحية االقتصادية.  

المرأة  تحسين وضعيةتساعد في  ،وتوصيات ،وأفكار ،اقتراحات ايجاد .3

  العربية الالجئة في الحياة االقتصادية.

ها تساعدالتي  ،يةمهنالو ،تعليميةالفرص في ال ،مشاركة المرأة العربية الالجئة .4

 إلى التمكين االقتصادي.في الوصول 

 أهمية البحث:

والالجئة بشكل  ،تطوير وبناء قدرات المرأة العربية بشكل عام تكمن أهمية البحث في

وماله من  ،وذلك من خالل وعي المرأة العربية بأهمية مشاركتها االقتصادية ،خاص

 ،تشكل ضرورة ملحة في تقدم المجتمعفمشاركتها  .وعلى مجتمعها ،أثر إيجابي عليها

خاصة بعد الحروب  داخل المجتمع، وقيمتها ،ووضعها ،مما يعلي من شأنها

وذلك بسبب  ،تكون المرأة العربية معرضة بصورة خاصة للمخاطر ،والنزاعات

، وأعباء ملقاة فتجد نفسها أمام مسؤوليات إضافية ،واالقتصادي ،وضعها االجتماعي

 ر الذي يجعلها تدرك أهمية مشاركتها اقتصاديا في كل المجاالت.األم على عاتقها،

 ،التي تواجه المرأة العربية ،كما تكمن أهمية البحث في معرفة الصعوبات والتحديات

 ،ووضعها االقتصادي ،وذلك من خالل عمل استبيان عن واقع المرأة العربية الالجئة

 .ركة في الحياة االقتصاديةن المشاتمكنها م ،وإيجاد أفكار ومقترحات مناسبة

 

 

 الدراسات السابقة:

دراسة عن "األم العاملة بين األدوار األسرية واألدوار المهنية "للباحثة  .1

العارفي سامية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة العقيد أكلي 

وم االجتماعية، محند أولحاج، معهد العلوم اإلنسانية واالجتماعية، قسم العل

 .2012،2011، رع علم االجتماعف

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة الظروف االجتماعية واالقتصادية التي تعيشها األم 

العاملة، واألسباب الحقيقية التي دفعت األم للخروج للعمل، ومعرفة الصعوبات 

التي تواجه المرأة العاملة، سواء في األسرة، أو في العمل، ومعرفة اآلثار 

 يجابية التي تعود على األم نتيجة خروجها للعمل.السلبية، واإل

 ووصلت هذه الدراسة إلى نتائج وهي:

أن دافع خروج المرأة للخروج للعمل هو دافع اقتصادي، فأجر الزوج لم  -

 يعد كافيا لتغطية مصاريف كل األسرة.
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أن نتائج المقابالت التي تمت مع النساء، هو أن سالح المرأة اليوم هو  -

 قتصادي، من أجل تحقيق طموحاتها.مستواها اال

 

دراسة عن "دور المؤسسات التنموية في تمكين المرأة الفلسطينية " منور   .2

، عدنان نجم، الجامعة اإلسالمية، كلية التربية، قسم أصول التربية، غزة

2013. 

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة دور المؤسسات التنموية في تمكين المرأة 

غزة، ومعرفة معايير تمكين المرأة، ومؤشراتها في وثائق الفلسطينية في قطاع 

 المؤسسات التنموية، وتوضيح نسبة التباين في معايير تمكين المرأة.

 ووصلت هذه الدراسة إلى نتائج وهي:

أن المرأة الفلسطينية تحتاج إلى دخل شهري، لكونها مساعدة للرجل في  -

ألساليب التسويق، فلها  تكاليف المعيشة، فهي تحتاج إلى تأهيل، وتدريب،

أولوية في االستقاللية المالية عن الرجل، حيث مازال الرجل الوصي 

 المالي عليها.

إن المؤسسات التنموية بشكل عام، واألهلية بشكل خاص، هي عنصر  -

مساند لعدم زيادة متوسط األجرة اليومية، حيث مازال منها يدفع للنساء 

ا من المؤسسات األهلية غير النسوية مبلغ زهيد، على النقيض نجد مثيالته

تدفع أجرة أعلى بكثير منها، وتوصلت إلى أنه مازالت قدرات الجمعيات 

األهلية غير قادرة على زيادة معارف ومعلومات المرأة الفقيرة، للتعامل 

مع سوق العمل، فهي مازالت بحاجة إلى دورات تخصصية آلليات سوق 

 العمل، حتى تجتاز كل المعوقات.

 

راسة بعنوان "الجدوى االجتماعية للمشاريع المتناهية الصغيرة د .3

وتأثيراتها على النساء في الريف السوري" للباحثة رائدة أيوب، جامعة 

 .2010، الدول العربية، منظمة المرأة العربية

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مالمح الحياة الريفية، ومعرفة مواطن الضعف 

م التناسب ما بين أدوار النساء المتعددة والمتنوعة والخلل الكامنة وراء عد

والجوهرية، بالنسبة لألسرة والمجتمع، وبين المكانة التقليدية والثانوية الممنوحة 

للمرأة في اسرتها ومجتمعها المحلي. كما هدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بين 

ومعرفة المعوقات المرأة الريفية والموارد االقتصادية ومعوقات الوصول إليها 

األسرية المحيطة بالمرأة والمجتمعية، وإيجاد البدائل المتاحة لحصولهن على 

 القروض والتعرف على األثر االيجابي واالقتصادي للمشاريع الصغيرة.

 وتوصلت هذه الدراسة إلى نتائج وهي:
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% عند تأسيس المشاريع مما أدى إلى تحسن 97,8زيادة دخل األسرة بنسبة  -

 مأكل والملبس والمسكن وصحة األسرة.في ال

 %.26توفير أكثر من فرصة عمل للرجل والمرأة بنسبة  -

انعكاس أثر المشروع على زيادة مشاركة المرأة في قرار ميزانية االسرة  -

وتعليم األطفال، وعدد األطفال، وقرار زواج البنات واألبناء، وامتالكها ملكية 

 ة االجتماعية في الريف.خاصة باسمها، ومشاركتها باألنشط

 تغير نظرة األسرة والقرية للمرأة  -

 تحسن العالقات مع الزوج واألبناء واالهالي والقرية. -

 

دراسة بعنوان "واقع المشاريع االقتصادية الموجهة للمرأة في المملكة  .4

، لم تذكر األردنية الهاشمية" بشير خليفة الزعبي، منظمة المرأة العربية

 .السنة

هذه الدراسة إلى المساعدة في تحديد المجاالت التي يمكن أن تتبناها منظمة هدفت 

المرأة العربية للنهوض بالمرأة وتمكينها اقتصاديا، وذلك من خالل التعرف على 

طبيعة المشاريع التي تعني بالمرأة، وطبيعة الجهات الممولة والمنفذة لهذه 

ة اقتصاديا، والوقوف على المشاريع، وعمل مسح للمشاريع التي تمكن المرأ

جميع المشاريع التي تخص المرأة، محاولة تطوير االيجابيات لهذه المشاريع 

 والتخفيف من سلبياتها.

 وتوصلت هذه الدراسة إلى نتائج وهي:

إن المشاريع الموجهة للمرأة تخلق فرص عمل مستدامة، ومدرة لدخل  -

، باإلضافة إلى األسرة، مما يساعد من تخفيف ظاهرة الفقر والبطالة

 محاولة بناء القدرات االدارية والمالية للمرأة.

إن معوقات مساهمة المرأة اقتصاديا تكمن في تدني أجور النساء مقابل  -

 أجور الرجال.

 الواجبات البيتية للمرأة. -

 العادات والتقاليد ونقص التعليم والتدريب. -

عمل على عدم محدودية البنية التحتية الداعمة للمرأة في سوق العمل ت -

 تشجيع النساء من الدخول في سوق العمل فعال.

نتائج المسح الشامل تبين أن العدد األكبر من المشاريع الموجهة لصالح  -

المرأة تتجه نحو قطاع الزراعة، وبالتحديد االنتاج الحيواني، باإلضافة 

 إلى األعمال اليدوية والحرفية.

بشكل تنافسي في األسواق االفتقار إلى المهارات االدارية للدخول و -

 واستغالل الفرص.

 شح الموارد المالية في بداية إنشاء المشروع. -



 

 

19 

برلين -المانيا  /ية والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيج    

دراسة بعنوان "حقوق الالجئين بين الشريعة والقانون" للطالب عبد  .5

، العزيز ابن محمد عبد هللا السعوي، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية

2006،2007. 

به الشريعة اإلسالمية بمنحها هدفت هذه الدراسة إلى بيان ما جاءت 

 اللجوء، وهل كانت سابقة لغيرها في منح هذا الحق؟

كما هدفت الدراسة إلى بيان حقوق الالجئين في دولة الملجأ وفقاً لما ورد في الشريعة 

اإلسالمية والقوانين الدولية، وعرض عام لمشكلة اللجوء وبيان االنتهاكات الخطيرة 

شكلة على المجتمع الدولي بوضعها إنسانية بالدرجة الحاصلة لالجئين وعرض الم

، أيضا هدفت في مساعدة الالجئين وذلك بتوفير سبل العيش في بلد الملجأ األولى

وتأمين حياة كريمة لهم، وحثهم على االندماج مع المجتمع المحلي والبحث عن موارد 

 دخل لهم.

 ووصلت هذه الدراسة إلى نتائج وهي:

مية الحق في اللجوء لكل شخص من غير تفرقة بين منحت الشريعة اإلسال -

 شخص وآخر.

أن الالجئ يستمتع بكافة الحقوق المذكورة في كل مكان الدول اإلسالمية  -

 نظرا لوحدة المنبع الذي تستقي منه األحكام وهي الشريعة اإلسالمية.

 أن الشريعة دعت إلى المحافظة على ديانة الالجئ ومعتقداته. -

 قدا كأي عقد يفترض طرفين لوجوده.أن اللجوء يعد ع -

أن اللجوء قد يطلب فرد واحد، وقد يطلب جماعة، ورغم أن أحكام اللجوء  -

من كلتا الحالتين غالبا ما تكون واحدة، إال أن اللجوء الفردي أكثر شيوعا 

 من اللجوء الجماعي.

راعت الشريعة اإلسالمية عند انتهاء اللجوء ضرورة إقرار األمن واألمان  -

 جئ.لال

مبادئ حماية الالجئين والمحافظة على حقوق اإلنسان في الشريعة  -

 اإلسالمية صالحة لكل زمان ومكان.

وجود نقص واضح وخلل في حصول الالجئين على حقوقهم التي كفلتها  -

 الدولية. واالتفاقياتلهم الشريعة اإلسالمية، واإلعالنات 

 وجود نقص في توعية الالجئين بحقوقهم. -

ن دول الملجأ تجاه ملتمسي اللجوء لدخول أراضيها، قد أن التشرد م -

 عرض أمن وحياة الالجئين للخطر.

 إذا كان لالجئ حقوق فإن عليه واجبات والتزامات عامة تجاه دولة الملجأ. -
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دراسة بعنوان " الصعوبات التي تواجه المرأة الفلسطينية العاملة في  .6

، للباحثة دينا فهمي خالد القطاع العام في محافظات شمال الضفة الغربية"

 .2005، الوطنية النجاحجبر، جامعة 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى الصعوبات التي تواجه المرأة الفلسطينية العاملة 

 في القطاع العام في محافظات شمال الضفة الغربية وذلك ب:

التعرف إلى الصعوبات االجتماعية، واألسرية، والصعوبات اإلدارية،  -

 ياسية، والقانونية.والس

تحديد أثر المتغيرات )الوزارة، الحالة االجتماعية، مكان العمل، عدد  -

األوالد، مكان اإلقامة، العمر، التحصيل الدراسي، دوافع العمل، 

المحافظة، عدد سنوات العمل، الدخل الشهري( من الصعوبات التي تواجه 

 ة نظر النساء العامالت.المرأة الفلسطينية العاملة من القطاع العام من وجه

التعرف إلى أثر بعض الفئات والمواضيع التي قد تشكل عوائق من تطور  -

 المرأة وظيفيا.

 ووصلت هذه الدراسة إلى نتائج وهي:

أن درجة الصعوبات القانونية التي تواجهها المرأة الفلسطينية العاملة في  -

،  %84.6سبة القطاع العام من وجهة نظر النساء العامالت كبيرة جدا بن

وذلك بسبب عدم مساواة المرأة مع الرجل في االقتطاعات، وخلو القوانين 

والتشريعات الفلسطينية من نصوص الحصة النسائية لضمان حصة 

 مضمونة للمرأة يحول دون وصول المرأة إلى المناصب اإلدارية العليا.

حيث  الصعوبات السياسية، احتلت المرتبة الثانية في مجاالت الصعوبات -

 .%68.6بلغت النسبة 

 .%61.4الصعوبات االجتماعية واألسرية كانت في المرتبة الثالثة بنسبة  -

 .%56.4الصعوبات اإلدارية كانت في المرتبة الرابعة بنسبة  -

 

دراسة بعنوان "التمكين االقتصادي للمرأة الواقع واآلفاق وزارة العمل  .7

، لم تذكر العمل العربية األردنية نموذجا"، إعداد د. إيمان عكور، منظمة

 .السنة

هدفت هذه الدراسة إلى توضيح مفهوم التمكين االقتصادي للمرأة وارتباط ذلك 

بالتنمية والنمو االقتصادي ألي بلد عربي، كما هدفت إلى عرض التجربة األردنية 

كنموذج لتطبيق مفهوم التمكين االقتصادي للمرأة كجزء من سياساتها، وبرامجها، من 

 عرض ألهم إنجازات وزارة العمل األردنية في ذلك.خالل 

 وصلت هذه الدراسة إلى نتائج وهي:
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 أن واقع التمكين االقتصادي للمرأة في األردن هو:

 

أن معدل المشاركة االقتصادية الذي تم بالضعف في سوق العمل األردني  -

، والذي ال يعكس بأي حال من األحوال أي درجة من 2013لعام  12.6%

تمكين المرأة اقتصاديا، مما يوجد حاجة إلى وضع مؤشرات  درجات

 االقتصادي.تقيس التمكين 

االقتراض من مؤسسات المجتمع المدني التي تهدف لتمكين أن نسبة  -

 %76، هي األعلى بالنسبة للمرأة 2008،2013المرأة اقتصاديا من عام 

صل إلى ، إال أن قيمة القروض االجتماعية لإلناث انخفضت لت2013لعام 

 .2013، من إجمالي قيمة القروض الممنوحة في عام 44.1%

هي نسبة ارتفاع اإلناث العامالت والمؤمن عليهن في الضمان  21.4% -

 االجتماعي خالل ست سنوات.

 السعي إلى توفير الحماية االجتماعية والقانونية للمرأة العاملة. -

ودمجها في سوق  العمل على اتحاد آليات وطنية لتمكين المرأة اقتصاديا -

 العمل.

العمل على رفع مستوى وعي المجتمع بشكل عام، والمرأة بشكل خاص  -

بأهمية مشاركتها االقتصادية بالعمل، ودورها في التمكين االقتصادي من 

خالل العديد الحمالت اإلعالمية، والتوعوية، لزيادة التمكين االجتماعي 

ع االلكتروني لوزارة العمل لعمل المرأة وإنشاء رابط الكتروني على الموق

من  72خاص بعمل المرأة، وتنفيذ برامج توعوية قانونية خاص بالمادة 

 قانون العمل، والخاصة بالحضانات.

عقد جلسات توعوية للعامالت في أماكن عملهن، وتقديم االستشارات  -

 للمنظمات المحلية، والدولية، عن واقع التمكين االقتصادي للمرأة.

العديد من البرامج والسياسات يمكن تقسيمها إلى ثالثة نفذت الوزارة  -

 محاور:

 لتسهيل حصول النساء على الموارد المالية. التداخليةاإلجراءات  .1

لسد النقص في الخدمات كنقص مراكز الرعاية  التداخليةاإلجراءات  .2

 النهارية للنساء.

 لترسيخ مفهوم العمل الالئق. التداخليةاإلجراءات  .3

 

"واقع التمكين االقتصادي للمرأة في قطاع غزة" للباحث دراسة بعنوان  .8

 .2014، غسان أبو منديل، مركز شؤون المرأة
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هدفت هذه الدراسة إلى تقديم مراجعة لبعض مفاهيم التمكين االقتصادي للمرأة 

والتعرف على واقع التمكين االقتصادي للمرأة في قطاع غزة، ومؤشراتها 

ز االقتصادي للمرأة في قطاع غزة، وتقديم ومحاولة الوقوف على سبل التعزي

 توصيات عملية في ضوء نتائج الدراسة.

 وتوصلت هذه الدراسة إلى نتائج وهي:

إن المعضلة الكبرى التي تواجه التعليم بشكل عام هو االهتمام بإكساب  -

صفة الكيف وليس الكم فقط، وإلى أي مدى تستجيب مناهج  التعليم

لمعاصرة للتحديات المفروضة على المرأة ونظم التعليم الفلسطينية ا

الفلسطينية، وكيف يمكن تطوير مناهج التعليم العام والجامعي، وفتح 

آفاق المعرفة مع العالم الخارجي، بما يجعل المرأة قادرة على فهم 

متغيرات العصر من جانب ومخرجا لسد احتياجات سوق العمل 

 المتجددة من جانب آخر.

عن كافة التحوالت االقتصادية والسياسية التي لم تكن المرأة بمعزل  -

أن مشاركة المرأة في  مجتمع الفلسطيني في قطاع غزة، فيشهدها ال

سوق العمل ال يزيد بشكل متناسب مع التوسع االقتصادي، وال تنقص 

 بشكل متناسب مع االنكماش االقتصادي.

احة يرتبط الحصول على الفرص االقتصادية للنساء ارتباطا وثيقا بإت -

 الخدمات المالية لهن.

 يقر التشريع الفلسطيني ويعترف بحق المرأة في امتالك الملكيات. -

سمحت السلطة الفلسطينية للمرأة بالتصويت والترشح لالنتخابات منذ  -

 أول انتخابات تشريعية ورئاسية.

 

 منهج البحث: 

 عن واقع تتبع هذه الدراسة منهج البحث الوصفي التحليلي من خالل جمع البيانات

تحليالً كافياً ودقيقاً من خالل عمل استبيان وزيارات وتحليلها المرأة العربية الالجئة 

 ،ميدانية لبعض المؤسسات والجمعيات التي تساعد في تمكين المرأة الالجئة

 قصاء المرأة في الحياة االقتصادية.وحلول تخفف من ا والوصول إلى نتائج

 حدود البحث:

ة في الحياة ختص هذه الدراسة بواقع المرأة العربية الالجئالحدود المكانية: ت

ً وماهي االحتي االقتصادية في تركيا  .اجات الالزمة لتمكينها اقتصاديا

 .م2018 م إلى عام2011عامطبيق هذه الدراسة من الحدود الزمانية: سيتم ت
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 خطة البحث:

ن هية التمكيالفصل األول سيتحدث عن ما سيتضمن هذا البحث ثالثة فصول،

المبحث األول يتضمن تعريف التمكين  االقتصادي من خالل أربعة مباحث،

التي تعتبر محور هذا  ،أسباب تمكين المرأة اقتصادياومعرفة  ،وتاريخه ،االقتصادي

المبحث الثاني  م،وأنواع التمكين بشكل عا ، لما له من أهمية بالنسبة للمرأة،البحث

إذا  ،وماهي اآلثار التي ستجنيها المرأة العربية  ،اديمبادئ التمكين االقتص يتضمن

المبحث الثالث سيتضمن عالقة  الناحية االجتماعية واالقتصادية، ُمكنت اقتصاديا من

وماهي  ،وما أسباب ضعف مشاركتها في الحياة االقتصادية ،المرأة العربية باالقتصاد

أما  ودفعها إلى ميادين العمل،، العوامل التي تساعد في تطوير أوضاع المرأة العربية

سواء حقوق عامة  ،يتضمن الحقوق والواجبات المالية للمرأة المسلمةفالمبحث الرابع 

باإلضافة إلى معرفة الضوابط الشرعية عند خروج المرأة في ميادين  ،أو خاصة

 العمل.

ثالثة الالجئة في تركيا من خالل سيتحدث عن واقع المرأة العربية فأما الفصل الثاني 

، المبحث الثاني يتضمن آثار وتاريخه ،يتضمن ماهية اللجوءمباحث، المبحث األول 

من  ،واالقتصادية ،والتعليمية ،على المرأة العربية الالجئة من الناحية الصحية اللجوء

األسباب التي تجعل المرأة الجئة، المبحث الثالث وماهي  خالل الدراسات السابقة،

 .الجئينليتضمن حقوق وواجبات ا

 

االقتصادي على المرأة  تأثير التمكينالميدانية على مدى  هو الدراسة الفصل الثالث

األداة  هومن خالل مبحثين، المبحث األول  ،واقتصاديا ،العربية الالجئة اجتماعيا

عن  ،المستخدمة في جمع البيانات من خالل عمل استبيان للنساء الالجئات في تركيا

ومعرفة  ،التي لها عالقة بالالجئين ،ض المنظمات والمؤسساتطريق الزيارات لبع

وماهي األساليب  ،ماهي المعوقات التي تعوق تمكين المرأة العربية الالجئة اقتصاديا

والطرق االحصائية المستخدمة لجمع البيانات ومعرفة المعوقات التي واجهت 

تبار الفرضيات ومدى اخالميدانية و الدراسة، المبحث الثاني يتضمن نتائج البحث

مقترحات السبق و لكل ما نتائج التحليلتمكين المرأة العربية الالجئة و صحتها في

 التي تساعد تمكين المرأة العربية الالجئة في تركيا وتخفف من رداءة والتوصيات

 الالجئة.الوضع االقتصادي للمرأة 
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 الفصل األول 

 التمكين االقتصادي وماهيته

 تمهيد
ال يمكن  ،باعتباره عنصرا حيويا ،مكين من المفاهيم االجتماعية الهامةيعتبر الت

ولعل االهتمام  ينطبق مفهوم التمكين على المرأة،كما  ،تجاهله في عملية التنمية

بالمرأة العربية تمتد جذوره في التاريخ إال أنه خالل العقدين األخيرين وفي إطار 

والتأكيد المستمر على البعد  ،م التنميةاالهتمام العالمي المنبثق من تغير مفاهي

رأة من خالل مناهج منظمة تصاعد االهتمام بتنمية الم ،االجتماعي في عملياتها

وقدرتها على المشاركة في التنمية  ،وأصبح وضع المرأة في أي مجتمع ومخططة،

 ،وبالتالي ،االقتصادية واالجتماعية يعتبر مقياسا لمدى تطور ونمو هذا المجتمع

 بح تمكين المرأة أحد المهام الكبرى لبناء التنمية اإلنسانية في الوطن العربي.أص

كان البد من الحديث  ،وحتى تدرك المرأة مدى أهمية مشاركتها في الحياة االقتصادية

وكيف يمكن للمرأة أن تتمكن اقتصاديا وتستطيع أن  ،عن ماهية التمكين االقتصادي

 يا.تخدم نفسها أوال ثم مجتمعها ثان

 لذا تم تقسيم هذا الفصل إلى أربعة مباحث وهي:

 

 وأنواع التمكين ،وأسبابه ،وتاريخه ،تعريف التمكين االقتصادي :المبحث األول

 المبحث الثاني: التمكين االقتصادي للمرأة مبادئه وآثاره

 المبحث الثالث: المرأة العربية وعالقتها باالقتصاد

 المالية للمرأة في اإلسالمالمبحث الرابع: الحقوق والواجبات 
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 هالمبحث األول: تعريف التمكين االقتصادي وتاريخه وأسبابه وأنواع
 

وما يتعلق به من خالل المطالب  ،هذا المبحث تعريف التمكين االقتصادي تناول

 التالية:

 لتمكين االقتصاديا المطلب األول: تعريف

 المطلب الثاني: تاريخ التمكين االقتصادي

 اقتصادياالمرأة  تمكينلثالث: أسباب المطلب ا

 المطلب الرابع: أنواع التمكين

 

 االقتصاديلتمكين المطلب األول: تعريف ا
التمكين في اللغة: هو مصدر الفعل مكن والمكان عند أهل اللغة هو إن معنى كلمة 

تن وقد وردت معان متعددة منها: مُكن الشيء: قوي وم ،الموضع الحاوي للشيء

وأمكن  : جعل له عليه سلطانا وقدرة،ومكنه من الشيء ن فهو ماكن،ورسخ واطمأ

ر واستمكن منه: قدر عليه وتمكن من األم األمر: سهل عليه وتيسر وقدر عليه،فالنا 

 (1)وأمكنت فالنا من فالن. وظفر به، ويقال: مكنته وأمكنت له فتمكن،

 

 التمكين في االصطالح: 
 ،وامتالك قدر من القوة ،وغ حال من النصرعرفه الدكتور فتحي يكن: التمكين بل

وهو لون  ،واألتباع ،واألنصار ،وتأييد الجماهير ،وحيازة شيء من السلطة والسلطان

 .(2)من ألوان الترسيخ في األرض وعلو الشأن

عرفه اإلمام األلوسي: أصل التمكين أن يجعل الشيء مكانا يُتمكن فيه ثم استعير 

 (3)في ذلك حتى صار حقيقة لغوية.للتسليط وإطالق األمر وشاع 

: زيادة قدرة الناس على صنع خيارات استراتيجية لتمكين بأنهاعن  Kbeer تعبرو

 (4)هذه القدرة غير متاحة لهم سابقا.في حياتهم في مجال كانت فيه 

استراتيجية إدارية تمنح األفراد  أنه: أفندي التمكينالسابق عرف ف يعروبناء على الت

اتخاذ القرارات وتحقيق المشاركة الفعلية في المؤسسات التي يعملون قوة التصرف و

بها الشكل الذي يساعد على خلق التفكير اإلبداعي وتحمل المسؤولية وخلق الرقابة 

 (5) الذاتية.

أن التمكين يشير إلى القوى التي يكتسب األفراد من خاللها القدرة  :عرفه المغربي

ائهم ووالئهم لتحمل المسؤولية والقدرة على وتزيد ثقتهم ويرتفع مستوى انتم

                                                 
(1) 

 263(، ص1986محمد ابن أبي بكر عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، )مكتبة لبنان، 
(2)

 .44هـ(، ص  1418محرم  6)، 149فتحي يكن، فقه سنة التمكين، مجلة المجتمع، العدد  
(3)

المحقق علي عبد  ،أبي الفضل شهاب الدين السيد محمود األلوسي البغدادي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 

 .44، ص20، ج1419، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، طالباري عطية
(4)

 .16بيئة مساعدة وثقافة داعمة، مكتب العراق، ص  تمكين المرأة نقال عن صندوق األمم المتحدة للسكان، 

نقال عن تمام جميل عمر الدراغمة، فاعلية التدريب المقدم من المؤسسات النسوية في تمكين المرأة الفلسطينية اقتصاديا من وجهة  (5)

 .13، ص 2014نظر المستفيدات أنفسهن، رسالة ماجستير، 
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التصرف لتحسين األنشطة والعمليات ويتفاعلون في العمل من أجل اشباع المتطلبات 

 (1) األساسية في مختلف المجاالت بهدف تحقيق قيم وغايات المؤسسة.

سيتم تعريف القسم الثاني الذي  ،بعد أن تم تعريف القسم األول من التمكين االقتصادي

، يعتبر هو ركيزة هذا البحث فالتمكين واالقتصاد كلمتان متالزمتان مع بعضهما

فامتالك المرأة القدرة على اتخاذ القرار يؤثر في قدرتها على بناء رأس مالها 

 .واالستفادة من الفرص االقتصادية

 ،لغة: من القصد وهو التوسط وطلب األسد ويقال: هو على قصد أي رشداالقتصاد 

 (2).د أي سهل وقصدت قصده أي نحوهق قصوطري

فهو  ،من المفاهيم االجتماعية الهامة في الحياة االقتصادية واالجتماعية إن التمكين

وهو مصدر تعزيز الثقة في قدرات  ،وبرامج التنمية ،األساس الذي بنيت عليه الخطط

كين كما أن التعريفات لم تفصل بين التم ،دة تكوين الذاتويساعد على إعا ،الفرد

لتحقيق التنمية وتنمية قدرات  ،بل هما مصطلحان يسيران بوتيرة واحدة ،والمرأة

 المرأة.

بعد أن تمنح لها  ،وحقها بتحديد خياراتها ،: هو إحساس المرأة بقيمتهاكين المرأةتم

وحقها في الوصول إلى ضبط  ،وحقها في الوصول إلى الفرص والموارد ،الخيارات

 ،وقدرتها على التأثير على التغييرات االجتماعية ،وخارجه داخل المنزل ،سير حياتها

 (3)واقتصادي أكثر وطنيا وعالميا. اجتماعيلخلق وضع 

 ،باالقتصاد تنميةإال إذا ربطت ال ،ولن تستطيع المرأة أن تحقق التنمية وتعزز قدراتها

التي والسعي وراء الوسائل الميسرة  ،عن طريق إدراكها بأهمية االقتصاد في حياتها

 .تمكنها اقتصاديا

حتى تحصل على استقاللها االقتصادي  ،تمكين المرأة اقتصاديا: هي مساعدة المرأة

وتتمكن من الوصول إلى رؤوس  ،وحتى تصبح قراراتها المادية بيدها ،عن الرجل

 (4).أسيس مشاريعها االقتصادية الخاصةوت ،األموال

 ،لى الوصول إلى الموارد والتحكم فيهاتمكين المرأة االقتصادي: يعتبر قدرة المرأة ع

تسمح لها بالتغيير على المستوى  ،وقرارات مبنية على المعرفة ،وعلى اتخاذ خيارات

سواء كانت تعمل في القطاع العام أو  ،والوطني ،والمجتمعي ،واألسري ،الشخصي

 (5)أو حتى لحسابها الخاص في القطاع غير الرسمي. ،في القطاع الخاص

نجد مدى االرتباط بين مصطلحات التمكين واالقتصاد  ،تعريفات السابقةمن خالل ال

على  تحقق دورها الفعالمشاركة المرأة اقتصاديا  وهذا يدل على أنه في ،المرأةو

 .المستوى الشخصي والمجتمعي

 

                                                 
علية التدريب المقدم من المؤسسات النسوية في تمكين المرأة الفلسطينية اقتصاديا من وجهة نقال عن تمام جميل عمر الدراغمة، فا (1)

 .14، مرجع سابق، ص2014نظر المستفيدات أنفسهن، رسالة ماجستير، 
(2)

 .72(، ص 1، ط1429،2008د. نزيه حماد، معجم المصطلحات المالية واالقتصادية في لغة الفقهاء، ) 
(3)

وب، الجدوى االجتماعية للمشاريع المتناهية الصغر وتأثيراتها على النساء في الريف السوري، رسالة دكتوراه نقال من رائدة أي 

 .88، ص2010في علم االجتماع ،
(4)

 ، يوم الخميس(.2013يونيو،  13، )الموافق 15792أكتوبر، العدد رقم  14صحيفة  
(5)

 .89، ص 2015تشريعات ،تقرير التنمية المرأة العربية، المرأة العربية وال 
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 المطلب الثاني: تاريخ التمكين االقتصادي 

 ،عزيز المكانة بين الناسوت ،وبعثها في النفس ،يحمل مفهوم التمكين معاني القوة

إذا ارتبط مباشرة بمفاهيم  ،وارتبط المفهوم لما يحمله من قوة اللفظ وعمق المعنى

وانجازها في  ،وتثبيت النفوس على أداء المهام ،العمارة واالستخالف في األرض

 فهو ببساطة يعني بعث القوة في نفوس المستضعفين. ،أحسن الظروف

فمنهم من يؤرخ  ،أن الباحثين لم يتفقوا حول بداية ظهورهغير  ،والتمكين مفهوم قديم

على يد حركات السود في الواليات المتحدة  ،بداية نشأته منذ ستينات القرن العشرين

وانتشر أكثر من  ،ثم انتقل استخدامه إلى المجاالت العلمية والنظرية ،األمريكية

التيار النسوي في أمريكا  وازدادت أهميته مع تنامي ،ترويج المنظمات النسائية له

فهذا التيار تبنى المفهوم للتعبير عن رفض    DAWNوعة مالمعروف بمج ،الالتينية

 التقاليد المجتمعية التي تكرس تبعية المرأة للرجل وتباعد الفجوة النوعية بينهما.

وتبنيه من طرف  ،عما كان عليه في بداية ظهوره اً وتطور مفهوم التمكين كثير

إلى تعميم استخدامه في المجاالت العلمية  ،والمستضعفين في األرضالمهمشين 

، في المجاالت وتأكدت الحاجة إلى العمل به ،فتعددت استخداماته ،والنظرية

والنهوض  ،من حيث تمكين الفقراء من العيش الكريم ،كالمجال االجتماعيالمتعددة، 

العمال من االشتراك في مناقشة واالجتماعية المتدنية أو تمكين  ،بأحوالهم االقتصادية

وغير  ،وتنظيم المؤسسة التابعين لها ،قضايا إنتاجية كالمشاركة في تخطيط اإلنتاج

كما تعددت استخدامات التمكين النفسية له كالتمكين النفسي الذي يتضمن ثالثة ‘ ذلك

التحكم في شعوره  وهو تمكين الفرد من ،وهي التمكين العاطفي ،مكونات أساسية

وهو فهم طبيعة القوى السياسية واالجتماعية التي  ،والتمكين االدراكي اته بكفاءة،وحي

والتمكين السلوكي يشير إلى اتخاذ  قوة والموارد في البيئة المحيطة،تؤثر في توزيع ال

 فعل المشاركة.

وأصبح االقتراب األكثر شيوعا  ،ونطاقات استخدامه ،إذا اتسعت مجاالت التمكين

وسنقتصر في الحديث عن تاريخ ‘ (1)وائر هيئات المنظمات األمميةوانتشارا في د

 .ي هذا المطلبالتمكين االقتصادي ف

 ،ظهر في نهاية التسعينات من القرن العشرين ،مفهوم حديثاالقتصادي التمكين  إن

ً في سياسات وبرامج معظم المنظمات غير الحكومية وهو  ،وأصبح األكثر استخداما

 فاعل في التنمية.افاً بالمرأة كعنصر أكثر المفاهيم اعتر

وأصبحت المرأة  ،كما شهد القرن العشرين اهتماما متزايدا بقضايا حقوق المرأة

الفعاليات االجتماعية في أساسين من محاور عمل التجمعات و واألسرة محورين

ونجحت الحركة النسوية في نقل مطالبها بالمساواة بين الرجل والمرأة من  ،العالم

 (2)إلى مطالبات تثبتها االتفاقيات الدولية.فكر وشعارات ترفعها وتروج لها  مجرد

                                                 
(1)

تمام جميل عمر الدراغمة، فاعلية التدريب المقدم من المؤسسات النسوية في تمكين المرأة الفلسطينية اقتصاديا من وجهة نظر  

 .13،12المستفيدات أنفسهن، رسالة ماجستير، مرجع سابق، ص 
 .14(، ص 2014)مركز شؤون المرأة، غسان أبو منديل، واقع التمكين االقتصادي للمرأة في قطاع غزة،  (2)
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عاما سلسلة من  12تناولت تقارير التنمية اإلنسانية لمواضيع لها على مدى أكثر من و

وتتراوح هذه القضايا من اإلنفاق العام على التنمية اإلنسانية إلى  ،القضايا الرئيسية

 .النمو االقتصادي والتنمية اإلنسانيةالمشاركة إلى العالقة بين 

وتعزيز القدرات اإلنسانية التي  ،حرية اإلنسانقضية  ،وكانت من القضايا الهامة

ويكشف مقياس تمكين ، من جوانب حرية اإلنسان احاسم اأعطت تمكين المرأة جانب

ني من أن البلدان العربية تعا ،المرأة المعتمد من قبل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

وتأتي المنطقة العربية في المرتبة قبل األخيرة بين  ،نقص الفت في تمكين المرأة

ولم تقل عنها إال أفريقيا جنوب  ،حسب مقياس تمكين المرأة ،مناطق العالم

 (1).الصحراء

مفهوم التمكين االقتصادي للمرأة ظهر في التسعينات  يتضح أن ،وبناء على ما سبق

وأهمها  ،ية الخاصة بالمرأة والصادرة عن هيئة األمم المتحدةمن خالل الوثائق الدول

 ،1995ووثيقة بكين المؤتمر الرابع للمرأة  ،1994وثيقة مؤتمر القاهرة للسكان 

والتي أكدت على ضرورة تعاون الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص في 

 عدة محاور رئيسية لتمكين المرأة اقتصاديا وهي:

 .لمرأة االقتصادية واستقاللها االقتصاديتعزيز حقوق ا .1

 .تسهيل وصول المرأة إلى الموارد واألسواق والتجارة .2

ألن تمكين  ،وجميع أشكال التمييز في العمل ،القضاء على التفرقة الوظيفية .3

  (2)المرأة من أسباب القوة عن طريق إزالة التفاوت بينهما.

 ،لعناصر القوة االقتصادية كما يسعى التمكين االقتصادي إلى تمليك النساء

وتمكينهن من التأثير في العملية التنموية  ،والمعرفية ،والسياسية ،واالجتماعية

 وممارسة حق االختيار وذلك من خالل:

 تمكين النساء من التحكم "توفير الخيارات والبدائل" .1

 توفير الفرص للنساء لدعم شبكات األمان االجتماعي .2

 ي دخل النساءالوصول إلى زيادة حقيقية ف .3

 (3)تمكين النساء من أن يشكلن قوة تفاوضية لتحسين مكانتهن .4

 

 الث: أسباب تمكين المرأة اقتصاديا  المطلب الث

 ،ومتطلبات إنسانية واقتصادية ،عدة دوافع للمرأةل نتطرق ،قبل التحدث عن األسباب

 أهمها: ها تحتاج بأن تتمكن اقتصاديا ومنتجعل

                                                 
(1)

الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، برنامج األمم  تقرير التنمية اإلنسانية العربية، خلق فرص لألجيال القادمة، 

 )بتصرف(. 26، 16، 14، ص 2002المتحدة االغاثي، 
(2)

 .14زة، مرجع سابق، ص غسان أبو منديل، واقع التمكين االقتصادي للمرأة في قطاع غ 
(3)

تمام جميل عمر الدراغمة، فاعلية التدريب المقدم من المؤسسات النسوية في تمكين المرأة الفلسطينية اقتصاديا من وجهة نظر  

 .15المستفيدات أنفسهن، رسالة ماجستير، مرجع سابق، ص 
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باإلضافة إلى  ،اجة المادية تدفع المرأة للعملإن الح :الدافع االقتصادي .1

 ،في تحمل تكاليف وأعباء المعيشة ،وأم تساعد زوجها ،مسؤولياتها كربة بيت

عندما يكون السبيل  ،إذا كانت أرملة أو مطلقة ،أو لتعيل نفسها وعائلتها

 .رض تأمين متطلبات حياتها اليوميةللرزق أمامها غير أن تعمل وتكسب لغ

إضافة إلى  ،: تقع على المرأة مسؤوليات وأعباء عائليةجتماعيالدافع اال .2

 ،والثقافية ،وممارستها لألنشطة الجماعية ،مسؤولياتها في العمل

باإلضافة إلى  ،واستطاعت أن توفق بين أداء واجبها في العمل ،واالجتماعية

مسؤولياتها في األسرة. إن الدوافع االجتماعية تؤدي دورا بارزا في تحفيز 

وشعورها  ،وذلك بإيمانها بأهمية العمل في حياة اإلنسان ،المرأة نحو العمل

 بوجود فراغ لديها يمكن أن تقضيه بالعمل.

 ،من خالل العمل ،عهاالدافع السياسي: شعور المرأة بأنها تسهم في بناء مجتم .3

 فيكون لها دور في طرح تشريعات قانونية في البالد واألنظمة الحاكمة.

وفي تكوينها  ،صي: وهو الدافع الذي يتعلق بشخصية المرأةالدافع الشخ .4

ويعد هذا الدافع من الدوافع الرئيسية والمهمة التي تسهم في  ،النفسي والفكري

فال بد أن يكون خروجها ذا هدف وغاية تطمح  ،اشتغال المرأة خارج المنزل

شخصية المرأة لتحقيقها لتعزيز شخصيتها وصحتها النفسية وتطوير قدراتها ال

 (1).والتعليمية

ثقافي: إن عامل اتصال المرأة بزميالتها في العمل يجعلهن في احتكاك الدافع ال .5

مما أدى  ،والخبرات ،والثقافات ،وهو ما ساهم في تبادل األفكار .دائم ومستمر

 (2)ساعدتهن على مواجهة مصاعب الحياة. ،الكتساب مهارات جديدة

 ،الحاجة االقتصادية هي األهم عند المرأةتبقى  ،وبناء على الدوافع السابقة

 ضرورة من ضروريات الحياة االقتصادية لألسباب التالية: وتمكينها

تعريض النساء في سياق النزاعات الداخلية المسلحة العتداءات جسيمة وقع  .1

لكن جاء أبرزها في سياق  ،بعضها خالل الهجمات المضادة في بلداتهن

واالعتداءات  ،لعديد منهن لالغتصابحيث تعرضت ا ،النزوح والهجرة

 (3)البدنية في مراكز اللجوء والنزوح.

فلقد أظهرت اإلحصائيات على  ،صول المرأة إلى الفرص االقتصاديةقلة و .2

ازدادت إمكانية  ،أنه كلما ارتفع معدل المساواة بين الجنسين ،مستوى عالمي

تتوافق المعدالت  ،وفي البلدان العربيةاالقتصادية، وصول المرأة إلى الفرص 

                                                 
(1)

 )بتصرف(. 56،59جامعة الموصل، صحيدر سليمان، دوافع العمل لدى المرأة العاملة، دراسة ميدانية في  
(2)

 .158د. سمير ابن موسى، صراع الدور وعالقته بالضغوط لدى المرأة العاملة، دراسة تطبيقية جامعة تيارت الجزائر، ص 
(3)

 .34تطورات التنمية اإلنسانية في الوطن العربي منذ صدور التقرير الثالث ص 
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العالية لعدم المساواة بين الجنسين مع افتقار إلى الفرص االقتصادية بين 

 (1)النساء.

 ،الدول العربيةحيث أن الوضع سيئ في  ،سوء تقدم المرأة في سوق العمل .3

 ٪ مقابل٢٥هو  العمل اللواتي يشاركن في سوق العمل فنسبة النساء في سوق

 (2)٪ من الرجال.٧٣

 ،أو اقتصاديا ،قبل أن يكون حقا سياسيا ،التمكين حق إنسانيف حقها،إعطائها  .4

 أو اجتماعيا.

يشكلن قوة اجتماعية ألنهن أصبحن  ،وخاصة الالجئة ،تلبية احتياجات المرأة .5

فقد يشكلن على  ،اجاتتيحوإذا لم يتم تلبية اال ،عددية في بعض المجتمعات

 الدولة المضيفة أعباء أخرى.

نتج ، الذي قد تعلى الدولة المضيفة ،منيةاألأو  ،عيةجتمااالمشاكل الحد من ال .6

 (3).من عدم التمكين الصحيح

وتقديم الخدمات  ،فالمرأة العاملة تسعى إلى النهوض بمجتمعها ،تنمية الوطن .7

 ،والطب ،التدريسمثل مهنة  ،الذي يكون المجتمع بحاجة إليها ،الضرورية له

نوع خاص في إذا كانت ذات  ،وطنها كما أنها تساعد في تنمية وما شابهها

 أو تحتاجها البالد للعمل. ،أو علم يندر وجوده في الرجال ،مجال

وخاصة إذا كانت في بلد يزيد  ،مساهمة المرأة في زيادة الدخل القومي لبلدها .8

وتحتاج البالد لأليدي العاملة فتضطر  ،فيه عدد النساء على عدد الرجال

 (4)تلبية لحاجة الوطن الذي تعيش فيه. ،ملالمرأة للنزول إلى ميدان الع

األجيال  مردود إيجابي كبير على له ،وتنمية قدراتها ،ين ظروف المرأةتحس .9

 .والمجتمع عموما ،القادمة

 ،وإخراجهن من وضع نفسي مقهور ،ظروف حياة النساءتحسين  .10

 ،مما ينعكس إيجابا على صحتهن النفسية ،وعدم الشعور باألمان على األزمان

لهذه الناحية وتحسينا لنوعية حياتهن  ،وتخفيفا على موازنات الدول ،لجسديةوا

 (5)وحياة المحيطين بهن.

                                                 
(1)

 .80ص  ، 2010ب وآفات التنمية اإلنسانية في واقع متغير،تقرير التنمية اإلنسانية العربية، الشبا 
(2)

 .39، ص  2014تقرير التنمية البشرية، المضي في التقدم بناء المنعة لدرء المخاطر، 
(3)

سوريون في )لبنان، األردن، تركيا، العراق، مصر(، مرجع سابق،  تقرير النازحون في سوريا وااقتصاديا، ناصر الغزالي، 

 .60ص
(4)

لمى أحمد محمد عبد هللا، الضغط النفسي واالجتماعي للمرأة العاملة بقوات الشرطة بوالية الخرطوم وعالقتها ببعض المتغيرات س 

 .38، 37، ص2014الديموقراطية، رسالة ماجستير،
(5)

 .4مصرف لبنان، الشمول المالي وتمكين المرأة اقتصاديا، ص  
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وأياً كانت األسباب، فالتمكين هو حق يجب إعطاؤه لكل شخص، وخاصة المرأة ألنها 

شريك الرجل في كل شيء، ولن تتحقق الشراكة إال بأداء كل شخص دوره على أكمل 

 وجه.

 : أنواع التمكين المطلب الرابع

حيث حلَّ  مجال التنمية،من المفاهيم الشائعة، وخاصة في  التمكينأصبح مفهوم 

محلَّ مفاهيم  -سواء في مناقشة السياسات، أو البرامج  -مفهوم التمكين جوهريًّا 

النهوض والرفاهية، ومكافحة الفقر والمشاركة المجتمعية، وشكَّل أحد المفاهيم 

تلبية  ،وتعددت أشكاله ،لذلك تنوع التمكين، ات المحلية والدوليةالرئيسة في المؤتمر

لكل احتياجات الفرد من جميع المجاالت وسنعرض أنواع التمكين التي تعتبر من 

  ضروريات كل فرد في حياته العملية:

التمكين الذاتي: هو التغييرات الذاتية على المستوى الشخصي مما يعزز  .1

 الذاتية في المجاالت التالية:امكانيات المرأة وقدراتها 

  الثقة بالنفس هو انطباعها الداخلي عن نظرة اآلخرين لها ومدى احترامهم

 وتقديرهم لها.

  قدرتها على مواجهة المشاكل في تحليلها وايجاد بدائل لحلول مناسبة لها وتحمل

 المسؤولية التي تنمي لديها االعتماد على الذات.

 ر من خالل توقعات وارشادات القائمين على البرامج مبادرتها نحو التغيير والتطو

التدريبية يهدف إلى معالجة جوانب تمس حياة المرأة ودورها المجتمعي 

 واألسري.

  حوارها مع اآلخرين عن طريق تبادل األفكار ووجهات النظر والقدرة على إدارة

 النقاش واالستماع الجيد الذي يؤدي إلى فهم وجهات نظر اآلخرين.

 وقدراتها  هااإلقناع نتيجة الحوار الفعال والبناء عن طريق ايصال أفكار مهارة

 المعرفية.

التمكين االجتماعي: هو قوة المرأة في أدوارها االجتماعية ضمن إطار العائلة  .2

والمجتمع عن طريق مشاركتها في البرامج التدريبية التي تلبيها بعض المهارات 

ار العائلي والمجتمعي من اتخاذ قرارات والمعارف والقدرات المتعلقة في اإلط

وبرامج تنموية وطوعية مما يساعد على تحسين مكانتها االجتماعية ضمن نطاق 

المجتمعات ورفع مستوى الوعي للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة 

 وتوفير الخدمات التي توازن مسؤوليتها ودورها التنموي.
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البنية األساسية للهيئات والمنظمات التي  التمكين المؤسسي: يهدف إلى تقوية .3

تسعى بالنهوض بالمرأة وايجاد شبكة اتصال بين صانعي السياسات الكفيلة 

 (1) .ن وضعية المرأة في مختلف القطاعاتبتحسي

التمكين السياسي: يدعم مشاركة المرأة سياسيا من خالل زيادة نسبة تمثيلها في  .4

يتها في األحزاب السياسية والنقابية مواقع اتخاذ القرار وزيادة نسبة عضو

والجمعيات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني وزيادة تمثيلها في المؤسسات 

(2) اإلقليمية والدولية.
 

التمكين القانوني: يسعى إلى ايجاد ضمانات تحافظ على دور المرأة وتضمن  .5

توعية حقوقها من خالل العمل على تعديل التشريعات التي تحد من المرأة و

المرأة في حقوقها القانونية وتطبيق جميع االتفاقات الدولية التي تضمن الحقوق 

 (3) المدنية للنساء.

والنمو  ،: إن تمكين المرأة اقتصاديا ضروري لتحقيق التنميةالتمكين االقتصادي .6

       (4) ويسهل لها المشاركة في سوق العمل. ،االقتصاديين

أنه مطلوب، وأن وع من أنواع التمكين، فهذا يدل على وبما أن التمكين االقتصادي ن

ً  االحتياجاتوجوده مهم لتكملة تلبية  في الالزمة لكل فرد، فغيابه يشكل نقصا

 االحتياجات الفردية.

 

  

                                                 
 ، )بتصرف(.15، صمرجع سابقادي للمرأة في قطاع غزة، غسان أبو منديل، واقع التمكين االقتص (1)

(2)
وفاء محمود فحجان، مشاركة المرأة الفلسطينية في سوق العمل الرسمي بن التهميش والتمكين، دراسة ميدانية بمدينة غزة، رسالة 

 .8ماجستير، ص
(3) 

 ، )بتصرف(.15، صللمرأة في قطاع غزة، مرجع سابق غسان أبو منديل، واقع التمكين االقتصادي

 .2، ص(2010 ) ، تمكين المرأة اقتصاديا في سياق األزمة االقتصادية والمالية العالمية،54لجنة وضع المرأة، الدورة  (4)
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 وآثارهمبادئه للمرأة المبحث الثاني: التمكين االقتصادي 
 

ذي سينتقل إيجابية لها واللما له من آثار  التمكين للمرأة شيء مهم في حياة المرأةيظل 

 على المجتمع ككل.بدوره 

 سيتطرق هذا المبحث إلى المطالب التالية:

  للمرأة مبادئ التمكين االقتصادي :المطلب االول

 لمرأةآثار التمكين االقتصادي ل :المطلب الثاني

 

 للمرأة المطلب األول: مبادئ التمكين االقتصادي
 

طرق قليال عن مبادئ حقوق القتصادي سنتقبل أن نتحدث عن مبادئ التمكين ا

معايير حقوق  فعندما نريد تحقيق أهداف التنمية البد من االرتكاز على االنسان،

 والتي تتطلب بدورها االسترشاد بالمبادئ التالية وهي: االنسان

، عالقة لهذا المبدأ بالثقافة بل يعني "كوني إنسان رجال أو امرأة كنت كونية وال -

 ".أتمتع بهالدي حقوق 

أي مرتبة متساوية لجميع الحقوق المدنية فيها أو غير قابلة للتجزئة أو للتصرف  -

الثقافية أو االقتصادية أو السياسية أو االجتماعية وال يمكن اعتمادها وفقا لترتيب 

 هرمي وال تجزئة أي منها عن األخرى.

قيق حق واحد كليا أو جزئيا تبط تحاالعتماد المشترك والعالقة المتبادلة غالبا ما ير -

بتحقيق حق آخر أو الحقوق األخرى وعلى سبيل المثال قد يرتبط الحق في الصحة 

 في ظروف معينة بإعمال الحق في التعليم أو الحق في الحصول على المعلومات.

المشاركة واإلدماج وهذا يعني أنه يحق لكل إنسان ولجميع الشعوب المشاركة  -

الحرة والفعالة والتمتع بالتنمية السياسية والمدنية واالقتصادية والمساهمة النشطة و

واالجتماعية والثقافية التي يمكن أن تتحقق ضمنها الحقوق االنسانية والحريات 

 األساسية.

المبادئ األساسية لحقوق اإلنسان إذ أن الدولة وغيرها من المساءلة وسيادة القانون  -

يتعين عليها قوق اإلنسان وفي هذا الصدد من الجهات المسؤولة على احترام ح

للقواعد والمعايير القانونية المنصوص عليها في الصكوك الدولية لحقوق  االمتثال

اإلنسان على األقل في تلك التي صادقت عليها والتزمت بها وعندما تفشل في القيام 

بذلك ألصحاب الحقوق المتضررين إقامة دعوى للتعويض المناسب أمام محكمة 

مختصة أو هيئة قضائية أخرى وفقا للقواعد واإلجراءات المنصوص عليها في 

القانون وال بد من أخذ كل التدابير الخاصة بالمساءلة وسيادة القانون لتصبح واقعا في 

 (1)حياة ذوي الحقوق بطبعة متساوية دونما تمييز.

التي  وق اإلنسانيةيظل التمكين من أهم الحقوبناء على المبادئ العامة لحقوق اإلنسان 

الذي سيؤثر إيجابا  ،ويساعدها بالمشاركة الفاعلة في التغيير االجتماعي ،المرأة تهم

                                                 
(1)

 .28ص ، مرجع سابق، 2015تقرير التنمية المرأة العربية، المرأة العربية والتشريعات، 
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لديه وألن التمكين حق إنساني  ،رجاال ونساء على حد سواء ،على رفاه المجتمع

 مبادئ خاصة يعتمد عليها وهي:

هة المرأة : إن مدخل التمكين يبني أساس عملية المشاركة من جمبدأ المشاركة .1

 على قدراتها واستثمار مواردها. واالحساس بمشكالتها والمشاركة في حلها بناءً 

فهو يهتم بتنمية قدرات المرأة  :بالمسؤوليةمبدأ االعتماد على الذات واالحساس  .2

 لكي تتمكن من مواجهة مشكالتها بنفسها.

لعدالة بين أفراد يسعى هذا المبدأ إلى تحقيق المساواة وا :مبدأ العدالة االجتماعية .3

 المجتمع والعمل على الدفاع على األفراد المحرومين والضعفاء.

 : إن هذا المبدأ يكونمبدأ العدالة والمساواة القانونية في التشريع بين المواطنين .4

 (1).ال يفرق بين أحد فالقانون هو الحكم لكل الفئات واألجناس

أهداف اقتصادية ال يمكن أن مبدأ التعاون: هو ظاهرة اجتماعية إنسانية يحقق  .5

تتحقق بالمجهود الفردي فهو يعني العمل بطريقة مثلى لتأدية وإنجاز األعمال 

 (2)بشكل أفضل وأسرع فهو ليس هدفا بذاته وإنما وسيلة مثلى لبلوغ الهدف.

مبدأ المساواة في األجربين الجنسين: لقد أقرت الشريعة مبدأ المساواة وعدم  .6

سس والمبادئ العامة التي تحكم العالقات االنسانية والمقومات التمييز في بداية األ

ويساوي اإلسالم بين الرجل والمرأة كقاعدة  ،األساسية للنظام العام اإلسالمي

َجالِّ  ى: "عامة في مجال الحقوق المختلفة والقيام بالواجبات المتعددة يقول تعال ل ِّلر ِّ

ا اْكتََسب واَولِّلن َِّساءِّ نَ  مَّ يٌب م ِّ ا اْكتََسْبنَ نَصِّ مَّ يٌب م ِّ وأجاد لها حقوقها التي  (3)"صِّ

والتكاليف  ،أهدرتها الجاهلية ومنحها المساواة الكاملة مع الرجل في أصل الخلقة

والقيام  ،وتحمل المسؤوليات ،والمعرفة ،وطلب العلم ،والحقوق المدنية ،الشرعية

 (4).وفي الكرامة اإلنسانية ،مل الصالحبالع

 

 االقتصادي للمرأةتمكين ال : آثارالمطلب الثاني

إن التمكين االقتصادي للمرأة يحسن من قدرتها على المشاركة في كل المجاالت 

وتعتبر استراتيجية التمكين  ،والتوعية االقتصادية ،والبحث عن عمل ،االقتصادية

االنتقال من  ،أو امرأة سواء كان رجال ،يسهل على الفرد ،ماهي إال أسلوب تحفيزي

إلى مرحلة الوعي والشعور بالمسؤولية وحرية اتخاذ  ،ة التهميش والصمتمرحل

 القرار.

                                                 
(1)

 .61، 31 ،12ص، مرجع سابق، ي قطاع غزةف غسان أبو منديل، واقع التمكين االقتصادي للمرأة
(2)

أ. محمد الفاتح عبد الوهاب العتيبي، دور التعاونيات النسوية في التمكين االقتصادي للمرأة من خالل االستخدام األمثل للتمويل  

 .2، ص2011األصغر، ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر االقتصادي بجامعة األحفاد، 
(3)

 .23النساء آية 
(4)

 6،9مد رضا يونس الطحان، ضمان المساواة في األجر في الشريعة اإلسالمية والنظريات الوضعية، دراسة مقارنة، صمح 

 )بتصرف(.
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 لذلك ينتج من التمكين االقتصادي للمرأة آثار إيجابية أهمها:

سواء مجتمع أو عائلة فتتجه نحو عالقة أكثر  :ترتيب عالقتها مع اآلخرين .1

 احتراما واعتبارا لها.

ا االجتماعية والفكرية وينمي مهاراتها يوسع حريته :شعورها باالستقالل الذاتي .2

 العلمية والمعرفية.

فنظرة المرأة المتعلمة أو المالكة تختلف تماما عن  :سن نظرة المرأة لذاتهاتح .3

 (1)نظرة المرأة العاطلة أو الجاهلة.

خالل المرأة اقتصاديا تتوفر لها الموارد من ن كمما إن تُ  :إنتاجية المرأةزيادة  .4

وبالتالي تزيد انتاجيتها ويكون العائد عليها وعلى  دخللل المشروعات المدرة

 .مجتمعها

ثرت سلبا وأ التي نتجت بسبب الحروب والنزاعات : خاصة تلكمواجهة التحديات .5

الذي كان يعتبر مصدر دخلها لكن التي ليس لها دخل وفقدت العائل على المرأة 

تحمل مسؤولية أسرتها عند تمكينها اقتصاديا تخفف األعباء على المرأة عندما ت

 (2).وأبنائها بسبب وجود مصدر دخل خاص لها

أهم التحديات التي تواجه وأحد هو لمرأة فتعليم ا :تحسن فرص التعليم للمرأة .6

األنظمة والمؤسسات التربوية فال تزال التباينات حسب النوع االجتماعي كبيرة 

اعية والثقافية الموروثة نتيجة التمييز بين الذكور واالناث تبعا للتقاليد االجتم

وبالتالي عدم تحقيق فرص متساوية للحصول على التعليم أصال واالستمرار 

 (3).دمة من التعليمبالمراحل المتق

اكسابها مهارات في كيفية إدارة مشاريع مدرة كسب مهارات جديدة: بمعنى  .7

 (4)للدخل وتنمية قدراتها في جوانب مهنية وآليات التسويق لمشاريعها.

في  : تمكين المرأة اقتصاديا يؤدي إلى ارتفاع النسبةتمكين المرأةتفاع نسبة ار .8

المناطق العربية حيث أنها تعتبر في المرتبة قبل األخيرة بين مناطق العالم حسب 

 (5)مقياس تمكين المرأة ولم تقل عنها إال أفريقيا جنوب الصحراء.

ة مثل لوازم مقومات الحياة ضروري: سواء كانت بية االحتياجات الالزمة للمرأةتل .9

 واحتياجات فردية مثل المأوى والعالج ، من المأكل والمشرب والملبس

 

                                                 
(1)

 )بتصرف(.  16،17مرجع سابق، ص ،ن االقتصادي للمرأة في قطاع غزةغسان أبو منديل، واقع التمكي
(2)

بين الجنسين وتمكين المرأة لألولويات التنموية للنوع االجتماعي في  رهام جعفري، دعم هيئة األمم المتحدة للمرأة والمساواة 

 )بتصرف(. 84، ص 2012القطاع الحكومي الفلسطيني بعد أوسلو، رسالة ماجستير، معهد دراسات المرأة ،
(3)

 )بتصرف(. 22,23صندوق األمم المتحدة للسكان، تمكين المرأة بيئة مساعدة وثقافة داعمة، مرجع سابق، ص 
(4)

الباحثة سلوى ثابت، دراسة دور منظمات المجتمع المدني في تنمية المرأة الفلسطينية من وجهة نظر العاملين فيها بمحافظة غزة،  

 .14، ص2006مركز شؤون المرأة، غزة ،
(5)

 .62، ص2002تقرير التنمية اإلنسانية العربية، خلق فرص لألجيال القادمة، مرجع سابق،  
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 (1)وأمن وممتلكات تستطيع من خاللها رسم مستقبل لها وألبنائها.

أفراد ينعكس تمكين المرأة إيجابا على  :أهداف صحية وثقافية وعملية حقيقت .10

افرها إال إذا عملت المرأة وساهمت يمكن تو المن خالل تحقيق أهداف األسرة 

 عن طريق دخلها في رفع هذه المستويات.

بسبب المشاركة المادية بين الزوجين وتعاون في إنجاز  :توفر توافق زوجي .11

مما يؤدي إلى بناء أسرة متوفقة وبالتالي  يحصل التوافق بينهما المسؤوليات بينهما

 .مجتمع متوافق

فالعمل حق لكل مواطن بما حقها،  يعطيها فالتمكينحق العمل: حصولها على  .12

التي البد من توظيف مهاراتها  فهي من الموارد البشرية الهامة في ذلك المرأة

 .وطاقاتها في خدمة المجتمع

المفيد الذي يبني  بالشيءاستغالل المرأة وقت فراغها توظيف طاقاتها بالمفيد:  .13

 .ا ومجتمعهامن خالل العمل وبذل الجهد في تطوير ذاته مستقبلها

عندما تتمكن المرأة اقتصاديا وتكون لها  :ضمان لمستقبل األسرة واألوالد .14

خاصة إذا غاب عنها موارد مالية تستطيع أن تضمن مستقبلها ومستقبل أسرتها 

 (2)زوجها أو توفي.

قدم جانب التعليم والصحة حيث يت :تحقيق التنمية والنمو االقتصاديين .15

مشاركة المرأة في سوق العمل التي تعزز فرص لها كما تتزايد نسبة  وغيرهما،

 (3)في العمل.

زيادة : إن توسيع آفاقها وتدعيم شبكة عالقاتها االجتماعية واالقتصادية .16

 جة تغير المفهوم التقليدي بدور الزوج والزوجةإحساسها بمكانتها االجتماعية نتي

 .عية واقتصاديةلتحقيق مصالح اجتمايجعلها ذات صلة مع اآلخرين وتواصل دائم 

: إن وصول المرأة إلى موارد اقتصادية يجعلها مساهمتها في ميزانية األسرة .17

٪ على شؤون األسرة السيما وأن المرتبات في كثير من ٥٠الوالية بنسبة تكفل 

الدول العربية لم تعد تسمح للزوج بمرتبه فقط بالقيام بتوفير حياة اجتماعية 

ضمن استمرار المستوى فة إلى أن مرتبها يلألسرة باإلضا واقتصادية مالئمة

 .الة وفاة الزوجاالجتماعي واالقتصادي لألسرة في ح

إدراكها أن المرأة المثالية لم تعد تلك التي تضحي الوعي عند المرأة: زيادة  .18

بنفسها في سبيل سعادة زوجها وأسرتها وإنما المفهوم اآلن للمرأة المثالية هي تلك 

 بيتها.الناجحة في عملها وفي 
                                                 

(1)
 1428، 2007مقدمة في المشكلة االقتصادية، النظم االقتصادية، بعض جوانب االقتصاد الكلي، عوامل اإلنتاج ،د. مختار طلبة،  

 )بتصرف(. 2،3ص
(2)

أ. محامدية ايمان، أ. بوطوطن سليمة، المرأة العاملة والعالقات األسرية، الملتقى الوطني الثاني حول االتصال وجودة الحياة في  

 )بتصرف(. 3،7،8، ص 2013األسرة ،
(3)

 .2، ص2010مارس 12، 45هيئة األمم المتحدة، لجنة وضع المرأة، الدورة  
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 يزيد من خبرتها بالواقع العملياألم العاملة العملية: إن احتكاك خبرة الزيادة  .19

تشجعهم نحو االستقالل وتمنحهم فرصة فهي  مما يعكس ذلك إيجابا على أبنائها

للتعبير عن الذات كما يصبح لديهم طموح أكبر من غيرهم من أبناء النساء الغير 

 عامالت.

التمكين، واعتمادها على المبادئ السابقة، وأنها عنصر مهم  فاقتناع المرأة بحقها في

وفعال في المجتمع، يؤكد تحقيق اآلثار اإليجابية التي ستجنيها المرأة إذا ُمكنت 

 اقتصادياً.

فالبعض يرى أن له  ،قد نجد تضارب بين آثار خروج المرأة العاملة على األبناءو

مالت اوعلى العموم إن أطفال النساء الع ،آثار سلبية والبعض يرى أن له آثار إيجابية

بحاجة إلى أمهاتهم ومؤسسات اإلنتاج بحاجة إلى سواعد هؤالء األمهات فالبد من 

 (1)الموازنة.

 

ومهنية فضال عن الخدمات  ،ال بد من توفير خدمات إدارية ،حقق هذه اآلثاروحتى تت

سيتم عرض ثالث آليات لتعزيز تمكينها من جميع جوانب الحياة، و ،التنموية األخرى

 :تساعد في تحقيق التمكين رئيسية

بمعنى  ،زيادة الفرص االقتصادية المتاحة للمرأة: أي توسيع ميادين عمل النساء .1

جعل األسواق مكانا لنجاح المرأة على مستوى السياسات، ومن تدابير زيادة 

يم الرجال هو التدريب المهني الذي يشمل تعل ،الفرص االقتصادية المتاحة للمرأة

وتشجيع كال من الجنسين على أداء دور متساو في تغيير المواقف  ،والنساء

من  ،التقليدية، أيضا يشمل توسيع نطاق التدريب إلى أبعد من القطاعات التقليدية

وغيرها، أيضا  ،وعمل الرعاية ،والطهي ،والخياطة ،والتطريز ،الفنون المنزلية

والتدريب  ،لنساء إلى جميع قنوات العملتوفير الوصول المتساوي للفتيات وا

 المهني.

 ،وذلك من خالل توسيع نطاق الحماية االجتماعية :توفير ظروف عمل الئقة .2

 ،وخدمات الرعاية االجتماعية للحضانات، فوضع خدمات رعاية اجتماعية جيدة

تساعد بصورة خاصة رعاية جيدة تعود بفوائد  ،وميسرة التكلفة ،وموثوق بها

وأصحاب العمل، إذ تؤدي إلى تحسين فرص  ،يدة على المجتمعخارجية عد

اء في الحصول على وظيفة، أيضا مرونة وقت العمل تمثل أحد المشتقات النس

وهي طريقة مرنة لتنظيم العمل باستخدام تكنولوجيا  ،الحديثة للعمل في المنزل

كان واالتصاالت بحيث ال يحتاج العامل إلى الحضور جسديا في م ،المعلومات

 اإلنتاج الرئيسي.

                                                 
(1)

رسالة ماجستير، دراسة ميدانية بجامعة منتوري قسنطينة  ابن زيان مليكة، عمل الزوجة وانعكاساته على العالقات األسرية، 

 )بتصرف(. 51،82، ص 2004،
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إذ  :ورسم السياسات االقتصادية ،رفع نسبة مساهمة المرأة في مواقع صنع القرار .3

أن مشاركتها تسمح لها في التأثير في القرارات المتخذة لصالحها، فامتالك المرأة 

 ،يؤثر في قدرتها على بناء رأس مالها البشري ،القدرة على اتخاذ القرار

 (1) االقتصادية. واالستفادة من الفرص

فتوفير هذه اآلليات، وإشراك المرأة في الفرص والسياسات االقتصادية، يساعدها 

ً في كل جوانب حياتها، سواء  احتياجاتهاعلى تلبية  بنفسها، وتحقق اكتفاًء ذاتيا

 .التي تحقق الحياة الكريمة اجتماعية، أو اقتصادية، أو سياسية، وغيرها من الجوانب

 

  

                                                 
 ، )بتصرف(.8،10للمرأة الواقع واآلفات، منظمة العمل العربية، صد. إيمان عكور، التمكين االقتصادي  (1)
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 المرأة العربية وعالقتها باالقتصاد الث:المبحث الث
 

الذي يعد أساس تمكين المرأة سياسيًا يهَمش التمكين االقتصادي للمرأة، كثيًرا ما 

لذلك كان البد من عرض أسباب  ثقافيًا وأساس دورها في المجتمع،واجتماعيًا و

سوف  ضعف المشاركة االقتصادية للمرأة العربية ومعرفتها ومحاولة تجاوزها لذلك

 ينقسم هذا المبحث إلى المطالب التالية:

 

 المطلب األول: أسباب ضعف المشاركة االقتصادية للنساء العربيات

المطلب الثاني: العوامل المؤثرة في تطوير أوضاع المرأة العربية ودفعها إلى 

 .ميادين العمل

 

 للنساء العربيات االقتصاديةالمطلب األول: أسباب ضعف المشاركة 
عوامل عدة في تفسير تدني مشاركة المرأة في الحياة االقتصادية وفي زيادة  تساعد

ة األنثوية ومنها ما يتعلق البطالة في صفوفها منها ما يتعلق بالطلب على اليد العامل

 .بغيرها

من  النساء في موقع األقل مكانة: تصنع الثقافة السائدة الثقافة الذكورية السائدة .1

لرجال أولوية في الحصول على العمل والتمتع بفوائده قبل الرجال مما يرتب ل

ويهمل هذا التوجه أن دور النساء في المساهمة في دخل األسرة وفي إعالة 

فتئ يتعاظم في كل المجتمعات ومنها العربية وأن النساء في  أسر بكاملها ما

 الواقع يبدين درجة من المسؤولية والتفاني في رعاية األسر وحمايتها ال تقل

 عن الرجال.

العتقادهم بأن كما يتقبل بعض أرباب العمل تشغيل الرجال على النساء 

فيتذرعون بكلفة عطلة األمومة مدفوعة األجر لإلحجام تشغيلهم أهل مسؤولية 

عن توظيف النساء وكأن عطلة األمومة هي امتياز للمرأة وليست حقا للوليد 

 وخدمة المجتمع.

فرص العمل الالزمة  البطيءاالقتصادي  قلة فرص العمل: ال يوفر النمو .2

الستيعاب الزيادة في القوى العاملة للرجال والنساء كليهما إال أن قصور 

فرص العمل المتاحة ينعكس سلبا على النساء أكثر منه على الرجال وإن 

في ثلثي البطالة بين صفوف اإلناث كانت أكثر منها في صفوف الذكور 

ت عنها بيانات ووصلت أكثر من ضعفها في نحو البلدان العربية التي توافر

 (1)نصف هذه البلدان.

التمييز بين الجنسين في مستوى التشغيل واألجور: يساهم التمييز بين الرجل  .3

 ،ركة النساء في الحياة االقتصاديةوالمرأة في الشغل واألجور في تقليص مشا

                                                 
(1)

 .88، ص2005تقرير التنمية اإلنسانية، توظيف القدرات البشرية،  
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خاصة في فأجور الرجال تفوق بكثير أجور النساء في مختلف المناصب وب

القطاع الخاص ويدفع هذا التمييز في األجور في القطاع الخاص النساء نحو 

إال أن القطاع العام  ،العام لتساوي األجور وظروف العملالعمل في القطاع 

 في معظم الدول العربية نتيجة لسياسات التعديل الهيكلي. االنكماشأخذ في 

كلما انخفض المستوى  ساءوتزداد الفجوة في األجور بين الرجال والن

٪ من ٧١ففي األردن على سبيل المثال تحصل الجامعيات عل التعليمي، 

لمن توقف عند  ٪٥٠أجور الرجال في هذه الفئة وتنخفض هذه النسبة إلى 

٪ من أجور ٣٣التعليم األساسي. أما األميات فال تصل أجورهن إال إلى 

تعليمي الذي يرتبط عادة الذكور فتزداد معاناة النساء مع تدني المستوى ال

 بزيادة الفقر.

ارتفاع مستوى اإلنجاب: يرتبط مؤشر مشاركة المرأة في العمل بمعدالت  .4

اإلنجاب وبمؤشر العمر المتوسط عند الزواج األول ومؤشر نسبة الذين 

إضافة إلى مستويات التعليم.  من مجموع السكان، ١٩-١٥جوا في سن تزو

األكثر تأثيرا على ط االقتصادي هي العامل كما أن مشاركة المرأة في النشا

وفي الدول العربية نجد أدنى نسب لمشاركة المرأة في سوق  ،مستوى اإلنجاب

العمل في فلسطين وهي من أكثر البلدان إنجابا وفيها أعلى النسب في الزواج 

بينما تشكل دولة مثل تونس نمطا معاكسا حيث تسجل نسبة  ١٩-١٥المبكر 

( في المنطقة ٤,٢مقارنة ب  ٢,١ية ونسبة خصوبة متدنية )متدن زواج مبكر

 (1)٪.٣٢العربية ونسبة مشاركة اقتصادية مرتفعة 

قوانين تعيق وأخرى "تحمي" المرأة: تعتبر القوانين المتعلقة بالعمل أو  .5

األحوال الشخصية من المعوقات الهامة أمام إسهام المرأة العربية في الحياة 

بإغالق قيد حرية المرأة ن األحوال الشخصية والعمل تاالقتصادية فبعض قواني

عددا من مجاالت العمل أمام المرأة بهدف الحماية فتحول الحماية إلى تمييز 

 بين الرجل والمرأة وبالتالي تقيد مشاركتها في النشاط االقتصادي.

ضعف الخدمات المساندة: إن ضعف البنية التحتية من وسائل نقل وحضانات  .6

وج المرأة للعمل ناهيك عن عدم توافر ضمانات اجتماعية سواء ال تشجع خر

لألطفال أو كبار السن الذين يقع عبء رعايتهم على النساء. كما أن هناك 

العديد من العوامل التي تؤثر على فرص النساء في الحصول على عمل منها 

عدم ربط التعليم باحتياجات سوق العمل وضعف التدريب المستمر لزيادة 

ءة الباحثات عن عمل وضعف قدرة المرأة على الحصول على التسهيالت كفا

 االئتمانية.

                                                 
(1)

 .88، مرجع سابق، ص2005تقرير التنمية اإلنسانية، توظيف القدرات البشرية،  
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أثر برامج اإلصالح الهيكلي تأثير برامج التعديل الهيكلي: تختلف اآلراء حول  .7

زيادة الكفاءة اإلنتاجية( على  –تعزيز دور القطاع الخاص  –الخصخصة )

ففي حين يؤدي انكماش  ومشاركتهن في النشاط االقتصادي، النساء وعمالتهن

القطاع العام إلى تقليص فرص العمل الرسمي للنساء يرى البعض أن هذه 

السياسات قد أتاحت للمرأة فرص عمل واسعة في مجال األنشطة االقتصادية 

في القطاع غير الرسمي المتنامي على الرغم من أنه ال يوفر للمرأة الحماية 

 (1)القانونية وضمانات العمل.

خاصة بالمرأة نفسها والتي تؤثر في نسبة مشاركة المرأة في  :اتيةأسباب ذ .8

سوق العمل أي تساهم في إقالل نسبة خروج المرأة للعمل وتتمثل في شخصية 

المرأة وعدم الثقة بالنفس باإلضافة إلى آثار األفكار القديمة والعادات والتقاليد 

 (2)التي كانت سائدة من قبل.

 .سواء من الدولة أو المجتمع أو األسرة األولويةعدم إعطاء قضايا المرأة  .9

وجعل  شح الموارد البشرية والمادية المخصصة لتنفيذ برامج المرأة .10

 .أكثرها تخص الرجل

 ضعف التنسيق والمتابعة والتقييم في تنفيذ خطط وبرامج تمكين المرأة .11

 (3).مما أدى إلى ضعف مشاركتها االقتصادية

مييز في القوانين يعتبر من العوامل التي إن الت التمييز في القوانين: .12

وهو سبب من أسباب ارتفاع نسبة ‘ تعيق انخراط المرأة في سوق العمل

ويالحظ في بعض البلدان العربية أن نسبة عالية من النساء البطالة عند النساء 

فمثال في ‘ العاطالت عن العمل هن من حملة الشهادات الجامعية فما فوق 

٪ من إجمالي النساء العاطالت عن العمل هن من حملة ٧٨ السعودية أكثر من

قوى ٪ من ال٢٧الشهادات الجامعية وإن مشاركتهن في سوق العمل ال تتجاوز 

٪ من حجم سوق العمل وأن ٢٣أما في مصر إن المرأة العاملة تمثل  العاملة،

نسبة البطالة بين النساء يصل إلى أربعة أضعاف الرجال وفي الوقت نفسه 

دخولهن سوق العمل )إعادة الهيكلة، الركود ه النساء عوائق تحول دون تواج

إضافة إلى النزاعات  ات محلية وأجنبية محدودة،ستثمارا االقتصادي،

والحروب( إال أن هناك أسباب اجتماعية وثقافية ومجموعة من التقاليد التي ال 

لى سوق تزال تتحكم في المجتمعات العربية وتحد دخول المرأة العربية إ

 .العمل

                                                 
(1)

 .99، 89رجع سابق، ص، م2005تقرير التنمية اإلنسانية، توظيف القدرات البشرية،  
(2)

ابن زيان مليكة، عمل الزوجة وانعكاساته على العالقات األسرية، رسالة ماجستير دراسة ميدانية بجامعة منتوري قسنطينة،  

 .50، مرجع سابق، ص2004
(3)

 .11مصرف لبنان، الشمول المالي وتمكين المرأة اقتصاديا، مرجع سابق، ص 



 

 

42 

برلين -المانيا  /ية والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيج    

انخفاض نسبة مشاركة المرأة في قطاعات اإلنتاج المادي عدا  .13

تعمل في قطاعي الخدمات  مازالت نسبة كبيرة من النساء العامالتف :الزراعة

الخدمات قطاع  وزيع القطاعي للنساء العامالت فيلتحيث أصبح ا ،والزراعة

في المرتبة  ت(االتصاال )السياحة، التأمين، المصارف، الخدمات الصحية،

نساء العامالت في الثانية لمجموع البلدان العربية بالنسبة للنشاط االقتصادي لل

٪ من إجمالي القوى العاملة النسائية في ٦٠هناك حوالي و العالم العربي،

ريف البلدان العربية يعملن في الزراعة لحساب أسرهن بدون أجر وهذه 

٪ أما ٧٤٪ وتونس إلى ٨٤إلى النسبة ترتفع في دول مثل المغرب لتصل 

٪ من النساء العامالت في القطاعين الريفي ٤٠سوريا ما يقرب من 

 والحضري عامالت بدون أجر.

المهارات: إن غيات المهارات الالزمة هي من العوائق األخرى غياب  .14

التي تواجه المرأة في المشاريع الخاصة كما أن التدريب الموجه للمرأة يركز 

رات التقليدية والسوق مشبع بهذه المهارات وكذلك تحد عادة على المها

 معدالت األمية المرتفعة بين النساء عن تقديم مهارات جديدة ومتقدمة لهن.

الموارد المالية: عدم امتالك المرأة ألي أصول تحد من تمكين  انعدام .15

المرأة من أن يكون لها الممتلكات وعلى الموارد وخاصة األرض وعلى عدم 

على تمويل عملية بدء المشاريع التي تمنع الكثير من النساء من  المقدرة

فغياب رأس المال لبدء ل والنشاطات التجارية المختلفة، االستثمار في األعما

 (1)األعمال والتشغيل يحد من حجم ونوع ومكان النشاط المدر للدخل.

األسواق: تشتكي المرأة العربية  عدم اإللمام بمعلومات كافية عن .16

بة المشاريع الصغيرة عادة من ضعف الطلب على منتجاتها وهناك صاح

فالمرأة تعاني  المرأة على الوصول إلى األسواق، عوامل عديدة تحد من قدرة

بشكل كبير بسبب العديد من العوامل المتنقلة إما من قيود على حركتها 

لها حرية  فالمرأة التي يتوفر رية أو بسبب الممارسات الثقافية،بمسئوليتها األس

التنقل ال تمتلك المعلومات الخاصة بالسوق عن المنتجات والمدخالت وبالتالي 

 تعتمد على الوسطاء الذين يشترون منتجاتها بأسعار أقل من سعر السوق.

ألعمال التجارية: تمتلك المرأة العربية أنواعا قدرات إدارة ا فضع .17

 والقطاع االجتماعيير المنظم مختلفة من الجمعيات في القطاع المنظم وغ

ولكن بسبب ضعف القدرات من هذه الجمعيات وبسبب اهتمامها األكبر 

بالمصالح االجتماعية بدال من البحث عن حلول لدعم األعمال التجارية الزال 

 إسهامها االقتصادي ضعيفا للغاية.
                                                 

  .11،17وع االجتماعي على تنمية قدرات ومهارات المرأة العربية، الندوة القومية، صعادل لطفي، تأثير قضايا الن (1)
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وفي حاالت كثيرة تواجه النساء العربيات العديد من الحواجز في الحصول 

ان والتكنولوجيا والخدمات التجارية وعدم وجود محو األمية على االئتم

الرقمية وعدم الحصول على االئتمان المؤسسي واالفتقار إلى المعرفة 

باألعمال وعدم المعلومات وعدم الوصول إلى التكنولوجيا المبكرة وعدم 

مؤسسات التي يمكن أن تساعد المرأة في إقامة المشاريع وجود منظمات و

 (1)الصغيرة.التجارية 

للدفع  عدم توفر اإلرادة السياسية الكافية من قبل بعض الحكومات .18

 إلى عجلة التنمية وبالتالي عرقلة الكثير من البرامج واآلليات.بالمرأة 

والعادات  ،النظرة الدونية والثقافة المجتمعية المبنية على األعراف .19

وانخراطها  ،الحياةوالتي تقلل من أهمية تعليم المرأة وإشراكها في مجاالت 

 في المجتمع فينتج عن ذلك الظلم واالستغالل واختالل ميزان العدل.

ارتفاع نسبة األمية وكذلك الجهل في أوساط اإلناث في العالم الثالث  .20

ومن واقع تحليل  ،وباألخص اإلسالمي من أكبر العوائق وأبعدها أثرا

تمكينها تتمثل في  األوضاع االجتماعية للمرأة يتضح أن أهم معوقات تفعيل

 اختالف األهمية النسبية لتعليم الفتيات عن تعليم الذكور.

الفتاوى الفقهية التي يصدرها الممانعون الشتراك المرأة في الحياة  .21

 وال طالعامة أو ما يسمى بفقه الممنوع المبني على سد الذرائع واألخذ باألحو

المرأة في الحياة العامة  شك أن هذه األحكام الفقهية التي تصدر بتحريم تمكين

دون النظر إلى مقاصد التشريع تسد الباب أمام التجديد الفقهي وبناء األحكام 

في المتغيرات وفق اإلطار العام لإلسالم فنتج عن ذلك أن أوصدت سبل 

االجتهاد في جوانب الحياة المتغيرة ووسائله المتجددة فسنوا بالمتغير سنة 

د الشريعة السمحة ومع ما بعث به محمد الثابت وهذا يتعارض مع مقاص

فكما أنه يجب سد الذريعة أحيانا فإنه يجب فتحها أحيانا  صلى هللا عليه وسلم.

لمفسدة واردة والمقياس في ذلك كله هو  ودرئاأيضا تحقيقا لمصلحة غالبة 

  (2)تحقيق المصلحة المعتبرة شرعا سواء بسد الذريعة أو فتحها.

سباب فقط، وإنما تكون أبرزها، فهناك أسباب سنعرفها من قد ال تكون هذه هي األ

 خالل الزيارة الميدانية الخاصة لهذه الدراسة، وسيتم عرضها الحقاً.

 

 

                                                 
(1)

 18الندوة القومية، مرجع سابق، ص ‘عادل لطفي، تأثير قضايا النوع االجتماعي على تنمية قدرات ومهارات المرأة العربية  

 )بتصرف(.
(2)

 )بتصرف(. 134، 132، ص (1، ط2016منتدى المرأة الخليجية، ) د. أسماء القرشي، تمكين المرأة المفهوم واإلشكاالت، 
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المطلب الثاني: العوامل المؤثرة في تطوير أوضاع المرأة العربية ودفعها 

 إلى ميادين العمل
 

يرجع إلى توسع  ،بوجه عام ،وتوسيع دورها في عملية التنمية ،إن تزايد عمل المرأة

ل لزيادة وهي تأخذ في االعتبار أهمية عمل المرأة في هذا المجا السياسات التنموية،

ويظل ها خاصة لدى األقطار العربية واالستفادة من عمل قدرة المجتمع اإلنتاجية،

 لتعدد بالنسبة لها أهم عنصراالهتمام بالمرأة العربية وتمكينها من النشاط االقتصادي 

فكان البد من تحديد العوامل التي  ،الملقاة على عاتقهامسؤولياتها كثرة واحتياجاتها 

تساعد المرأة العربية في المشاركة في ميادين العمل ومعرفة أساليب التطوير 

 للنهوض بوضعها االقتصادي.

محو األمية: يعني محو األمية بالنسبة للمرأة الشيء الكبير فهي ال تستطيع أن  .1

 كما ال ،لعمل وهي غارقة في الجهل واألميةدورا فاعال في قوة اتمارس 

لذا فإن القضاء على  جل بحقوقها إذا كانت جاهلة وأمية،يمكنها إقناع الر

األمية األبجدية والحضارية باعتباره معوقا لكل جهود التنمية ويغير من 

 األهداف األساسية.

على تمكين المرأة فهو يرتقي فالتعليم هو أحد األدوات األساسية التي تساعد 

بمستوى مساهمة المرأة في األسرة والمجتمع والذي من شأنه أن يدعم التنمية 

البشرية ويكون فاعال في فهم المرأة لحقوقها فالتعليم يؤثر في تمكين المرأة 

االجتماعي فهو يمس حياة األسرة والمجتمع بالكامل وهذا التأثير يمتد إلى 

فالتعليم هو العصب الرئيسي ‘صادي وتمكينها السياسي تمكين المرأة االقت

 لتمكين المرأة في جمع مجاالت الحياة.

التوجيه والتدريب المهني: تعتبر برامج التوجيه والتدريب المهني للمرأة نمطا  .2

وظيفة معينة بهدف اكتساب خبرة جديدة أو تحسين  من اإلرشاد نحو مهنة أو

فع كفاءتها اإلنتاجية إذ يعتبر التدريب نوع من المهارات التي تعمل على ر

عامال مهما من العوامل المساهمة في تنمية الموارد البشرية وجانبا مكمال 

 لمرحلة إعداد األفراد في الوظائف والمهن المختلفة.

ومن األهمية بمكان تكثيف الجهود إلى إيجاد الوعي المهني بين النساء للتوجه 

لياتهن وتنسجم مع احتياجات الخطط التنموية في نحو المهن التي تتالءم مع قاب

األقطار العربية وذلك في إطار تخطيط علمي لتدريب المرأة وتمكينها من 

استخدام مهاراتها وقدراتها ومعلوماتها على الوجه األكمل لزيادة كفاءتها 

اإلنتاجية في مختلف المجاالت من أجل اإلسهام في نهضة اقتصادية 
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يث تشكل هذه القوى أداة النهضة األساسية التي تنعكس واجتماعية شاملة ح

 (1)بالتالي على تطوير أوضاع المرأة.

النظم والتشريعات: تعتبر التشريعات واألطر القانونية أحد الجوانب األساسية  .3

التي تساهم في رسم معالم الطريق أمام تطوير أوضاع المرأة ومن الطبيعي 

ة أساسا ومنهجا في تحقيق األهداف أن اعتماد التخطيط العلمي والبرمج

يقتضيان وضع برنامج شامل مفصل يتناول مختلف التشريعات والغايات 

والجنائية مستهدفة ، والسياسية ،واإلدارية ،والمدنية ،واالجتماعية ،االقتصادية

وتحريرها ضمن العملية الشاملة لتحرير المجتمع والعمل  ،تدعيم مكانة المرأة

 لحقوق والواجبات من أجل تطوير أوضاعها.على مساواتها في ا

الخدمات المساعدة: تمثل المرأة العنصر األساسي في بناء األسرة بحكم  .4

دورها التربوي واالجتماعي واالقتصادي ولغرض تمتين مكانة األسرة 

وتمكين المرأة من ممارسة جميع أدوارها بما يكفل اإلسهام الفاعل في إرساء 

تماعي وقواعدها والبناء الجديد فإن ذلك يتطلب أسس عملية التطوير االج

توفير الخدمات المساعدة لها من أجل تيسير الجمع بين مسؤولياتها األسرية 

 ومسؤولياتها في العمل من خالل:

إيالء عناية للتوسع في إنشاء دور الحضانة ورياض األطفال والعمل على  -

 تهيئة المستلزمات األساسية لها.

المنزلية الالزمة قنية الضرورية لتنظيم شبكة الخدمات إنشاء القاعدة الت -

لمساعدة األسر في التحرير قدر اإلمكان من عبء األعمال المنزلية والتي 

يمكن أن تنهض بها في القطاعات المختلفة التي تشتد الحاجة إلى توفيرها 

انسجاما مع حركة التحول االجتماعي واالقتصادي التي يمر بها المجتمع 

وتزايد الحاجة إلى استيعاب قوة العمل النسائية في حركة الدولة  العربي

 والمجتمع بشكل متكافئ مع الرجل.

التنظيم المهني والجماهيري: تسخير جهد حقيقي ال شكلي لرفع نسبة عضوية  .5

المرأة والمرأة العاملة على وجه الخصوص في المنظمات الجماهيرية 

ار وأن تأخذ المنظمات الجماهيرية وتشجيعها للصعود إلى مواقع اتخاذ القر

المعنية وبخاصة نقابات العمال على عاتقها معالجة شؤون المرأة العاملة 

لتحقيق متابعة دقيقة لتنفيذ مقررات المؤتمرات والندوات التي تناولت معالجة 

 شؤون المرأة العاملة العربية الستثمار معطياتها الهادفة.

                                                 
(1)

دينا فهمي خالد جبر، الصعوبات التي تواجه المرأة الفلسطينية العاملة في القطاع العام في محافظات شمال الضفة الغربية، رسالة  

 )بتصرف(. 20،21، ص2005،1426ماجستير،
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: البد من تحفيز المرأة على المشاركة في بيالتثقيف العمالي والتدريب النقا .6

أو ذوات برامج التثقيف العمالي والتدريب النقابي وفي أنشطتها العاملة 

الطبيعة التخصصية والعمل على إعداد برامج تثقيفية وتدريبية تسهم في تنمية 

القدرات الذاتية للمرأة وتهيئتها كي تأخذ على عاتقها مسؤوليات وواجبات 

 (1)هذه المجاالت. مباشرة في

التوعية واإلعالم: إن الدور الذي تقوم به وسائل التوعية واإلعالم في تنمية  .7

المرأة وإعادة بنائها النفسي والفكري كبير ومؤثر بل ويصل في عظمته 

وتأثيره إلى درجة يحتل معها مركز الصدارة بين الوسائل األخرى وذلك 

افة وما يمكن أن تنهض من أساليب باعتبار ما يمكن أن تؤديه على األصعدة ك

تسهم في فاعلية جادة لتعزيز دخول المرأة إلى ميادين العمل المختلفة وتيسير 

 سبل ذلك.

تركيز عملية التنمية االجتماعية على الفئات المهمشة وذلك عبر تنمية قدراتها  .8

المعرفية ومواردها بشكل يكفل لها االندماج في المجتمع بمشاركة فاعلة 

 (2)متكافئة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.وفرص 

يمكنها المرأة تنوع مجاالت األعمال التي تمارسها : إن تنوع مجاالت األعمال .9

أن يحدث آثارا إيجابية بالنسبة لها من بينها: تحسين المستوى المعيشي للمرأة 

نفسها وألسرتها واكتسابها المزيد من الثقة بنفسها وحفز بقية أفراد أسرتها 

ى اإلبداع والعمل والتوجه نحو تحقيق المساواة مع الرجل في الحقوق عل

والواجبات وينعكس األثر االيجابي الرتفاع معدالت المشاركة االقتصادية 

سببي بين تلك المعدالت ومعدل للمرأة على المجتمع ككل من خالل االرتباط ال

 رجاال ونساء. اإلعالة االقتصادية وبالتالي تحسن المستوى المعيشي لألفراد

من األهداف اإلغاثية  النوع االجتماعي: يعني الهدف الثالث دمج .10

والثقافية  مشاركة الرجل والمرأة في مجال الحياة االقتصادية مساواةلأللفية ب

لذلك اهتم المجتمع الدولي بالحريات المتاحة للنساء  ،واالجتماعية والسياسية

الجتماعي حيث أن القصور التنموي وفيما يمكن أن يساهم في احداث التغيير ا

الذي يعاني منه المجتمع يعود إلى غياب المرأة أو باألحرى تغييبها عن 

 اإلسهام في تقدم المجتمع.

: إن استخدام الوسائل السمعية والمرئية استخدام التكنولوجيا الحديثة .11

مؤثر مهم في مدى ثقتها بنفسها وتخصصها لذاتها واالنترنت من قبل المرأة 

                                                 
(1)

جه المرأة الفلسطينية العاملة في القطاع العام في محافظات شمال الضفة الغربية، رسالة دينا فهمي خالد جبر، الصعوبات التي توا 

 )بتصرف(. 20،23مرجع سابق، ص  ،2005،1426ماجستير،
(2)

 .6مصرف لبنان، الشمول المالي وتمكين المرأة اقتصاديا، مرجع سابق، ص 
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في اتجاهها نحو التجديد والتطور في مجتمع متغير بالتكنولوجيا الحديثة و

 ونظم االتصاالت المتطورة.

إن أهمية البعد المعرفي والثقافي ودوره في تمكين المرأة فهو يكسر الحواجز 

 المعرفية والوصول إلى المعلومات في ظل األطر الثقافية السائدة.

من أحد المواضيع الفرعية الثالثة  إن الصحةالصحية:  استقرار حالتها .12

التي ركزت عليها استراتيجيات نيروبي التطلعية من أجل النهوض بالمرأة في 

عقد السبعينات ومنذ عقد الثمانينات كان موضوع تحسين صحة األمهات 

وتخفيض عدد وفيات األمومة موضع قلق شديد في المؤتمرات الدولية حتى 

وضعت الهدف الخامس من األهداف  م حيث٢٠٠٠جاءت قمة األلفية عام

اإلنمائية األلفية حول تحسين صحة األمهات ونصت الغاية)أ( على تخفيض 

م والغاية)ب( ٢٠١٥-١٩٩٠معدل وفيات األمهات بنسبة ثالثة أرباع في المدة 

م. كلما كانت صحة ٢٠١٥تعميم إتاحة خدمات الصحة اإلنجابية بحلول عام 

ممهدا لتمكينهن فهي من أسباب القوة لفاعلية النساء جيدة كلما كان الطريق 

 (1)المرأة ودورها التنموي باتجاه إزالة التفاوت وتحقيق المساواة بين الجنسين.

وكلما كان االهتمام في طرق تطوير مشاركة المرأة اقتصاديا، كلما ُوجدت أكثر من 

تالي تؤدي يناسب قدراتها وإمكانياتها، وبالفرصة أمام المرأة، فتشارك بحسب ما 

 تستطيع أن تخدم نفسها أوالً، ثم أسرتها، ثم مجتمعها. دورها بشكل متكامل

 

 

                                                 
(1)

 )بتصرف(. 41، 22ثقافة داعمة، مرجع سابق، ص صندوق األمم المتحدة للسكان، تمكين المرأة بيئة مساعدة و 
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 في اإلسالم المبحث الرابع: الحقوق والواجبات المالية للمرأة

 

، وكل العناية بها في حال كبرها وضعفها، وأكد كرم اإلسالم المرأة تكريما عظيمالقد 

ً  ة،ذلك في نصوص عديدة من القرآن والسن ً  ،زوجةً و ،كرمها أما ً و ،وبنتا  ،وعمة ،أختا

كل  ، فأمر بصلة الرحم، وحث على ذلك، وحرم قطيعتها في نصوص كثيرة،وخالة

 .ى عظم حقها ومنزلتها في اإلسالمهذا يدل عل

وماهي الواجبات التي عليها من  ،سيتحدث هذا المبحث عن حقوق المرأة في اإلسالم

 خالل المطالب التالية:

 

 األول: الحقوق العامة للمرأة في اإلسالمالمطلب 

 المطلب الثاني: الحقوق المالية للمرأة في اإلسالم

 الضوابط الشرعية لخروج المرأة للعمل المطلب الثالث:

 

 المطلب األول: الحقوق العامة للمرأة في اإلسالم

ي ي أل ولم نسمع عنها فـمن قب ،دين حقوقا لم ترد في أيلقد أعطى اإلسالم للمرأة  

 ويوقـوام المجتمع القـ ،رـأساس البيت اآلمـن المستق ، فهيأو نظام وضعي ،قانون

 :نذكر من هذه الحقوق ما يلي ،لالمتكام

قبل اإلسالم كانت المرأة تقتل خشية العار أو  :حق المرأة في الحياة الكريمة  .1

 إِّذَا"وَ وجـل: ، فيقول هللا عز شار إلى ذلك القرآنولقد أ ،ر ذلكالفقر أو غي

ِّ ذَنب  ق تَِّلتْ  .س ئِّلَتْ  الموءودة ها حق الحياة وأعطاالم ذلك فحرم اإلس ،(1)"بِّأَي 

 ،ون إلى المرأة على أنها عار وسوء. وكان العرب ينظرمثل سائر المخلوقات

َر أََحدهْم بِّاأْل ْنثَى َظلَّ " وجل:القرآن إلى ذلك فقال هللا عز ولقد أشـار  َوإِّذَا ب ش ِّ

سْ  ك ه  َعلَى َوْجهه م  َر بِّهِّ أَي ْمسِّ ْن س وءِّ َما ب ش ِّ َن اْلَقْومِّ مِّ يم يَتََواَرى مِّ َودًّا َوه َو َكظِّ

ونَ  (2)"ه ون  أَْم يَد سُّه  فِّي التَُّرابِّ أاََل َساَء َما يَْحك م 
 

لتقدير والكرامة، االحترام واي جاء االسالم وسوى بين الرجل والمــرأة فو

َنات بَْعضهْم أَْولِّيَاء بَْعض" :ىارك وتعالتبفقال هللا  ْؤمِّ ن وَن َواْلم  ْؤمِّ (3)"َواْلم 
 

كانت المرأة قبل اإلسـالم مسلوبة الحرية حق المرأة في التعبير عن رأيها:  .2

الم ـوجاء اإلس ،ل الزواجأمورها الخاصة مث في التعبير عن رأيها فيى ـحت

واج ممـن ونهى عن إكراه النساء على الز ،الخاطئليغير هذا المفهوم 

 .يكرهـن

 

                                                 
(1)

 .9،10التكوير آية  
(2)

 .58،59النحل آية  
(3)

 .71التوبة آية  
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تمع ور المجـأم ـق التعبير عن رأيها فيكما أعطى اإلسالم للمرأة ح

فهناك  ،(1)ذلك بنماذج عن المـرأة فيحافل  ، والتاريخ اإلسالميوالسياسة

عن قيس ابن أبي حازم قال:  ولة الخالفة،بالمستقبل السياسي لدامرأة تهتم 

على هذا األمر الصالح الذي جاء هللا دخل أبو بكر على امرأة فقالت: ما بقاؤنا 

به بعد الجاهلية؟ قال: بقاؤكم عليه ما استقامت به أئمتكم. قالت: وما األئمة؟ 

قال: أما كان لقومك رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم. قالت: بلى. قال: 

 (2).فهم أولئك على الناس

، وجاء ن العلمة محرومة مقبل اإلسالم كانت المرأ :حق المرأة في طلب العلم .3

ً على طلب العالم فحث الرجال والنساإلسـ  ":ز وجلـ، فيقول هللا عـلماء معا

" ْلَم َدَرَجات  يَن أ وت وا اْلعِّ نك ْم َوالَّذِّ يَن آَمن وا مِّ ولقد طلب رسول ، (3) يَْرفَعِّ ّللاَّ  الَّذِّ

فصة ن تعلم أم المؤمنين حهللا صلى هللا عليه وسلـم من أحد النساء المؤمنات أ

وكانت السيدة  ،العلم ن النساء يذهبن إلى المساجد لتلقي، كما كابنت عمر

 (4)لحديث.عائشة رضـى هللا عنها من رواة ا

: لمن ذكورهن وإناثهم قال تعالىكما أوجب على أمهات المؤمنين أن يع .4

ْكَمةِّ " ِّ َواْلحِّ ْن آَياتِّ ّللاَّ فكان الرجل يأتي  (5)"َواْذك ْرَن َما ي تْلَى  فِّي ب ي وتِّك نَّ مِّ

ويتلقى من أحكام ومكارم األخالق. ويروي عن عائشة أنها  ،ويستفتيهن ،إليهن

قامت بدور كبير في هذا المجال حيث كان المسلمون يفزعون إليها في 

(6)القضايا العلمية والمسائل الفقهية فتذكرهم بالحق فيما اختلفوا فيه.
 

يذ فدعت عائشة جارية حبشية عن ثمامة قال: لقيت عائشة فسألتها عن النب .5

 (7)فقالت: سل هذه فإنها كانت تنبذ لرسول هللا.

كانت المرأة قبل اإلسالم من متاع البيت، حق المرأة في العمل والكسب:  .6

ل ـ، وجاء اإلسالم وأعطاها حق العمةا من الدرجة الثانيـوينظر لها على أنه

طـار قدراتها وهذا في إذي يتناسب مع طبيعتها وأنوثتها والشريـف الطيـب الـ

: التزامها بالحجاب وعـدم الخلوة ط الشرعية منهان الضوابـمجموعة م

 (8).مل الطيبوالعـ

                                                 
(1)

 .6في ضوء الشريعة اإلسالمية، سلسلة الفكر االقتصادي اإلسالمي، ص د. حسين حسين شحاتة، الحقوق والواجبات المالية للمرأة 
(2)

 (.36\5بق، )البخاري، صحيح البخاري، مرجع سا 
(3)

 .11المجادلة آية  
(4)

 .6د. حسين حسين شحاتة، الحقوق والواجبات المالية للمرأة، مرجع سابق، ص 
(5)

 .34األحزاب آية  
 .67،68، ص2004د. زينب رضوان، المرأة بين الموروث والتحديث،  (6)
(7)

دار إحياء التراث العربي، بيروت، )ؤاد عبد الباقي، اإلمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري، صحيح مسلم، تحقيق محمد ف 

 (.5\36، )(1412،1991، 1ط
(8)

 .7مرجع سابق، ص  د. حسين حسين شحاتة، الحقوق والواجبات المالية للمرأة، 
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وعهد  ،في عصر الرسالةونساء اإلسالم ساهمن مع الرجال في رفع لواء التوحيد 

ومن هؤالء السيدة كعيبة بنت سعد األسلمية بايعت النبي بعد  ،الخالفة الراشدة

ومن فضليات نساء  ،هي إحدى النجيبات المعدودات من طبيبات العربو ،الهجرة

وكان لها خيمة مقامة في المسجد  ،عصرها كانت تداوي من ألم به المرض في كل آن

 (1) وتؤسى الجرحى. ،تداوي فيها المرضى

وواست  ،واست النبي صلى هللا عليه وسلموالسيدة خديجة بنت خويلد أم المؤمنين 

 ،وحين لقي النبي من المشركين ما لقي من صد وإيذاء ،ومالها ،هاالمسلمين بنفس

 (2) وقفت إلى جانبه تؤيده وتناصره.

وقد روي أن عمر بن الخطاب ولى امرأة والية السوق وهي الشفاء بنت عبد هللا 

وكان عمر  ،األولالمهاجرات قبل الهجرة فكانت من القرشية المخزومية أسلمت 

 (3) .وربما والها شيئا من أمر السوق ،ويفضلها ،اهاويرض ،يقدمها في الرأي

فاإلسالم يحث على العمل ويدفع النساء والرجال إليه ألنه الحياة وبدونه تتوقف 

والقرآن الكريم يربط بين اإليمان والعمل الصالح الذي يشمل كل عمل يؤديه اإلنسان 

هكذا فإن اإلسالم كفل وبه نفع الناس ودفع األذى عنهم، دينيا كان أم دنيويا مقصود 

للمرأة حقها في العمل بإيجابية ودعا إلى إدماجها في مجتمعها سعيا إلى تحقيق الخير 

 (4)والنماء لها ولمجتمعها معا.

 بتهيئةوعلى الرغم من أن وظيفة المرأة األولى هي األمومة والحفاظ على األسرة 

ك الرجل في أعباء الحياة ظروف العيش للزوج واألوالد فإنها منذ القديم وهي تشار

وتعمل إلى جانبه فإذا جاء اإلسالم عملت بتفان في ميادين كثيرة في حالتي الحرب 

 والسلم.

وإذا كانت القوانين الوضعية الحديثة أثبتت شرعية عمل المرأة فقد سبقها اإلسالم إلى 

 ذلك وحرص على الحفاظ على حقوقها المدنية في االقتصاد والسياسة واالجتماع

وَن  "والتعليم قال تعالى:  ر  َنات بَْعضهْم أَْولِّيَاء بَْعض يَأْم  ْؤمِّ ن وَن َواْلم  ْؤمِّ َواْلم 

وفِّ َويَْنَهْوَن َعنِّ  نَكرِّ ٱبِّاْلَمْعر    (5)"ْلم 
وما تطالب به القوانين الوضعية من حقوق المرأة في االنتخاب والسياسة كفله  

َٰٓأَيُّهَ "اإلسالم منذ قرون يقول تعالى:  َٰٓ أَن الَّ  المؤمناتا ٱلنَّبِّىُّ إِّذَا َجآََٰءَك َي  ي بَايِّْعنََك َعلَى 

ْكَن  " شيئا باهللي ْشرِّ َده نَّ ْقَن َواَل يَْزنِّيَن َواَل َيْقت ْلَن أَْولَ  َواَل َيْسرِّ
فمفهوم البيعة يعني (6) 

 (7)االنتخاب وإبداء الرأي في الحاكم بالتصويت عليه وترجيح كفته.

أن النبي صلى هللا عليه وسلم دخل على أم  عن جابر، في الزراعةوهذه امرأة تعمل 

مبشر األنصارية في نخل لها فقال لها النبي صلى هللا عليه وسلم: من غرس هذا 

                                                 
 161محمد إبراهيم سليم، نساء حول الرسول، القدوة الحسنة واألسوة الطيبة لنساء األسرة المسلمة، ص (1)
 32ابق، صالمرجع الس (2)
 126المرجع السابق، ص (3)
(4)

، 263، ص(4201، 1ط )د. أحمد جمعة، الحماية الدولية لحقوق المرأة في زمن السلم في الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي، 

 )بتصرف(. 265
(5)

 .71التوبة آية   
(6)

 .18الممتحنة أية   
 .84‘83، ص (1427،2006، 1ط  )مغربية،عالمات نسائية في نبوغ المرأة ال ،د. نجاة المريني (7)
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النخل أمسلم أم كافر؟ فقالت: بل مسلم. فقال: ال يغرس مسلم غرسا وال يزرع زرعا 

 (1)فيأكل منه إنسان وال دابة وال شيء إال كانت له صدقة.

عن سعد ابن معاذ أن جارية لكعب ابن مالك كانت ترعى ، وهذه تعمل في الرعي

غنما بسلع فأصيبت شاة منها فأدركتها فذبحتها بحجر فسئل النبي صلى هللا عليه وسلم 

 (2)فقال: كلوها.

عن سعد ابن سهل رضي هللا عنه قال: جاءت تعمل في صناعات منزلية، وامرأة 

لبردة؟ فقيل له: نعم هي الشملة منسوجة في حاشيتها ا ون ماامرأة ببردة قال: أتدر

فأخذها النبي محتاجا إليها فخرج  أكسوهاقالت: يا رسول هللا إني نسجت هذه بيدي 

 (3)إلينا وإنها إزاره.

 

 

 المطلب الثاني: الحقوق المالية للمرأة في اإلسالم

ورث زوجها كما تقبل اإلسالم كانت المرأة من أشيـاء البيت تـورث إذا مات 

رجل، وكانت سلعة تباع  وينقـل عنقهـا إلى ملكيــة أي ،العقارات واألنعام واألمـوال

، وكان الصداق)المهر( من مالها ، وتحـرم من الميراث ومن التصرف فيوتشترى

 ، بمعنى لـم يكن لهـا ذمة مالية أو كيان ماليأمرها حـق والدهـا أو أخيها أو ولي

كنا في الجاهلية ما نعد النساء شيء : بن الخطاب في هذا المقام، يقول عمر مستقل

 (4).ما قسم  فيهن ما أنـزل وقسـم لهنحتى أنزل هللا

وجاء اإلسالم ليعطي المـرأة الحـق في الميـراث الشرعي وأن تباشر المعامالت 

جارة : إبـرام العقود والشهادة عليها والوكالة واإلقتصادية والمالية المشروعـة مثلاال

والهبة والوصية وحق التملك وحق الصداق، وأن تزكي مالها وأن تتصـدق منه وهذا 

في إطار قواعد وأحكام الشريعة االسالمية والتي تسمو على كافة القـوانين الوضعيـة 

 (5).تفتقت عنها عقول البـشر حتى اآلنوالتي 

ا موجهة للمكلفين من إن األصل العام في أحكام العبادات والمعامالت اإلسالمية أنه

ولما كان الرجل  ،واء مالم ترد خصيصة تخصص نوعا آخرالرجال والنساء على الس

 (6)مؤهال لتملك القيم االقتصادية والتصرف فيها فإن المرأة والرجل في الحكم سواء.

 حق المرأة في الميراث: -

م هـو قـول أعطى اإلسالم للمرأة الحق في الميراث وأساس ذلك مـن الـقرآن الكريـ 

ا تََرَك  " هللا تبارك وتعالى : مَّ يٌب م ِّ َجالِّ نَصِّ لَِّدانِّ ٱل ِّلر ِّ يٌب  أْلَْقَرب ونَ ٱوَ  ْلَو  َولِّلن َِّسآَٰءِّ نَصِّ

                                                 
(1)

 (.1186\3مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق ) 
(2)

 (.549\3البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق ) 
(3)

 (.2\373البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق ) 
(4)

 (.1109\2مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق ) 
(5)

 .8ة، مرجع سابق، صد. حسين حسين شحاتة، الحقوق والواجبات المالي 
(6)

 .190، ص (1،1412،1992ط)د. فاطمة عمر نصيف، حقوق المرأة وواجباتها في ضوء الكتاب والسنة،  
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ا تََرَك  مَّ لَِّدانِّ ٱم ِّ ا  أْلَْقَرب ونَ ٱوَ  ْلَو  وض  ْفر  يب ا مَّ ْنه  أَْو َكث َرۚ  نَصِّ ا قَلَّ مِّ مَّ ولقـد روي أن ، (1)"مِّ

الربيع ذهبــت إلـى النبي صلـى هللا عليــه وسلــم فقالت :يا رسول هللا  امرأة سعد بـن

اله بيع وقد قتل أبوهما شهيداً معك يـوم أُحد ،فأخـذ عمهـما مهاتان ابنتا سعد بن الر

 ال ،فقال صـلى هللا عليه وسلم :ـتتزوجان إال ولهما م م يـدع لهما شيئاً ،وهما الـول

ثي"آية الميراث :  ذلك﴾، فنزلت يقض هللا في﴿ ك ْم لِّلذََّكرِّ مِّ يك ـم  ّللاَّ  فِّي أَْوالدِّ ل  ـــ وصِّ

،فأرسل رسـول هللا  (2)"نَّ ث ل ثَا مــَا تََركَ ـْوَق اثَْنتَْينِّ فَلَه  ـاء  فَ ـإِّن ك ـنَّ نِّسَ ـَحـظ ِّ األ نثَيَْينِّ فَ 

وأمهما الثمن ، أعـط ابنتـي سعـد الثلثيـن ،: صلـى هللا عليـه وسلـم إلى عمهما فقال

 (3)الم .فكان هذا أول ميراث في اإلسلك﴾،  يومـا بق

؟ ألنه عليـه مسئولية اإلنفاق ف المرأةويفسر علماء اإلسالم لماذا أعطى الرجـل ضعــ

لطبيعة تكوينهـا  اطيع المرأة القيام بها نظرتال تس يوالجهاد وغير ذلك من األمور الت

 :لح ذلك القرآن الكريم فيقول هللا عز وجـويوض، (4) دودةحســب إمكانيـاتها المح

ْم َعلَى بَْعض  َوبَِّما أَْنفَق وا" َل ّللاَّ  بَْعَضه  وَن َعلَى الن َِّساءِّ بَِّما فَضَّ ام  َجال  قَوَّ  (5)."الر ِّ

وتعددت حاالت شكوى النساء الالئي تذوقن طعم حرية اإلسالم من رجال يريدون 

شكاوي هي سبب نزول آيات الميراث وقد حرمانهن من الميراث وكانت هذه ال

يصور ذلك أن صحابيا في منزلة جابر بن عبد هللا كان له ابنة عم عمياء ودميمة 

ت ونََك يستفو"وتال عليه:  ،(6)عليه وسلم هل ترث هذه؟ فقال: نعمفسأل النبي صلى هللا 

نَّ َوَما ي تْلَى َعلَيْ  تَابِّ فِّي يَتَاَمى الن َِّساء الَّالتِّي الَ فِّي الن َِّساء ق لِّ ّللا   ي ْفتِّيك ْم فِّيهِّ ك ْم فِّي اْلكِّ

ْلَدانِّ َوأَن  َن اْلوِّ ْستَْضعَفِّيَن مِّ وه نَّ َواْلم  ح  ت ْؤت ونَه نَّ َما ك تَِّب لَه نَّ َوتَْرَغب وَن أَن تَنكِّ

َ َكاَن بِّ  ْن َخْير  فَإِّنَّ ّللا  واْ لِّْليَتَاَمى بِّاْلقِّْسطِّ َوَما تَْفعَل واْ مِّ اتَق وم   (7)."هِّ َعلِّيم 

يستشهد منتقدو اإلسالم باآلية التي تفرض للذكر مثل حظ األنثيين ويرون بالتالي أن 

هذا الحكم يضر بكرامة النساء وهم يدعون أن فرض نصف إرث الذكر لألنثى 

إال أن دعواهم ‘مكانة النساء عن مكانة الرجال  ينطوي على مدلول واضح بتدني

لفهم وهي دعوى خاطئة فإن كان أحد الجنسين ينال نصيبا مبنية على أساس من سوء ا

يزيد على نصيب الجنس اآلخر أو يقل عنه لسبب أو آخر فإن ذلك ال يعني أن 

صاحب النصيب األقل أدنى شأنا من اآلخر. وتتوقف قضية الميراث في اإلسالم 

ته تماعي واالقتصادي وكذا على دور جنس معين أو وظيفبرمتها على السياق االج

في هذا السياق وسوف يترتب على أخذ هذا العامل السياقي في االعتبار فهم صحيح 

 لآليات القرآنية المتعلقة بالميراث.

                                                 
(1)

 .7النساء آية  
(2)

 .11النساء آية  
(3)

لى ، تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي، أشرف عياإلمام الحافظ أبي العال محمد عبد الرحمن ابن عبد الرحيم المبار كفور 

 (.6\267، )(1283،1353دار الفكر،  )مراجعة أصوله وتصحيحه عبد الوهاب عبد اللطيف،

 8،9د. حسين حسين شحاتة، الحقوق والواجبات المالية، مرجع سابق، ص (4)
(5)

 .43النساء آية  

 25.، ص(2008، دار الشروق ،١ط)جمال البنا، المرأة المسلمة بين تحرير القرآن وتقييد الفقهاء،  (6)
(7)

 127النساء آية  
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ثْل  َحظ ِّ األ نثَيَْينِّ "وبالنسبة لقوله تعالى:  لذََّكرِّ مِّ فإنه ليس حكما يجب اتباعه في كل  (1)"لِّ

يك م  "لواقع لقوله تعالى: حالة يكون الورثة فيها ذكورا وإناثا فذلك يخضع في ا ي وصِّ

ك ْم"  ّللاَّ  فِّي أَْوالدِّ
(2) 

يرث الولد في أبيه ضعف ما ألخته والسبب في ذلك هو أن الذكر مكلف بدفع المهر 

ورعاية زوجته وأوالده بل وأمه وأبيه وإخوته أيضا إن كانوا ذوي حاجة. ومن ناحية 

حيث إن نصيب المرأة في ل، ن قبيل المعاملة الخاصة للرجاأخرى فإن هذا ليس م

الميراث يكون في بعض األحيان مساويا لنصيب الرجل على سبيل المثال يقول 

"" تعالى: َما السُّد س  ْنه  د  م ِّ َوألبََوْيهِّ لِّك ل ِّ واحِّ
ويسري الحكم نفسه على اإلخوة ، (3)

األخ واألخوات غير األشقاء الذين يرثون أخا ليس له أب أو أبناء أحياء فيرث كل من 

 واألخت السدس.

وهناك مثال آخر وهو أنه في حالة وفاة شخص له إخوة وأخوات غير أشقاء فإن كال 

""منهم يرث الثلث يقول تعالى:  ْم ش َرَكآء  فِّي الثُّل ثِّ ن ذلَِّك فَه   (4) فَإِّن َكان واْ أَْكثََر مِّ

اإلرث  وعالوة على ذلك فإن هناك بعض الحاالت التي يتعدى فيها نصيب األنثى في

على سبيل المثال إذا توفيت امرأة تاركة زوجا وأما وأخوين وأختا  ،نصيب الذكر

حين يكون نصيب غير شقيقة فإن سدس ميراثها يؤول إلى األخت غير الشقيقة في 

وابنة فإن  ،وعلى النحو نفسه فإنه إذا توفيت امرأة وورثها زوج األخوين السدس فقط،

 (5)والدها الربع.االبنة ترث النصف في حين يرث 

لقد أعطى اإلسالم المرأة حـق  ممارسة التصرفات المالية: حق المرأة في -

البيع والشراء  :القتصادية والمالية المختلفة مثلة التصرفات اـممارس

قواعد وأحكام الشريعة  إطار ذا فيوهـ، ة والزكاة الصدقاتـارة والهبـواإلج

 ذه التصرفات يكون بإذن زوجها.ارسـة همحالة خروجها لم ـي، وفاإلسالمية

 :ىوتعالــ تبـارك هللا قول ذلك وأساس زوجها عن مستقلة مالية ذمة للمرأة ويكون

َجالِّ " لرِّ  يبٌ  لِّ ا نَصِّ مَّ لنِّ َساءِّ  اْكتََسب وا مِّ يبٌ  َولِّ ا نَصِّ مَّ  .(6)اْكتََسْبَن" مِّ
 ملكمعنى التملك في اللغة: : التملك وإيتاء الزكاة والصدقات حق المرأة في -

الشيء جعله ملكا له،  ملكهأ ،الشيء ملكا حازه وانفرد بالتصرف فيه فهو مالك

و اتصال فالملك ه (7) امتلك الشيء ملكه.، يقال أملك فالنا أمره خاله وشأنه

يكون مطلقا لتصرفه فيه وحاجزا عن تصرف  شيءشرعي بين اإلنسان وبين 

 غيره فيه. 
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 .11النساء آية  
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 .11النساء آية  
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 .11النساء آية  
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(6)
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بي فطرة وغريزة اإلنسان عموما منذ خلقه هللا يل إن إقرار اإلسالم لحق التملك هو ما

فهو يلبي اشتياقا لها ويرضي ميولها وال حظر عليها في ذلك طالما كان السبيل الذي 

يأتي منه المال مشروعا في ذاته وهي تتملك كل مال يمكن حيازته واالنتفاع به على 

مأكوال حيوانا أو وجه معتاد سواء أكان هذا المال عقارا أو منقوال مأكوال أو غير 

نباتا وسائل إنتاج أو استهالك إال أنه يحظر تملك بعض األشياء التي يحرم التشريع 

بها ويحظر تملك األموال العامة من مساجد  االنتفاعاإلسالمي حيازتها أو تملكها أو 

وحدائق عامة وسائر مرافق الدولة وال يجوز تملك األموال التي يتصل بها مصالح 

 مين كالماء والكأل. جمهور المسل

إن اإلسالم بلغ من الرقي بالمرأة حدا بعيدا لم تبلغه حضارات حديثة ال زالت ترضخ 

فيها المرأة في نظام اتحاد الذمة المالية بين الزوجين فمنح اإلسالم المرأة الشخصية 

القانونية فيما تملكه ملكية خاصة وأحاطت هذه الملكية بكافة الضمانات التي تحميها 

عليها حتى من أقرب الناس  إليها وحرم على الزوج إجبار زوجته  االعتداءال يجوز ف

وحرم عليه أخذ ما سبق أن وهبه لزوجته وجعل  ،على اإلنفاق على شؤون المعيشة

َزْوج ٍۢ  ْستِّْبَدالَ ٱَوإِّْن أََردتُّم  "إرادتها في التصرف في أموالها حرة مطلقة قال تعالى: 

َكاَن َزْوج ٍۢ َوءَ  ذ ونَه  مَّ ْنه  َشْيـًٔا ۚ أَتَأْخ  ذ واْ مِّ ا فَاَل تَأْخ  ه نَّ قِّنَطار  ا  ۥاتَْيت ْم إِّْحَدى  ن ا َوإِّثْم  ب ْهتَ 

بِّين ا والتشريع اإلسالمي أيضا يحرم على الزوج إن أراد االنفصال عن زوجته  (1) "مُّ

د يكون أن يسترد شيئا مما أعطاه لها فال يجوز أن يأخذ منه شيئا وإن حاول ذلك ق

اقترف إثما وبهتانا عظيما ألن هذا المال دخل في ذمة الزوجة المالية وصار ملكا 

 (2)خالصا لها وال يجوز االعتداء عليه أو طلب رده.

ى اختالف أنواعها من ثابت تملك األموال عل الم المرأة الحق فيلقد أعطى اإلسـ

العتـداء على مالها مـا ا في حـق أي ،غيرهماأو  ،أو أبيها ،وليس لزوجها ،ومنقول

 .الشريعة اإلسالمية ومبادئدامت تتصرف فيه برشد وفى إطار أحكام 

منها إذا ـن طيب خاطـر ـا عـاإلسالم أن تساعد زوجها من ماله ويجوز للمرأة في 

، كما أو إفالسه: حالة مرض الزوج أو إعساره كانت هناك ضرورة في ذلك مثل

الزوج مستطيعاً ويكون اص علــى أوالدها إذا لم يكـن ا الخـيجوز لها أن تنفـــق ماله

 ،هومن حق المرأة إيتاء زكاة مالها ونحـو الذمة يسدد لها عند اليسر. ذلك قرضا في

، وهذا يؤكد أن لها ذمة من مالها ابتغاء وجه هللا عز وجلكما يجوز لها أن تتصدق 

 مالية مستقلة عن زوجه

ئع ار الشرـتتميز الشريعة اإلسالمية على سائ: اقتملك الصد حق المرأة في     -

ى القوانين والنظم الوضعية بأنها فرضت على الرجل أن يدفع لمن ـاألخرى وعل

هذا  ة، وفـيالمالي هدود إمكانياتـح ذلك في، وبها مهراً ويطلق عليه الصداقيقتـرن 

تِّهِّ  لن َِّسآَٰءَ ٱَوَءات واْ  " :الىالخصوص يقول هللا تبارك وتع
ويوصينا ، (3)"نَّ نِّْحلَة  َصد قَ 

إن ﴿: المهور فيقول صلى هللا عليه وسلم ى هللا عليه وسلم بعدم الغلو فيالرسـول صل

                                                 
(1)

 .20النساء آية  
(2)

 ، )بتصرف(. 292،296د. أحمد جمعة، الحماية الدولية لحقوق المرأة، مرجع سابق، ص 
(3)
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ويجوز للمرأة أن تتنازل عن  ،(1)﴾ من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها

بشرط أن يكون ذلك عن ها ن تشاء ألخيهـا أو لزوجـصداقها كله أو جزءا منه لم

ْبَن  ى :ـقوله تبارك وتعال ها ، ولقد أشار القرآن إلى ذلك فيطر منطيب خا "فَإِّن طِّ

يئ ا" رِّ ْنه  نَْفس ا فَك ل وه  َهنِّيئ ا مَّ لَك ْم َعن َشْيء  م ِّ
(2). 

لقـد أعطت  :ى المعامالت االقتصادية والماليةالشهادة عل حق المرأة في    -

لمعامالت االقتصادية والمالية وإثبــات الشريعة اإلسالمـية للمرأة حـق الشهـادة على ا

 : مداينة، فيقول هللا تبارك وتعالىآية ال ا فيد ورد ذلك صريحـون، ولقـالدي

ْن " مَّ ٌل َواْمَرأَتَانِّ مِّ لَْينِّ فََرج  َجالِّك ْم فَإِّْن لَْم يَك ونَا َرج  ْن رِّ يَدْينِّ مِّ د وا َشهِّ َواْستَْشهِّ

َن الشَُّهَداءِّ أَْن تَ  َر إِّْحَداه َما اأْل ْخَرى"تَْرَضْوَن مِّ لَّ إِّْحَداه َما فَت ذَك ِّ ذا الحق ـويؤكد ه، (3)ضِّ

 يا ، وفة والمالية وذلك بعــد إذن زوجهأن تقوم المرأة بممارسة المعامالت االقتصادي

 (4).ة اإلسالميةريعإطار وأحكام الش

فيها وهذا الموضوع من الموضوعات التي يظن البعض أن اإلسالم قد ظلم المرأة 

وأن شهادتها نصف شهادة الرجل والحقيقة أن هذا الموضوع هو كموضوع اإلرث 

دليل على اعتراف اإلسالم بالمرأة ومنحها حقوقها في إطار نظام لقسمة الحقوق 

والواجبات ولمراعاة الجوانب الذاتية والموضوعية وقد كان مجرد اعتراف اإلسالم 

عشر قرنا دليال على تأصل حاسة العدل للمرأة بهذا الحق والنص عليه منذ خمسة 

زمن لم يعترف فيه وكانت خطوة كبرى وإيجابية واعتراف بوجودها في المجتمع في 

والفقهاء لم يعتبروا شهادة النساء في الحدود والقصاص بعدا  للمرأة بأي شيء،

بالمرأة عن مجاالت االحتكاك ومواطن الجرائم والعدوان على األنفس واألعراض 

ال فهي إن شهدت هذه الجرائم على األعراض واألموال كثيرا ما تغمض واألمو

عينيها وتهرب صائحة مولولة ويصعب عليها أن تصف هذه الجرائم بدقة ووضوح 

 (5)ألن أعصابها ال تحتمل التدقيق في مثل هذه الحال.

 

 المطلب الثالث: الضوابط الشرعية لخروج المرأة للعمل
ً حــق العمل مكفول للمرأة ش ، فقد أجاز اإلسالم تصرفـات المرأة في البيع رعا

مستقلة ال تعرف الوصاية من أحد،  والشراء ومنحها حق التملك وجعل لها ذمة مالية

كـل مجال ، فكانت بائعة  فيحـق العمل  اإلسالميومارست المرأة على مدار التاريخ 

 ،، وداعيةمجاهدة، وخادمة، وفقيهة، ووسيدة ،ومأمورة ، وأميرة،رة، وتاجومشترية

 ومعلمة . 

ات المؤمنين ، فالسيدة الصدر األول لإلسالم ، أمه ومن النماذج الطيبة الطاهرة في

 لد رضي هللا عنها حصنت اإلسالم بثروتها وحكمتها .خوي خديجة بنت

                                                 
(1)

ضل عبد الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، المعجم األوسط، حققه أبو معاذ طارق بن عوض هللا بن محمد وأبو الف 

 (.4\62، )(1415،1995دار الحرمين، القاهرة، )المحسن بن إبراهيم الحسيني، 
(2)

 .4النساء آية  
(3)

 .282البقرة آية  
(4)

 ، )بتصرف(.11، 9د. حسين حسين شحاتة، الحقوق والواجبات المالية، مرجع سابق، ص 
(5)

 .26،27مرجع سابق، ص  جمال البنا، المرأة المسلمة بين تحرير القرآن وتقييد الفقهاء، 
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سبيل  هاداً عظيما فيوأثبتت أم سلمة  وأم حبيبة وسـودة بنــت زمعة كفاءة كبـيرة وج 

سيــدات بيت النبوة ، وسجل التاريخ صفحات بارزة  باقي ، وهكذا نصرة دين هللا

وكانت أول شهيدة  هللا عليه وسلم ، ول هللا صلىللمرأة المسلمة في جهادهـا مع رسـ

 .المشركون وهي تأبى إال اإلسالم ياسر قتلهاعمار بن سمية أم  ـياإلسالم ه في

 وهوما يشد -ت نطاقهاا شق"ألنه ذات النطاقيـنبكر بوسام " وحظيت أسماء بنت أبي

لم وصاحبه أبو بكر ـلتربط  الزاد على الناقة للرسـول صلى هللا عليـه وس –به الوسط 

ارك الحربية ، يسقين الماء المع فيوشاركت النساء . عنه هللا يالصديق رض

ة بنت كعـب القتال يوم فقد باشرت نسيب ،لسالح أحياناويحملن اـداوين الجرحى وي

الم الطاهرة مليئة بهذه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،  ومسيرة اإلسافع أحد تد

تحافظ عليها ولم تمنعها من شرعية كان ضمن ضوابط  كل هذا ،ج الفريدةالنماذ  

المشاركات االجتماعية واالقتصادية والسياسية وغيرها من المجاالت بل كانت تؤدي 

  : اآلتي وهيابط شرعية واجبها تجاه نفسها وتجاه مجتمعها ضمن ضو

 : اآلداب الخاصة بالنساءأوال: 

خاص في خروجها أمـام الرجال األجانب عبرت  األولى: أن المرأة المسلمة لها زي

نَّ َويَْحفَْظَن "قوله تعالى :  فيالكريمة  اآليةعنه  هِّ ْن أَْبَصارِّ نَاتِّ يَْغض ْضَن مِّ ْؤمِّ ْلم  َوق ْل لِّ

وَجه نَّ  ينَ  َوالَ  ف ر  ينَتَه نَّ  ي ْبدِّ ْنَها َظَهرَ  َماإِّالَّ  زِّ " مِّ نَّ ي وبِّهِّ نَّ َعلَى ج  هِّ رِّ م  ْبَن بِّخ   ،(1) َوْلَيْضرِّ
ن ": وقوله تعالى نَّ مِّ نِّيَن ي ْدنِّيَن َعلَْيهِّ ْؤمِّ َك َوبَنَاتَِّك َونَِّساء اْلم  َْزَواجِّ يَا أَيَُّها النَّبِّيُّ ق ل أل ِّ

نَّ ذَلَِّك أَْدنَى أَن ي ْعَرْفنَ  يما  َجاَلبِّيبِّهِّ حِّ  .(2)" فَاَل ي ْؤذَْيَن َوَكاَن ّللاَّ  َغف ورا  رَّ

حق الزوج  ة المنزل وترك األسرة والتفريط فيهجر الثانية: أن عمل المرأة ال يعني 

، وقيام المرأة بوظيفة ن العمل خارجه، فإن عمل المرأة داخل بيتها أولــى مــواألبناء

ة المـرأة ـجدت ضـرورة خاصة كحاج، فإن ورىــة أخاألمومة مقدم على كل وظيف

ة ـرورة عامـ، وإذا وجـدت ضل المريض ذات العيال الكثيرأو زوج الرجـ ،ةاألرمل

مهن تناسب المرأة وال  ة فيى عمالة إلـة األمـالعاملة في الدولـة وحاج كنقص األيدي

  (3).د ذلكانفالباب مفتوح والشـرع يسياءها تجرح ح

زينب امرأة عبد هللا قالت: قال لنا رسول هللا صلى هللا الثالثة: اجتناب الطيب عن 

 (4)عليه وسلم: )إذا شهدت إحداكن المسجد فال تمس طيبا(

ي فِّي قَْلبِّهِّ "الرابعة: الجدية في التخاطب قال تعالى:  فَال تَْخَضْعَن بِّاْلقَْولِّ فَيَْطَمَع الَّذِّ

وفا  (5)"َمَرٌض َوق ْلَن قَْوال  َمْعر 

ن "ر في الحركة قال تعالى: الخامسة: الوقا نَّ لِّي ْعلََم َما ي ْخفِّيَن مِّ لِّهِّ ْبَن بِّأَْرج  َواَل َيْضرِّ

" نَّ ينَتِّهِّ صنفان من عن أبي هريرة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ) (6) زِّ

قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات ‘أهل النار لم أرهما 

                                                 
(1)

 .31النور آية  
(2)

 .59األحزاب آية  
(3)

 .18،19د. حسين حسين شحاتة، الحقوق والواجبات المالية، مرجع سابق، ص 
(4)

 (.328\1مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق ) 
(5)

 .32األحزاب آية  
(6)

 .31النور آية  
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مائالت رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة ال يدخلن الجنة وال يجدن  عاريات مميالت

 (1). ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا(

 آداب مشتركة بين الرجال والنساء وهي: ثانيا:

وف ا" قَْوال   َوق ْلنَ " تعالى: قال اللقاء: مجال جدية -１ عْر  مَّ
 إلى تشير اآلية إن (2)

 حدود في يكون أن ينبغي والنساء الرجال بين الحديث موضوع أن

 تبسط فيها كلمة المجال جدية مع ىيتناف وال منكرا يتضمن وال المعروف

 قاال: الهمداني العالء بن ومحمد األشعري براد بن هللا عبد حدثنا ذلك: ومثال

 قال: األشعري موسى أبي عن بردة أبي عن بريد حدثني أسامه أبو حدثنا

 مهاجرين فخرجنا باليمن ونحن وسلم عليه هللا ىصل هللا رسول مخرج بلغنا

 قال إما رهم، أبو واآلخر بردة أبو أحدهما اأصغرهم أنا لي وإخوان أنا إليه

 قال: قومي، من رجال وخمسين اثنين أو وخمسين ثالثة قال وإما بضعا

 طالب أبي بن جعفر فوافقنا بالحبشة النجاشي إلى سفينتنا فألقتنا سفينة فركبنا

 هاهنا بعثنا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إن جعفر: فقال عنده بهوأصحا

 فوافقنا قال: جميعا، قدمنا حتى معه فأقمنا معنا، فأقيموا باإلقامة وأمرنا

 أعطانا قال: أو لنا، فأسهم خيبر افتتح حين وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 إال معه شهد لمن إال شيئا منها خيبر فتح عن غاب ألحد قسم وما منها

 من ناس فكان قال: معهم، لهم قسم وأصحابه جعفر مع سفينتنا ألصحاب

 فدخلت قال: بالهجرة، سبقناكم نحن السفينة، ألهل يعني لنا، يقولون الناس

 وقد زائرة، وسلم عليه هللا صلى النبي زوج حفصة على عميس بنت أسماء

 وأسماء صةحف على عمر فدخل هاجر، فيمن النجاشي إلى هاجرت كانت

 قال عميس. بنت أسماء قالت: هذه؟ من أسماء: رأى حين عمر فقال عندها

 بالهجرة سبقناكم قال: نعم. أسماء: قالت هذه؟ البحرية هذه؟ الحبشية عمر:

  (3).(منكم هللا برسول أحق فنحن

ْم َويَحْ " :الغض من البصر: قال تعالى -２ هِّ ْن أَْبَصارِّ نِّيَن يَغ ضُّوا مِّ ْؤمِّ َفظ وا ق ْل لِّْلم 

ْضَن  نَاتِّ يَْغض  ْؤمِّ ْلم  َ َخبِّيٌر بَِّما يَْصنَع وَن. َوق ْل لِّ ْم إِّنَّ ّللاَّ ْم ذَلَِّك أَْزَكى لَه  وَجه  ف ر 

وَجه نَّ  نَّ َويَْحفَْظَن ف ر  هِّ ْن أَْبَصارِّ قال ابن العربي: يغضوا يعني يكفوا ، (4) "مِّ

وجائز أن عن االسترسال من أبصارهم ومن للتبعيض. قال ابن عبد البر 

ينظر إلى ذلك فيها )أي الوجه والكفين( كل من نظر إليها بغير ريبة وال 

مكروه وأما النظر للشهوة فحرام تأملها من فوق ثيابها لشهوة فكيف بالنظر 

 إلى وجهها مسفرة.
                                                 

(1)
 (.1680\3سابق ) عمسلم، صحيح مسلم، مرج 

(2)
 .32اب آية األحز 

 (3)
 (.1946\4مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ) 

 31،32النور آية  (4)
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حدثنا الحميدي حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي هللا 

باللمم من قول أبي هريرة، وحدثني محمود أخبرنا عبد  عنهما قال: لم أر شيئا أشبه

الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: ما رأيت شيئا 

باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى هللا عليه وسلم إن هللا كتب على ابن أشبه 

للسان المنطق والنفس آدم حظه من الزنا أدرك ذلك ال محالة فزنا العين النظر وزنا ا

 (1) تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه.

وعن عائشة رضي هللا عنها أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يمتحن من هاجر 

( فمن أقر بهذا النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنكإليه من المؤمنات بهذه اآلية: )يا أيها 

مست يده يد الشرط من المؤمنات قال لها رسول هللا: قد بايعتك كالما وال وهللا ما 

عن الربيع بنت  وز اللمس عند الحاجة وأمن الفتنة،ويج (2)امرأة قط في المبايعة(

معوذ قالت: )كنا نغزو مع النبي صلى هللا عليه وسلم فنسقي القوم ونخدمهم وفي 

 (3). رواية: ونداوي الجرحى إلى المدينة(

ي هللا عنها التمييز بين النساء والرجال واجتناب المزاحمة: عن أم سلمة رض -３

ي إذا سلم قام النساء حين يقضكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )قالت: 

. قال ابن شهاب: فأرى وهللا أعلم أن مكثه تسليمه ومكث يسيرا قبل أن يقوم

 (4)لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم(

يخلون  قال: )الاجتناب الخلوة: عن ابن عباس عن النبي صلى هللا عليه وسلم  -４

فقام  ال تسافر المرأة إال مع ذي محرم،و محرم وها ذمعورجل بامرأة إال 

رجل فقال: يارسول هللا إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا 

ويخرج عن مفهوم الخلوة المحظورة ما  (5)(وكذا قال: انطلق فحج مع امرأتك

 يأتي:

)جاءت امرأة من ن أنس ابن مالك قال: الخلوة في حضرة الناس عند الحاجة: ع -أ

هللا صلى هللا عليه  رسول فخال بها األنصار إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

  (6)(ثالث مرات فقال: وهللا أنكم ألحب الناس إلىوسلم 

عبد هللا ابن عمرو ابن العاص خلوة الرجلين والثالثة بالمرأة عند الحاجة: عن  -ب

ق شم دخلوا على أسماء بنت عميس فدخل أبوبكر الصديحدثه أن نفرا من بني ها

فذكر ذلك لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال:  وهي تحته يومئذ فرآهم فكره ذلك

لم أر إال خيرا. فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: إن هللا قد برأها من ذلك. ثم 

                                                 
 

 
(1)

 .)1559\1(، صحيح البخاري، مرجع سابق لبخاريا 
(2)

 (.1856\4المرجع السابق، )  
(3)

 (.1441\1المرجع السابق، ) 
(4)

 (.375\2المرجع السابق، ) 
(5)

 (.978\2مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق ) 
(6)

 (.1949\4لمرجع السابق، )ا  
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خلن رجل بعد يومي هذا : ال يدعلى المنبر فقال وسلم عليهرسول هللا صلى هللا  قام

 (1)على مغيبة إال ومعه رجل أو اثنان(

خلوة الرجل بمجموعة من النساء: وذلك أن الخلوة المحظورة هي خلوة الرجل      -ج

 الواحد بامرأة واحدة أما إذا تعدد الرجال أو تعدد النساء زال المحظور.

عن  ،مسافر وجوب إذن الزوج للدخول على النساء: وذلك إذا كان مقيما غير -５

أبي هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: )ال يحل 

وما أنفقت للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إال بإذنه وال تأذن في بيته إال بإذنه 

وهنا يؤكد وجوب إذن الزوج  (2)(من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره

ن كان الزوج غائبا ودعت الحاجة إلى وهو شاهد كما يؤكد نفي وجوب اإلذن إ

الدخول الحديث الذي مر ذكره: )ال يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إال 

 ومعه رجل أو اثنان(.

ومن األمثلة تبادل الزيارات في مرات جدا  اجتناب اللقاء الطويل المتكرر: -６

 .متقاربة بين األقارب واألصدقاء واستمرارها ساعات طويلة

عائشة أن أزواج النبي صلى هللا عليه وسلم كن  طن الريبة: عناجتناب موا -７

ر يقول ، فكان عمتبرزت إلى المناصع وهو صعيد أفيحيخرجن بالليل إذا 

ول هللا صلى هللا عليه ، فلم يكن رسللنبي صلى هللا عليه وسلم: احجب نساءك

، فخرجت سودة بنت زمعة زوج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسلم يفعل

ياسودة  عرفناكامرأة طويلة فناداها عمر: أال قد يلة من الليالي عشاء وكانت ل

 (3)، فأنزل هللا آية الحجاب.حرصا على أن ينزل الحجاب

ْنَها  "اجتناب ظاهر اإلثم وباطنه: قال تعالى:  -８ َش َما َظَهَر مِّ َواَل تَْقَرب وا اْلفََواحِّ

تطبيق آداب اللقاء من باطن ومن ظاهر اإلثم التقصير في  (4) " َوَما بََطنَ 

 واالستمتاع بالحرام والتطلع إلى المزيد منه. (5)اإلثم االشتهاء

البد للمرأة المسلمة أن تلتزم بأخالقيات  االلتزام بأخالقيات التعامل اإلسالمية:ثالثا: 

تكثر تعامالتها مع  عمالاألسيدة  حيث أن ،عاملها مع اآلخرينوخاصة في ت ،اإلسالم

التي تجعل اآلخرين يثقوا بها  ،يجب عليها االلتزام بأخالق التعاملاآلخرين ف

 ويأتي في مقدمة هذه األخالق: ،ويتعاملوا معها

به في كل شأن  واالستمساكالصدق فضيلة وخلق إسالمي رفيع  الصدق: -１

وقد قال الدكتور أشرف في كتابه نحو سيدة أعمال  وتحريه في كل مسألة

                                                 
(1)

 (.1711\4مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق ) 
(2)

 (.1325\1البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق ) 
 .(50\1سابق )المرجع ال (3)
(4)

 .151األنعام آية  
(5)

 )بتصرف(. 98، 86عبد الحليم أبو شقة، تحرير المرأة في عصر الرسالة، مرجع سابق، ص  
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ة في خلق المسلم وسلوكه ووسيلة من وسائل دعامة ركين مسلمة أن الصدق

إصالح عمله وغفران ذنوبه ودخوله الجنة. ومن معاني الصدق أن تلتزم سيدة 

األعمال في بيعها وشرائها جانب البيان والوضوح والشفافية بعثا للطمأنينة 

في النفوس حتى يبارك هللا في تعامالتها ويرفع درجاتها في الجنان إلى درجة 

 .والصديقين والشهداءالنبيين 

ومن معاني الصدق أن تتجنب سيدة األعمال ترويج سلعتها بالدعاية الكاذبة والحلف 

الكاذب أو تقديم معلومات مضللة عن السلعة تغري المشتري وقد حذر اإلسالم من 

ه خرج مع النبي نعة عن أبيه عن جده أل ابن عبيد ابن رفامثل هذا العمل فعن إسماعي

ه وسلم إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون فقال: )يا معشر التجار( صلى هللا علي

فاستجابوا لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه فقال: )إن 

إن الكذب وترويج ، (1)التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إال من اتقى هللا وبر وصدق(

ضاعف أو تغطية عيب يخرج سيدة السلع بالحلف باهلل تعالى من أجل كسب م

 األعمال من دائرة الصدق إلى دائرة الخيانة ويمحق هللا بفعلها هذا بركة بيعها.

ومن معاني الصدق أيضا أن تحافظ سيدة األعمال على شركائها وتحب لهم ما تحب 

لنفسها ويستوي عندها درهمهم فتفصح لهم عما بينهم من معامالت بكل شفافية دون 

فعن أبي هريرة  ل بينهم وبين معرفة مصير أموالهم،معلومات لنفسها تحواستئثار ب

رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: )إن هللا يقول: أنا ثالث 

 .(2)الشريكين مالم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما(

يقظ تصون به األمانة: يريد اإلسالم من كل سيدة أعمال أن تكون ذات ضمير  -２

 التها من دواعي التفريط واإلهمال،حقوق هللا وحقوق الناس وتحرس به معام

فعن أنس بن مالك  ومن ثم أوجب عليها أن تكون أمينة مع نفسها ومع غيرها

رضي هللا عنه قال: ما خطبنا نبي هللا صلى هللا عليه وسلم إال قال:) ال إيمان 

 (3)له(.لمن ال أمانة له وال دين لمن ال عهد 

ومن معاني األمانة أن تكون سيدة األعمال أمينة في الكيل والميزان فال تبخس الناس 

يَزاَن "أشياءهم وتكيل لهم بغير ما يتمنى أن يكتال لها قال تعالى:  َوأَْوف واْ اْلَكْيَل َواْلمِّ

" بِّاْلقِّْسطِّ
(4). 

هولة السماحة: السماحة مفتاح الرزق وسبيل العيش الطيب ومن فوائدها س -３

عن جابر بن عبد هللا  التعامل وتيسير المعامالت وسرعة دوران رأس المال.

                                                 
(1)

فظ أبي عيسى محمد ابن عيسى الترمذي، الجامع الكبير، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه د. بشار عواد معروف، اإلمام الحا 

 .499، ص(1996، 1ط)
(2)

أبي بكر أحمد بن الحسين علي البيهقي، السنن الصغرى، وثق أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه د. عبد المعطي أمين قلعجي،  

 (.2\307)، ( 1دار الوفاء، المنصورة، ط)
(3)

، 3دار الكتب العلمية، بيروت، ط)أبي بكر أحمد بن الحسين ين على البيهقي، السنن الكبرى، تحقيق محمد عبد القادر عطا،  

2003،1424  ،)(387\9.) 
(4)

 .152األنعام آية  
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: )رحم هللا رجال سمحا قال رسول صلى هللا عليه وسلمرضي هللا عنهما أن 

. فمن معاني السماحة التيسير في البيع (1)إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى(

كانت بائعة لما في ذلك من والشراء فال تغالي سيدة األعمال في األسعار إذا 

ولهذا روي عن معقل بن يسار  تحقيق ظلم للمسلمين وتضييق الحياة عليهم

: )من دخل في شيء من أسعار صلى هللا عليه وسلم قال: قال رسول هللا

 (2)المسلمين ليغليه كان حقا على هللا أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة(.

ة األعمال المشترية غبن البائع إذا كان ضعيفا أو ومن معاني السماحة أن تتقبل سيد

فقيرا فتسمو بنفسها من الركون إلى عبودية المال ,وكذلك أن تقبل سيدة األعمال 

البائعة طلب المشتري إعادة السلعة إليها فتقبل ذلك منه وتفر بنفسها من أن تكون من 

وذلك ألن المشتري  (عار )البضاعة ال ترد وال تستبدلالذين رفعوا على بضائعهم ش

ال يطلب ذلك إال ألنه نادم متضرر وينبغي أال ترضى سيدة األعمال البائعة لنفسها أن 

تكون سببا في ضرر المشتري بل األولى أن ترفع الضيق والحرج عنها لما في ذلك 

رسول هللا صلى هللا عليه من أجر كبير فعن أبي هريرة رضي هللا عنه قال: قال 

 .(3)(عثرته يوم القيامةنادما بيعته أقال هللا من أقال وسلم: )

ومن معاني السماحة أن ترجح سيدة األعمال الكيل أو الوزن وذلك بتوفية المقدار 

 .المبيع ثم إضافة شيء يسير للتأكد من التوفية

ومن معاني السماحة أن تسعى سيدة األعمال إلى حسن قضاء ما عليها من ديون 

يأكلون أموال الناس بالباطل سواء أكانت هذه األموال  وتربأ بنفسها أن تكون ممن

عن مسعر عن محارب قال: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى  ،لبنوك أو ألفراد

جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه قال: )كان لي على رسول هللا صلى هللا عليه سمعت 

 .(4)وسلم دين فقضاني وزادني(

ألعمال بالتيسير على المدينين المتعثرين فتحسن ومن معاني السماحة أن تقوم سيدة ا

َوإِّن "لهم مرة بالمسامحة وحط البعض ومرة باإلمهال والتأخير عمال بقوله تعالى: 

ونَ  ۚ  َوأَن تََصدَّق وا َخْيٌر لَّك ْمۖ  إِّن ك نت ْم تَْعلَم  َرةٌ إَِّلى  َمْيَسَرة  وقوله  (5)"َكاَن ذ و ع ْسَرة  فَنَظِّ

 .(6)(رحم هللا رجال سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضىلم: )صلى هللا عليه وس

ومن معاني السماحة أن تلتزم سيدة األعمال بمراعاة حقوق شركائها وال يجعل منها 

المال وسيلة للطمع واالستئثار بحقوق اآلخرين وبخاصة بعد نجاح المشروع وأن ال 

                                                 
(1)

 (.500\1البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق ) 
(2)

نيل األوطار شرح منتقى األخبار من أحاديث سيد المختار، خرج أحاديثه وعلق عليه اإلمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني،  

 (.5\260) (،1413،1993، 1دار الحديث، القاهرة، ط)عصام الدين الصبابطي، 
، اإلمام أبي حاتم محمد ابن حبان ابن أحمد ابن حبان التميمي، صحيح ابن حبان، المسمى اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان (3)

 .873ص
(4)

اإلمام الحافظ أبي داود سليمان بن األشعث األزدي السجستاني، سنن أبي داود، حققه شعيب األرنؤوط ومحمد كامل قره بللي،  

 (.5\235)(،  2009،1430دار الرسالة، طبعة خاصة، )
(5)

 .280البقرة آية  
(6)

 .2076(، برقم 500/1البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، ) 
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ما نمت الشركة وتطورت كائها تنسب الفضل لنفسها فلوال توفيق هللا لها وأموال شر

 وإذا حدث تصفية وتخارج فليكن بالمعروف.

اإلحسان خلق إنساني رفيع وما خلقنا هللا تعالى إال ليبلونا أينا أحسن  اإلحسان: -４

عمال ومن هنا فإن سيدة األعمال المسلمة مطالبة بأن تحسن إلى ربها كما 

اه فإنه يراها فتهتم بعملها أحسن إليها وتعي أن هللا مطلع عليها وإن لم تكن تر

. كما ينبغي على سيدة األعمال أن تتفهم طبيعة عملها وتجيده إتقانا وإحسانا

وينبغي على سيدة األعمال أن تحسن  وتحسن التدريب والتعليم لتنمية قدراتها

التعامل مع العاملين وتفي بحقوقهم والبعد عن استغاللهم موقنة أن سر 

يرتبط بهؤالء العاملين وإيفاء حقوقهم ومن ثم كسب استمرارية العمل ونجاحه 

عن النبي صلى رار من الخصومة ففي حديث أبو هريرة والئهم فضال عن الف

، رجل أعطي بي ثم ثة أنا خصمهم يوم القيامة)ثالقال هللا: : هللا عليه وسلم قال

استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم ورجل  غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه،

نزاع . كما ينبغي على سيدة األعمال إعالم العامل بأجره منعا لل(1)جره(أ يعطه

نهى رسول هللا صلى هللا عليه  عن أبي سعيد قال:)وحرصا على الحقوق، 

وعن النجش واللمس وإلقاء  وسلم عن استئجار األجير حتى يبين له أجره

 .(2)(الحجر

د واحترام العهود وما فيها الوفاء بالعقود والعهود: أمر اإلسالم بالوفاء بالعقو -５

""قال تعالى: من التزامات  َوأَْوف وا بِّاْلعَْهدِّ إِّنَّ اْلعَْهَد َكاَن َمْسئ وال 
وبذلك (3)

تخرج سيدة األعمال من دائرة النفاق إلى حظيرة اإليمان فعن أبي هريرة 

)آية المنافق ثالث: إذا رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال: 

 (4).(وإذا اؤتمن خان ث كذب، وإذا وعد أخلف،حد

لقد حرص اإلسالم على إنفاذ العقود ما دامت متفقة مع حدود الشريعة من خالل 

توثيقها تجنبا للنسيان وضعف العزيمة وقد تعددت أساليب التوثيق في اإلسالم لتشمل 

يَن آَمن وا إِّذَا تََدايَْنت ْم بَِّديْ "الكتابة:  ى فَاْكت ب وه "يَا أَيَُّها الَّذِّ َسمًّ ن  إِّلَى أََجل  م 
والشهادة: ‘ (5)

د وا إِّذَا تَبَايَْعت م" ْقب وَضةٌ"" والرهن:‘ (6)"َوأَْشهِّ َهاٌن مَّ فَرِّ
والضمان أو الكفالة: ‘ (7)

يم"" ذَلِّك ْم " القرآن الكريم:. وكل هذه الوسائل تؤدي إلى تحقيق ما ذكره (8) َوأَنَا بِّهِّ َزعِّ

                                                 
(1)

 (.531\1خاري، صحيح البخاري، مرجع سابق )الب 
(2)

 (.349\5الشوكاني، نيل األوطار شرح منتقى األخبار من أحاديث سيد المختار، مرجع سابق ) 
(3)

 .34اإلسراء آية  
(4)

 (.411\1مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق ) 
(5)

 .282البقرة آية  
 اآلية السابقة. (6)
(7)

 .283البقرة أية  
(8)

 .72 يوسف آية 
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ِّ َوأَْقَوم  لِّلشََّهاَدةِّ َوأَْدنَى أاَلَّ تَْرتَاب وا"أَ  ْنَد ّللاَّ فتوثيق العقود وكتابتها واإلشهاد (1)ْقَسط  عِّ

عليها وأخذ الضمانات لحمايتها أمر ضروري الستقرار المعامالت وإيفاء الحقوق 

 (2)وغلق أبواب النزاع والشقاق بين األفراد.

حق حقه يقدم كثير من الحلول لكل المشاكل نستخلص مما سبق، أن إعطاء كل ذي 

االجتماعية واالقتصادية والسياسية وغيرها من المجاالت الالزمة لكل فرد، فإعطاء 

الحقوق ألصحابها يشعر الفرد أنه عنصر مهم وله دور البد أن يؤديه، فمقابل كل حق 

 ال بد أن يؤدى على أكمل وجه. يوجد واجب

                                                 
(1)

 .282البقرة آية  
(2)

دار السالم،  )(،٤د. أشرف محمد دوابه، نحو سيدة أعمال مسلمة، سلسلة تبسيط الفكر اإلسالمي في مجال التمويل واالستثمار ) 

 )بتصرف(. 164، 144ص (، 1ط
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 الفصل الثاني

 لعربية الالجئة في تركياواقع المرأة ا

 

 تمهيد
يعتقد كثير ممن يتعرضون لما يهدد حياتهم وحرياتهم، أن الهروب إلى بلد آخر، هو 

لذا فهم يفرون ألسباب عديدة، منها االضطهاد   السبيل الوحيد للحصول على األمان،

والتي قد تحدث أثناء الحروب أو  ،واالنتهاكات السافرة لحقوق اإلنسان ،والقمع

و لّما كانت أوضاع الالجئين قد  ،لصراعات المسلحة أو حتى في حاالت السلما

تُعّرض النساء والفتيات لسلسلة أوسع من مخاطر انتهاكات حقوق اإلنسان، فإنهن 

عاف في كل مراحل اللجوء يحتجن إلى حماية إضافية بسبب تعرضهن لالستض

ات العديدة التي تتعرض لها وهذا يؤكد أهمية تسليط الضوء على االنتهاك المختلفة،

وذلك من أجل منع هذه  ،المرأة الالجئة خالل المراحل المختلفة في تجربة اللجوء

االنتهاكات ووضع ما يناسبها من التدابير واإلجراءات التي تضمن حفظ حقوق 

الالجئات وقبل أن نعرض االنتهاكات وآثارها على المرأة سنتعرف على معنى 

 من خالل المباحث التالية: يخه وحقوق وواجبات الالجئينوتار اللجوء وماهيته

 

  وتاريخهاللجوء ماهيته  المبحث األول:

 آثارهاللجوء و أسبابالمبحث الثاني: 

 حقوق وواجبات الالجئينالمبحث الثالث: 
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 وتاريخهالمبحث األول: اللجوء ماهيته 
 

 لقد تم تقسيم هذا المبحث إلى المطالب التالية:

 تعريف اللجوء ول:المطلب األ

 المطلب الثاني: تاريخ اللجوء

 

 المطلب األول: تعريف اللجوء 

أالذ إليه واعتصم به، ويقال لجأ إلى  ولجوء، لجئا المكانلجأ إلى الشيء و لغة:اللجوء 

وألجأ أمره إلى ، عنه إلى غيره واعتضد به ولجأ عنه، أي عدل ،إليه أي استند ،فالن

 التجأحصنه في ملجأ منه، ويقال  ،، ويقال ألجأ من الشيء، وفالنا عصمههللا أسنده

 (1) .أي استند إليه واعتضد به ،إلى فالن

اصطالحا: فهو االضطرار إلى هجرة الوطن بسبب تغير نظام الحكم بفعل ثورة أو 

ياسية أو عقائدية أو انقالب هربا من اإلرهاب أو االضطهاد ألسباب دينية أو س

خرى لإلقامة بصورة دائمة أو مؤقتة لحين زوال سبب ار دولة أعنصرية واختي

 (2)اللجوء.

اللجوء: هو مشكلة اجتماعية خطيرة تعمل على انتشار حالة التوتر وانعدام الثقة 

وعدم االطمئنان والقلق الجماعي وهو بيئة خصبة لكثير من األمراض النفسية 

المستديمة التي يعيشها  الخطيرة على الفرد والمجتمع والذي ينتج عن الحالة الطارئة

 (3)بسبب نقله من بيئته وحاضنته إلى مكان آخر وشعور الالجئ بفقدان كرامته.

هو حالة قانونية التي تنشأ تبعا لهجرة أعداد كبيرة من مواطني دولة  اللجوء اإلنساني:

معينة ولجوئها باتجاه دولة أو دول مجاورة لدولتهم أو بلدان أخرى غير مجاورة 

لحقوقهم م في بلدهم بسبب االنتهاك الخطير جة األخطار المحدقة بهوذلك نتي

 (4)وتحرياتهم العامة التي تقع إما من قبل النظام الحاكم أو بسبب جماعات مسلحة.

حتى يتم  ،يبقى تعريف الالجئ مسألة مهمة بحد ذاتها ،وكما تعددت تعاريف اللجوء

ف تحديد الحماية القانونية التي ألنه يترتب على هذه التعاري ،حسم قضية الالجئين

لذا لم يكن هناك تعريفا واحدا لالجئ  ،تتوفر ألولئك الذين ينطبق عليهم التعريف

 وإنما عدة تعاريف.

وقعت على  ،الذي نتيجة أحداث سياسية ،لالجئ في القانون الدولي: هو كل شخصا

لم يكتسب أي جنسية والذي  ،وبقي مبعداً  ،أم ال ،غادر إما بصفة إرادية ،إقليم دولته

 (5)وال يتمتع بأي حماية دبلوماسية ألية دولة. ،جديدة

                                                 
 .810المعجم الوسيط، مرجع سابق، ص مجمع اللغة العربية، (1)
(2)

إلعادة القسرية لالجئين في القانون الدولي، رسالة دكتوراه، اشراف د. مها محمد أيوب، د. سالم نقال عن رنا سالم، مبدأ عدم ا 

 .8، ص 2015 ،1436منعم مشعل، 
(3)

 .8نقال عن ناصر الغزالي، تقرير النازحون في سوريا والالجئون السوريون، مرجع سابق، ص  
(4)

 .29المرجع السابق ص  
(5)

سن، دور المنظمات الدولية الحكومية في حماية الالجئين، المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون نقال عن بالل حميد بديوي ح 

 .26، ص2016الالجئين نموذجا، رسالة ماجستير، 
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والذي ال يستطيع أو ال يريد العودة إلى  ،الالجئ: هو اإلنسان الذي يقيم خارج موطنه

أو  ،بسبب العرق ،له ما يبرره من التعرض لالضطهاد ،بسبب خوف محكم ،بالده

راء سياسية أو آل ،جتماعية معينةأو عضوية في مجموعة ا ،أو الجنسية ،الدين

  (1)مرفوضة.

من  ،بسبب خوف له ما يبرره ،الالجئ: هو كل شخص يوجد خارج بلد جنسه

أو انتمائه إلى فئة  ،أو جنسيته ،أو دينه ،على أساس عرقه ،التعرض لالضطهاد

 (2)أو رأي سياسي. ،اجتماعية

ئل التخويف فلجأ إلى أو أبعد عنه بوسا ،الالجئ: هو كل شخص هجر موطنه األصلي

 (3)طلبا للحماية أو لحرمانه من العودة إلى وطنه األصلي. ،إقليم دولة أخرى

وسكن أجداده  ،الالجئ: هو ذلك اإلنسان الذي يوضع بظروف تجبره على ترك مكان

 ،أو طائفية ،أو اقتصادية ،أو طبيعية ،وقد تكون هذه الظروف سياسية ،إلى مكان آخر

ويمكن كذلك أن يكون اإلنسان الجئاً حتى لو كان لجوؤه  ،اإلكراهحيث تتسم بالقهر و

 (4)ما دام ال يتمتع بحرية العودة إلى دياره األولى. ،إلى جزء آخر من وطنه

هو ، وهو )ريف المنقول عن الباحث ناصر الغزاليهو التع للجوء التعريف المختار

طني دولة معينة ولجوئها حالة قانونية التي تنشأ تبعا لهجرة أعداد كبيرة من موا

باتجاه دولة أو دول مجاورة لدولتهم أو بلدان أخرى غير مجاورة وذلك نتيجة 

األخطار المحدقة بهم في بلدهم بسبب االنتهاك الخطير لحقوقهم وتحرياتهم العامة 

(، وذلك ألنه األقرب إلى التي تقع إما من قبل النظام الحاكم أو بسبب جماعات مسلحة

  ، وتعريف أعم وأشمل ومبسط وواضح للقارئ.اليالواقع الح

 

 المطلب الثاني: تاريخ اللجوء

 

 اللجوء في القرآن الكريم:
وإنما ورد بألفاظ أخرى هي  ،إن اللجوء لم يرد صراحة بهذا اللفظ في القرآن الكريم

 في معنى اللجوء وسأورد هنا بعضها:

يَن قال تعالى: "-١ كِّ ْشرِّ َن اْلم  ِّ ث مَّ أَْبلِّْغه  َوإِّْن أََحٌد مِّ ْره  َحتَّى يَْسَمَع َكالَم ّللاَّ اْستَجاَرَك فَأَجِّ

ونَ  ْم َقْوٌم ال يَْعَلم  (5)"َمأَْمنَه  ذلَِّك بِّأَنَّه 
 

سعيد بن جبير: جاء رجل من  وقال، إلى يوم القيامة سنة محكمة هي: قال الحسن

ي محمداً بعد : إن أراد الرجل منا أن يأتي طالب فقالالمشركين إلى علي بن أب

: ال ألن هللا بحاجة قُتل. فقال عليانقضاء األربعة أشهر فيسمع كالم هللا أو يأتيه 

                                                 
(1)

 .424، ص(2013، المركز القومي للترجمة، 1ط)نقال عن ستيفن كاستلز مارك ميللر، عصر الهجرة، ترجمة منى الدروبي،  
(2)

ظمة العفو الدولية، الالجئون واألشخاص النازحون داخليا بين حقوق االنسان والواقع، مجلة موارد مجلة متخصصة نقال عن من 

 .6، ص (2014)، 21في التربية على حقوق االنسان، عدد
(3)

، العدد 17، جوالقانون الدولي، مجلة الجامعة اإلسالمية اإلسالميةنقال عن أ. صالح الدين فرج، حقوق الالجئين في الشريعة  

 .162، ص(2009 )األول،
(4)

 ،2011نقال عن هناء صالح جمال أبو رمضان، حق العودة لدى الالجئين الفلسطينيين، دراسة نفسية تحليلية، رسالة ماجستير،  

 .37، ص1432
(5)

 .6التوية أية  
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ِّ ث مَّ تبارك وتعالى يقول: " ْره  َحتَّى يَْسَمَع َكالَم ّللاَّ يَن اْستَجاَرَك فَأَجِّ كِّ ْشرِّ َن اْلم  َوإِّْن أََحٌد مِّ

ْم قَْوٌم ال  ونَ أَْبلِّْغه  َمأَْمنَه  ذلَِّك بِّأَنَّه   (2) وهذا هو الصحيح واآلية محكمة.. (1)"يَْعلَم 

نا  قال تعالى: "-٢ ْؤمِّ أي ال تقولوا لمن  (3)"َواَل تَق ول وا لَِّمْن أَْلقَى إِّلَْيك ْم السَّاَلَم لَْسَت م 

قرأ ألقى بيده واستسلم لكم وأظهر دعوته لست مؤمنا وروى عن أبي جعفر أنه 

نا   "لَْستَ  ْؤمِّ  ثانية من أمنته إذا أجرته فهو مؤمن.بفتح الميم ال "م 

والمسلم إذا لقي الكافر وال عهد له جاز له قتله، فإن قال ال إله إال هللا لم يجز قتله ألنه 

قد اعتصم بعصام اإلسالم المانع من دمه وماله وأهله فإن قتله بعد ذلك قُتل به، وإنما 

تأولوا أنه قالها متعوذا وُسقط القتل من هؤالء ألجل أنهم كانوا في صدر اإلسالم 

فأخبر النبي صلى هللا عليه وسلم أنه  وخوفا من السالح وأن العاصم قولها مطمئن

 (4)) أفال شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم ال(: عاصم كيفما قالها ولذلك قال ألسامه

هي هذا فلم يبق إال أن يبين عنه لسانه و أي ننظر أصادق هو في قوله أم كاذب وذلك ال يمكن

(5)من الفقه العظيم وهو أن األحكام تناط بالمظان والظواهر ال على القطع واطالع السرائر.
 

 اللجوء في السنة النبوية:
إلى النبي صلى هللا عليه وسلم  التجأوردت أحاديث كثيرة تبيح منح اللجوء لمن 

 ومن هذه األحاديث:وصحابته 

سفيان عن مطرف عن الشعبي عن  : أخبرنا وكيع عنحدثنا محمد بن سالم قال-١

، إال كتاب هللا أو فهم أعطيه )قلت لعلي هل عندكم كتاب؟ قال: الأبي جحيفة قال: 

، فما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل هذه الصحيفة. قال: قلت: ما فيرجل مسلم أو 

 .(6)ر(وفكاك األسير، وال يقتل مسلم بكاف

 أبا مرة مولى أم هانئ ابنة أبي طالبد هللا أن يعن أبي النضر مولى عمر بن عب-٢

ذهبت إلى رسول هللا صلى هللا عليه )تقول: أخبره أنه سمع أم هانئ ابنة أبي طالب 

وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره فسلمت عليه فقال: من هذه؟ فقلت: 

م فصلى ثمان غ من غسله قافلما فر، أم هانئبأنا أم هانئ ابنة أبي طالب فقال: مرحبا 

أنه قاتل رجالً قد  احد فقلت: يارسول هللا زعم ابن أمي عليحفاً في ثوب وتلركعات م

: ، قالت أم هانئفالن بن هبيرة فقال رسول هللا: قد أجرنا من أجرت ياأم هانئ ،أجرته

 .(7) (وذلك ضحى

والعمل  ،وجه الداللة من الحديث أن النبي صلى هللا عليه وسلم قد أقر بقبول اإلجارة

وبالتالي فإن إدخال الكافر في ذمة المسلم يلزم الوفاء  ،بها من خالل إقراره ألم هانئ

 (8) له بذمته حتى لو كان من قام بمنح األمان امرأة من نساء المسلمين.

 

                                                 
(1)

 .6التوبة آية  

 76،77، ص(1358،1939، 8ج)كام القرآن، أبي عبد هللا محمد ابن أحمد األنصاري القرطبي، الجامع ألح (2)
(3)

 94النساء آية 
 (.40/1مسلم، صحيح مسلم، ) (4)

 338،339، ص5القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، مرجع سابق، ج (5)
(6)

 (.40\1البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، ) 
(7)

 (.783\1المرجع السابق ) 

 .26الالجئين بين الشريعة والقانون، رسالة ماجستير، صعبد العزيز محمد عبد هللا السعوي، حقوق  (8)
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 :والديانات المختلفة اللجوء في العصور القديمة
قدم، وقد كانت القوة إن موجات الهجرة والنزوح شهدتها المجتمعات البشرية منذ ال

هي السمة المميزة لتلك المجتمعات البدائية، حيث كانت القوة هي التي توجد الحقوق، 

، اآللهةوهي التي تحافظ عليها، وقد كان ارتكاب الجرائم يعتبر بحد ذاته اعتداء على 

ويوجب أقسى أنواع العقوبات، فتتميز بالقسوة، وكان االنتقام الفردي هو السائد في 

 ك المجتمعات.تل

وكان الدين هو الوسيلة الوحيدة التي يمكن من خاللها التخفيف من قسوة العقوبات، 

واالنتقام الفردي، والحد من ارتكاب الجرائم بحق الغير في ذلك الوقت، ولحماية 

، وفي تلك الفترة كانت فكرة اللجوء الديني قد بدأت بالتبلور المظلومين وإنصافهم

األفراد من االنتقام الفرديٍ، حيث كانوا يؤمنون بقدسية دور  كخطوة أولى لحماية

، ويخشون غضبها، ولذلك كان يعتبر لجوء اإلنسان إلى أماكن تواجد واآللهةالعبادة، 

، وعليه فإن أصل نشوء اللجوء هو الدين ولهذا سمي اآللهة، أصبح في حماية اآللهة

 (1) باللجوء الديني.

 اللجوء عند اإلغريق:
فكرة حرمة المعابد في ظل الحضارة االغريقية فالقاعدة العامة تقول : أن تطورت 

كل من اعتصم بالمعبد أو األماكن الملحقة به ال يجوز المساس به مادام قد بقي داخل 

مكان الملجأ وإذا غادره تزول عنه تلك الحماية، ومع ازدهار الحضارة اإلغريقية قام 

ى األراضي التي تقع تحت سيطرتهم وذلك عن ملوك تلك الحقبة بتشجيع الهجرة إل

تعمرة العسكرية على شكل المسطريق إنشاء مراكز االستيطان وكانت هذه المراكز 

خاصة التجار  حاجة العسكريين والمدنيين، فاإلغريق كانوا بوالمدينة الكاملة

اً والصناع الذين هم عماد الحياة وفي المدن اإلغريقية إال أن اإلغريق تبنوا موقف

ً من هذه الهجرات في بداية عهدها حتى ظهر ما يعرف لديهم باسم الملجأ  معاديا

 ظاهر الملجأ الديني.ماإلقليمي أي سلطة تمنح الملجأ داخل إقليمها إال أنه بقي أحد 

 اللجوء عند الرومان:
نجد بعض تطبيقات اللجوء إلى المعابد مثل بناء مدينة روما حول معبد اإلله يسمى 

لجأ وجعل هذه المدينة مالذاً للهاربين جميعهم إال أنها لم تكن بالمرونة نفسها إله الم

عند اإلغريق ألن ذلك يتعارض مع فكرة القانون وعدم تقبل الرومان لفكرة من شأنها 

تمكين المجرم من اإلفالت من العقاب كما أن الغاية من سياسة منح الملجأ لكل من 

 (2) .ليهانة وجذب السكان إيدخل مدينة روما هي إعمار المدي

 اللجوء في العصور الوسطى:
في فترة العصور الوسطى )القرن الرابع والخامس والسادس عشر(، أدت عوامل 

عديدة النتشار العمل باللجوء اإلقليمي، منها أن رجال الكنيسة الكاثوليكية أصبح لهم 

بالدهم، وأنه أصبح حق الشفاعة، مما أدى إلى ظهور مبدأ وجوب حماية المنفيين من 

قاعدة يعترف بها الجميع، وكذلك أدى إلى انهيار اإلمبراطورية الرومانية وتقسيمها 

                                                 
بالل حميد بديوي حسن، دور المنظمات الدولية الحكومية في حماية الالجئين، المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  (1)

 .15،16، ص2016نموذجا، رسالة ماجستير، 

 .27،28ين بين الشريعة والقانون، مرجع سابق، صعبد العزيز محمد عبد هللا السعوي، حقوق الالجئ (2)



 

 

69 

برلين -المانيا  /ية والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيج    

إلى دويالت مستقلة عن بعضها البعض، ونشوء الصراعات فيما بينها إلى ازدياد 

أعداد الهاربين، فوجد الهاربون من دولة الملجأ في دولة أخرى باإلضافة إلى عدم 

 (1) استردادهم.وجود من يطالب ب

 

 اللجوء في عصر اإلقطاع:
ساهمت الفوضى والحروب على انتشار نظام اإلقطاع في القرنين الثامن والتاسع فقد 

قامت السلطة المركزية في بعض الدول بالتنازل عن بعض حقوقها وواجباتها بسبب 

 ضعفها وعجزها عن مواجهة األخطار ونتج عن ذلك تقسيم الكثير من األراضي إلى

وحدات إقطاعية تتبع كل منها إلى سيد معين واستمر هذا التنظيم إلى القرن الرابع 

عشر حيث قام الملوك بجمع شتات ممتلكاتهم ولعل أهم ما تميزت هذه الفترة هي 

، لذلك أنشأ كل منهم جيشه الخاص به المستمرة بين السادة اإلقطاعيين حالة الحرب

يكون هناك ضحايا حروب يطلبون الملجأ وكان من الطبيعي في هذه الظروف أن 

ً في عهد اإلقطاع فكرة تسليم  واالحتماء من الصراعات المستمرة وظهرت أيضا

فقد تعاهد السادة اإلقطاعيون على رد جميع الهاربين إلى المجرمين والهاربين 

المناطق التي جاؤوا منها إال أن تسليم هؤالء كان يعتمد على مصلحة اإلقطاعيين في 

 .ذلك

 اللجوء في عهد الثورة الفرنسية:
ً في مجال اللجوء حيث نص ١٧٨٩جاءت الثورة الفرنسية  م وأحدثت تطوراً مهما

صراحة على منح اللجوء لألجانب في فرنسا إذ يحق للشعب الفرنسي أن يفتح صدره 

ه وهو يرفض منح حق اللجوء لكل أجنبي غادر بالده من أجل الدفاع عن حقوق

 تقسيم طالبي اللجوء إلى الفئات التالية:، وقد تم للطغاة

 الخضوع إلى نظام حكم جديد أقيم في بلدهم. ال يريدوناألشخاص الذين -

 المضطهدين بال سبب-

 (2) المجرمين السياسيين.-

 اللجوء في القرن العشرين:
إن اللجوء بمفهومه الحديث، يؤرخ له من القرن العشرين، إذ كان العالم يقاسي من 

حرب العالمية األولى، والثورة الروسية، وانهيار اإلمبراطورية العثمانية، عواقب ال

حيث أدت هذه األحداث إلى وجود تحركات سكانية كبيرة في أوروبا، وآسيا 

بحماية هؤالء الالجئين، وإيجاد حلول الصغرى، حينها ُعهد إلى عصبة األمم 

  (3) الالجئين.لمشكلتهم لتتولى رعاية شؤونهم المنظمة الدولية لشؤون 

                                                 
 .19بالل حميد بديوي حسن، دور المنظمات الدولية الحكومية في حماية الالجئين، مرجع سابق، ص (1)

 29،30عبد العزيز بن محمد عبد هللا السعوي، حقوق الالجئين بين الشريعة والقانون، مرجع سابق، ص (2)
 .126، ص(2004)، 32دراسات أفريقيا، مجلة بحوث نصف سنوية، العدد جامعة أفريقيا العالمية، ( 3)
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 أسباب اللجوء وآثاره المبحث الثاني:
 

 تم تقسيم هذا المبحث إلى المطالب التالية:

 المطلب األول: أسباب اللجوء

 المطلب الثاني: آثار اللجوء

 

 : أسباب اللجوءالمطلب األول
ً بحاجة للعون والحماية والمساعدة وتختلف  على مر األزمان كان الالجئون أناسا

ً من الحقوق التي أكدت عليها الظروف با ختالف الزمان ولكنها تنتهي بوصفها حقا

الشريعة اإلسالمية السمحة واإلعالنات والمواثيق واالتفاقيات الدولية وسأذكر هنا 

 أسباب اللجوء في الشريعة اإلسالمية وفي القانون الدولي.

 أسباب اللجوء في الشريعة اإلسالمية:

ْر فِّي َسبِّيلِّ ر اإلسالم قال تعالى: "الخروج من دار الحرب إلى دا .1 َوَمْن ي َهاجِّ

ا َوَسعَة   ا َكثِّير  َراَغم  ْد فِّي اأْلَْرضِّ م  ِّ يَجِّ  .(1)"ّللاَّ

يَن َوإِّذَا َرأَْيَت الالخروج من األرض التي عمتها بدعة قال تعالى: " .2 ذِّ

يث  يَخ وض وَن  وض وا فِّي َحدِّ ْم َحتَّى يَخ  ْض َعْنه  ا  فِّي آيَاتِّنَا فَأَْعرِّ هِّ َوإِّمَّ َغْيرِّ

ينَ  ْكَرى َمَع اْلقَْومِّ الظَّالِّمِّ يَنََّك الشَّْيَطان  فَاَل تَْقع ْد بَْعَد الذ ِّ  .(2)"ي ْنسِّ

فإن طلب المال الحالل فرض على كل الخروج من أرض غلب عليها الحرام  .3

وا فِّ قال تعالى: "مسلم  ر  عَة  فَت َهاجِّ ِّ َواسِّ يَها فَأ ولَئَِّك قَال وا أَلَْم تَك ْن أَْرض  ّللاَّ

يرا    .(3)"َمأَْواه ْم َجَهنَّم  َوَساَءْت َمصِّ

 الخوف من األذية في المال فإن حرمة مال المسلم كحرمة دمه. .4

الفرار من األذية في البدن وذلك من فضل هللا خشي اإلنسان على نفسه فقد  .5

ٌب إِّلَى إِّنِّ ي ذَ أذن هللا له الخروج إلى مكان آمن وأول ما فعله إبراهيم قال: "  اهِّ

 .(4)"َربِّ ي

 (5) الخروج من األرض التي فيها وباء فقد رخص هللا بالخروج منها. .6

 أسباب اللجوء في القانون الدولي:

: هو كل شخص يوجد خارج بلد جنسيته أو إقامته عرف القانون الدولي الالجئين

ية وعنده خوف له ما يبرره من التعرض لالضطهاد بسبب عنصري أو ديني أو القوم

أو االنتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب رأي سياسي وال يستطيع ذلك للخوف أو 

 ال يريد أن يستظل بحماية ذلك البلد أو العودة إليه خشية تعرضه لالضطهاد.

                                                 
(1)

 .100النساء آية  
(2)

 .68األنعام آية  
(3)

 .97النساء آية  
 .99الصافات آية  (4)

 .31،32عبد العزيز بن محمد عبد هللا السعوي، حقوق الالجئين بين الشريعة والقانون، مرجع سابق، ص (5)
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 فمن خالل هذا التعريف يتبين أسباب اللجوء في القانون وهي:

 ن يشعره باألمان.الخوف: وهو حالة نفسية تستدعي الالجئ للهروب إلى مكا .1

ً لحقوق اإلنسان  .2 االضطهاد: وهو التعرض والتهديد للحياة والحرية وانتهاكا

 التي نصت عليها اإلعالنات والمواثيق الدولية.

التمييز: في كثير من المجتمعات توجد بالفعل اختالفات في المعاملة والحقوق  .3

 والفرص مما يولد شعوراً بالخشية وعدم األمان.

ى التمييز بسبب العرق إدانة على الصعيد العالمي بوصفه القالعرق: لقد  .4

 انتهاكاً صارخاً من أشد االنتهاكات لحقوق اإلنسان.

الدين: إن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ينادي بالحرية ومن ضمنها حرية  .5

الدين غير أنه في ديننا ال يجوز أن تكون الحرية مطلقة فال يجوز للمسلم أن 

 يغير دينه.

ً إلى ا .6 إلى فئة  االنتماءلجنسية: قد تتداخل الجنسية مع العرق فهي تشير أيضا

عرقية ولغوية فكثير من األقليات المنتمية إلى فئة معينة حدثت لهم انتهاكات 

 خطيرة في قارات مختلفة بسبب جنسيتهم.

عادات االنتماء إلى فئة اجتماعية معينة: تشمل في العادة على أشخاص ذوي  .7

تماعية متماثلة وقد يكون االنتماء لهذه الطائفة االجتماعية هو وأوضاع اج

سبب االنتهاك نظراً لعدم وجود ثقة في والء هذه الفئة للحكومة مما يعرضهم 

 للمالحقة واالضطهاد.

الرأي السياسي: إن اعتناق آراء سياسية مختلفة عن آراء الحكومة قد يعرضه  .8

    (1)إلى االضطهاد.

 على المرأة العربية ار اللجوءآثالمطلب الثاني: 

 

تواجه الدول المضيفة لالجئين معضلة حقيقية في استضافتهم على أراضيها بالنظر 

على بنيتها إلى إمكانياتها المحدودة أصال والضغوط التي يرتبها وجود الالجئين 

األساسية وقدرتها على تقديم الخدمات العامة لمواطنيها األصليين ورغم أن الدول 

يفة فتحت أبوابها الستقبال أعداد ضخمة من الالجئين إال أن الضغوط المض

 االقتصادية تتزايد عليها وتدفع تجاه اتخاذ إجراءات للحد من تدفق الالجئين إليها.

غير أن المشكالت التي تواجه المرأة الالجئة والنازحة تعد أكبر مما يقدم لها حاليا من 

اجة وربما التهديد بالنسبة لسالمتها وسد خدمات مما يجعلها دائما في وضع الح

حاجتها من الغذاء والدواء والتعليم لها وألطفالها. وفيما يلي سنعرض أهم المشكالت 

التي تواجه المرأة الالجئة والنازحة دون إنكار الجهود المقدمة من المؤسسات الدولية 

 والحكومات المضيفة والمجتمع المحلي المضيف:
                                                 

(1)
لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، دليل اإلجراءات والمعايير الواجب تطبيقها لتحديد وضع الالجئ بمقتضى المفوضية السامية  

 )بتصرف(. 18،28، ص1979الخاصيين بوضع الالجئين،  1967وبروتوكول  1951اتفاقية 
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 مشكالت قانونية: .1

إلقامة: تعد مشكلة اإلقامة من أهم المشكالت القانونية التي يتعرض لها ا -أ

الالجئون فبدون تصريح اإلقامة يصبح وضع الالجئ غير قانونيا مما يعرضه 

للمداهمة األمنية وبعض الدول المضيفة كانت متساهلة في منح اإلقامة في 

على وتيرة تزايد  بداية األزمة ولكن مع تزايد األعداد غيرت سياستها للسيطرة

 (1)أعداد الالجئين على أراضيها.

وبالنسبة لالجئين في تركيا ليس هناك أي منظمة أو جمعية حكومية أو غير حكومية 

والسبب  تقوم بتقديم المعلومات الضرورية لالجئين حول حقوقهم ووضعهم القانوني

 نا ولستم الجئينلالجئين في بداية األمر أنتم ضيوف هفي ذلك أن الحكومة كما قالت 

لذلك ال  الوضع السياسي واالقتصادي للبلد نة واألخرى بسببفيهذا بين التغير  مع

تطالبوا بحقوقكم كالجئين وهناك العديد من األشخاص مسجلون في المخيمات ولكن 

يسكنون في بيوت ايجار على حسابهم ويذهبون فقط للمخيم من أجل الحصول على 

كما أنه  ل الحكومة وبعض المنظمات األخرى،توزع من قبالمساعدات اإلغاثية التي 

القضية  ال يحق لالجئين العمل بشكل قانوني ولكن الحكومة والشعب يتعاطفان مع

كما أنه ال يمكن ألحد زيارة المخيمات إال إذا كان لديه  وتتساهل في هذا الموضوع،

خص بطريقة وفي حال دخول ش يه موافقة من منظمة حكومية تركية،قريب أو لد

غير شرعية لتركيا أو دخل دون جواز سفر تقوم الحكومة بتخييره إما بالعودة لبلده أو 

 (2)بالذهاب للمخيمات.

فقدان  مشكلة اإلقامة هناك مشكلة : إلى جانبجيل المواليد الجددعدم تس  -ب

األوراق الثبوتية فخالل عملية هروب الالجئ من وطنه األصلي إلى أرض 

من حمل جميع األوراق الرسمية الخاصة به مما يسبب  اللجوء ال يتمكن

منها عدم تسجيل المواليد الجدد وهي مشكلة  االستضافةمشاكل جمة في بلد 

   (3)قانونية ترتبط بدورها بمشكلة عدم تجديد اإلقامة.

افع األول الذي جعل ماليين النازحين األمن هو الد مشكلة األمن: .2

خاذ قرار الخروج سواء إلى خارج الوطن والالجئين إلى ترك منازلهم وات

أو إلى مكان أكثر أمنا داخل حدود نفس الوطن فبعض الالجئات وأسرهن 

خرجوا نتيجة القصف الذي تعرضت له مساكنهم حيث يتم عزل النساء 

عن الرجال ومن ثم يصفى الرجال أو يتم اعتقالهم فتبقى النساء بال حماية 

نف الجسدي والجنسي ولدوافع كثيرة معرضات لكل أنواع االنتهاك والع

اقترنت بالقصف وانعدام األمن خرج الالجئون باحثون عن مناطق آمنة 

                                                 
(1)

، (2016، 1ط ) الصراعات،تقرير منظمة المرأة العربية، وضع الالجئات والنازحات في الدول العربية، المرأة في خضم  

 .25ص
(2)

 .48تقرير النازحون في سوريا والالجئون السوريون، مرجع سابق، ص ناصر الغزالي، 
(3)

 .26تقرير منظمة المرأة العربية، وضع الالجئات والنازحات في الدول العربية، مرجع سابق، ص 
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راءات الحصول على جوفي مناطق اللجوء لم يتحقق حلم األمن لصعوبة إ

اإلقامة وللفقر الشديد وهشاشتهم االجتماعية واالقتصادية التي تجعلهم هدفا 

 والمادي. ألنماط مختلفة من العنف النفسي

تحديا حقيقيا  يعتبر الحصول على المساعدات الغذائية مشكلة الغذاء: .3

للمرأة الالجئة فمع بداية الصراع السوري مثال وتدفق الالجئين إلى دول 

الجوار كانت المساعدات الدولية في أوجها وبالتالي حصل الالجئون على 

المساعدات مساعدات غذائية بشكل منظم ولكن مع طول األزمة وتناقص 

لغذاء، ومن ثم حرمان الكثير بدأت األسر الالجئة تعاني من عدم كفاية ا

وال شك أن شطب الالجئين من بطاقات المساعدات الغذائية أو  منها،

المالية تعتبر أحد أهم العوامل المؤرقة لهم وكان الدافع األساسي وراء 

برنامج الغذاء الشطب هو التناقص المستمر في حجم األموال المتاحة لدى 

ويؤدي نقص المساعدات الغذائية إلى مزيد من الضغط على  ،العالمي

األسر ودافع لجميع األفراد للعمل السبب الذي يخفض فرص استكمال 

التعليم بدءا من الثالثة عشرة خاصة الذكور ويؤدي للزواج المبكر بالنسبة 

 (1)لإلناث.

لغذائية على الالجئين في المخيمات بالنسبة لتركيا تقوم الحكومة بتوزيع الحصص ا

وفي  سية من شاي وسكر ورز وسمن وغيره،وهي عبارة عن المواد الغذائية األسا

بعض المخيمات مثل كلس توزع عليهم بعض المبالغ العينية لشراء الحاجيات 

ليرة تركي للعائلة ولكن ليس بشكل مستمر وكذلك يقوم ٢٠٠الخاصة والتي تقدر ب

لتركي بتوزيع الحصص الغذائية والمعونات اإلنسانية المختلفة وهناك الهالل األحمر ا

التركية وهي منظمة غير حكومية تقوم بتوزيع الكثير من المساعدات  IHHمنظمة 

على الالجئين في المدن والقرى على شكل سلة غذائية متكاملة لمدة شهر يصل وزن 

على العوائل في  كيلو حتى أنها مؤخرا وزعت برادات صغيرة٢٠السلة إلى 

الريحانية كما أنها تقوم بإدخال المساعدات إلى سوريا بشكل مستمر بشاحنات كاملة 

تدخل بشكل يومي تقريبا وكذلك األمر بالنسبة لالجئين الذين يعلقون على الحدود وال 

 (2)تسمح لهم الحكومة التركية بالدخول.

سواء كانوا  يعتبر السكن مشكلة كبرى لالجئين عموما مشكلة السكن: .4

داخل مخيمات أو منتشرين داخل الدولة المضيفة وحتى الدول التي أنشأت 

مخيمات تتواجد الغالبية العظمى من الالجئين خارج المخيم رغم أن 

ه إن لم تكن أقل األوضاع المعيشية خارج المخيم ال تكون أفضل من داخل

مخيمات فإن وبالنسبة لالجئين الذين ال يتركزون في  في بعض األحيان،

                                                 
(1)

 . 33،34، ص ول العربية، مرجع سابقتقرير منظمة المرأة العربية، وضع الالجئات والنازحات في الد 
(2)

 .46،47تقرير النازحون في سوريا والالجئون السوريون، مرجع سابق، ص ناصر الغزالي، 
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تزامن الفقر مع ارتفاع اإليجارات بشكل كبير يدفعهم للسكن في أحياء 

فقيرة وربما بشكل مشترك مع عائالت أخرى في ظروف معيشية أقل 

كثيرا من الظروف التي اعتادوا عليها في بلدانهم األصلية. أما المخيمات 

بعض  حيث كونها رسمية يتم تأجير األرض التي تقام عليها شهريا من

أصحاب األراضي فالالجئ إما يتحمل تكاليف اإليجارات والخدمات أو 

 (1)يتحمل عبء الحياة في مخيمات ال تتوفر بها وسائل الحماية الكافية له.

  ،يسكنون في خيم عشوائيةشخص  ٤٠٠٠فيه حوالي  أطمهوفي تركيا في مخيم 

البرد وأغلب  الناس يجلسون على التراب داخل الخيم أو على حصير ال يقيها

واليزال هناك أشخاص يسكنون العراء بال أغطية أو المتواجدين فيه النساء واألطفال 

اسفنجات خاصة أن المنطقة جبلية وباردة جدا حيث قامت الناس بتسوية أرضها 

في كل  كرا فاناتليتمكنون من النوم عليها. كما أنه ال توجد كهرباء ولكن هناك 

كيس أسمنت  ١٠٠عطت الناس حوالي وأ IHHنظمة حمامات قدمتها م ٧واحدة 

 (2)ليرة تركي إلصالحها. ٢٠٠٠و

تتخذ مشكلة الصحة لدى الالجئين صورتين متداخلتين:  مشكلة الصحة: .5

األولى هي تردي الوضع الصحي بحكم ظروف السكن غير المالئم فضال 

صعاب شتى تعرض فيها الالجئون  شابهاعن آثار مرحلة الخروج التي 

والصورة الثانية هي نقص ‘ات شتى وعدوى وصدمات نفسية حادة إلصاب

 الخدمات الصحية.

األفضل لالجئين خاصة األطفال وخاصة مع  فمن ناحية ال توفر الخيام البيئة الصحية

تقلبات الجو وارتفاع درجة التلوث والسكنى المشتركة وعدم توفر امدادات المياه 

واد التنظيف والمطهرات فضال عن والصرف الصحي بشكل ميسور وعدم توفر م

 عدم توفر االحتياجات الصحية األساسية الخاصة بالنساء.

على الصعيد الصحي في تركيا هناك بعض المستوصفات والنقاط الطبية داخل 

المخيمات وفي الحاالت الطارئة هناك سيارة إسعاف رغم أن الوضع يختلف بكل 

وز يوجد في الجبال في منطقة المصايف مخيم عن اآلخر فمثال مخيم ييالداغي والتن

فهو في منطقة صحراوية حيث العقارب والرمال التي تؤثر على  أورفهأما مخيم 

كبار السن واألطفال وتؤدي إلى الكثير من األمراض واألزمات الصدرية والتنفسية 

. في حين أن التدفئة والكهرباء بالشتاء تكاد تكون شبه معدومة ببعض المخيمات

سبة للمشافي يتم استقبال الجرحى والمصابين القادمين من سوريا في المشافي وبالن

الحكومية مجانا سواء في مشفى أنطاكيا الوطني أو مشفى الريحانية الحكومي وهناك 

المشفى الميداني وتشرف على إدارته منظمة اتحاد المنظمات الطبية وتسمى هناك 

                                                 
(1)

 .31تقرير منظمة المرأة العربية، وضع الالجئات والنازحات في الدول العربية، مرجع سابق، ص 
(2)

 .45لسوريون، مرجع سابق، صتقرير النازحون في سوريا والالجئون ا ناصر الغزالي، 
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عدد ال بأس به من األسرة بقدر حوالي االتحاد وفيها عدد من الموظفين األجانب و

 سرير. ٣٠

الوضع الطبي سيئ للغاية حيث يوجد نقطة طبية واحدة والدواء  أطمهأما في مخيم 

فيها قليل جدا وال تكفي وال توجد سيارة إسعاف وبالنسبة للمياه قليلة جدا وشحيحة 

لمياه وال تعتمد في وصولها على المتبرعين وأهل الخير وتعتبر مصدر غير صحي ل

تواليت من متبرعين كما أنه ال يوجد أحد  كبيانات ٧يوجد حمامات ولكن توجد 

ري فهم عرضة مسؤول عن هؤالء الناس ال من الطرف التركي وال من الطرف السو

أما مخيم قاح ال يوجد نقطة طبية وال سيارة اسعاف فالوضع  للمتبرعين وكرمهم،

  (1)الصحي متردي للغاية.

يرتبط توفير الخدمة التعليمية ألبناء الالجئين بالمثل  يم:مشكلة التعل .6

بتعقيدات كثيرة فمن ناحية هناك محدودية قدرة الدول المضيفة على 

استيعاب الالجئين في مدارسها وجامعاتها ومن ناحية أخرى هناك 

اختالف المناهج ولغة التعليم ومن ناحية ثالثة مشكلة فقدان األوراق 

المرحلة التعليمية أو الشهادة التي حصل عليها  الرسمية التي توضح

ومثال عند توفير الدراسة  الجئ في بلده األصلي قبل الخروج،الطالب ال

المسائية الستيعاب أعداد أكبر من أبناء الالجئين يقوم األهل بمنع الفتيات 

كذلك مشكلة تكاليف  ،من الذهاب للمدرسة خشية عليهم من الخروج ليال

والتي تعد عامال آخر يجعل  ،أماكن السكن النائية إلى المدارساالنتقال من 

األهل يجمحون عن إرسال أبنائهم للتعليم ويضاف هذا إلى مشكلة الفقر 

والمشاركة في إعالة  ،التي تدفع باألطفال إلى ترك الدراسة للعمل

 (2)األسرة.

ناك أي مكان الموجودة بتركيا ليس ه وبالنسبة لمخيمات يخشن، والتنوز، ييالدغي،

فقط في مخيم الريحانية قامت الحكومة بإحضار المناهج  ،فحرموا من حقوقهم ،للتعليم

 ،ممن لديهم إجازات جامعية ،ن المقيمين في البلدة، وطلبت من السورييالسورية

هم لكي يتم إعطاؤهم مدرسة من الصف األول ويرغبون التدريس أن يسجلوا أسمائ

 (3)$ شهريا.٢٥٠$ إلى ١٥٠وبمرتب  ،السوريةوفقا للمناهج  ،حتى العاشر

فأسست  ،بدور في توفير التعليم النظامي لالجئين ،كما قامت وزارة التعليم الوطني

 ،رس إضافيةومدا ،مدرسة لالجئين في مخيمات مستضيفة ٤٠ في تركيا اليونيسف

مجتمع الالجئين السوريين عددا غير معروف من  كما أسس ،وتولت إدارتها

 (4).٢٠١٤مدرسة حتى حلول عام  ٦٠ددها والتي يقدر ع ،المخصصة لهمس المدرا

                                                 
(1)

 .45تقرير النازحون في سوريا والالجئون السوريون، مرجع سابق، ص ناصرالغزالي، 
(2)

 )بتصرف(. 37،39تقرير منظمة المرأة العربية، وضع الالجئات والنازحات في الدول العربية، مرجع سابق، ص 
(3)

 .47سوريون، مرجع سابق، صناصر الغزالي، تقرير النازحون في سوريا والالجئون ال 
(4)

 .31، ص(2015)، تعليم األطفال الالجئين السوريون، إدارة األزمة في تركيا ولبنان واألردن،RANDمؤسسة  
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جئ ذات أصول متشعبة  فمبدئيا ال دى الالمشكلة العمل ل مشكلة العمل: .7

يسمح القانون في الدول العربية المضيفة لالجئ بالعمل األمر الذي يتعلق 

لمرتفعة باعتبارات المنافسة مع العمالة الوطنية فضال عن مشكلة البطالة ا

نسبتها في الدول العربية والتي تشكل ضغطا على الالجئ حتى حين 

تغض الدولة المضيفة الطرف عن عمله أو عندما تسمح له بالعمل 

ويضطر الالجئ حتى حين بوجه عام إلى العمل باالقتصاد غير الرسمي 

وهنا يتعرض للمشكالت من حيث ضعف الحقوق وتدني األجور وسوء 

ظل الحاجة االقتصادية الماسة يكثر عمل الالجئين في ظروف العمل وفي 

مهن شاقة ومرهقة وفي ظل هذه الظروف ال يخلو األمر من محاوالت 

حاجة الالجئ  أصحاب النفوس الضعيفة من أرباب العمل استغالل

 ،ولساعات عمل طويلة دون راحة ،إلجباره على العمل بأجر هين

انا إلى أنه لن يجرؤ على التقدم والتنصل من دفع األجر كليا لالجئ ارتك

بشكوى للشرطة بسبب وضعه القانوني المخالف. وفي ظل هذه الظروف 

تبقى المرأة الالجئة معرضة الستغالل مضاعف قد يصل إلى االستغالل 

وتعرضها للعنف المبني  ،الجنسي فضال عن ممارستها لألعمال الشاقة

ي نفس الوقت عنفا على النوع حين خروجها للعمل وقد تواجه أيضا ف

 منزليا حال عودتها من العمل.

كل ما سبق من مشكالت كان له أثر بالغ على  مشكلة الزواج المبكر: .8

فمع انخفاض دخل  لزواج من الفتيات خاصة الالجئات،تخفيض سن ا

األسرة بشكل ملحوظ واضطرارهم لإلقامة في غرف صغيرة بسبب 

ام بالمخيمات اتجهت األسر ارتفاع أسعار اإليجارات أو لصغر حجم الخي

سنة للخالص من مصاريفهن  ١٤و ١٣لتزويج بناتهم في سن يبدأ من 

ومن مسؤولية حماية شرفهن في ظل الوضع غير اآلمن للسكن في اللجوء 

ومن جهة ثانية أسهم غياب فرص جادة للتعليم إلى اتجاه الفتيات للزواج 

في الزواج قبل االنتهاء  رغم أنه في األوضاع العادية ما كان لهن التفكير

من الدراسة الجامعية إلى جانب ذلك االستغالل الجنسي للفتيات تحت 

أو الزواج ممن يكبرونهن بعدة سنوات  ،غطاء الزواج المؤقت أو المتكرر

وهذه العقود غالبا ما تكون  ،وذلك بهدف تأمين المقابل المادي ألسرهن

الجئات من الحصول على غير موثقة وبمجرد حدوث انفصال ال تتمكن ال

 حقوقهن.

تعرضت المرأة العربية منذ اندالع الصراعات  مشكلة العنف ضد المرأة: .9

والجسدي خاصة خالل عمليات  ،في بالدها ألقسى أنواع العنف النفسي

واستقرارها وبعض النساء في المنطقة  ،الهروب التي خسرت فيها بيتها
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 ،التنظيمات اإلرهابيةالعربية تعرضن لتنكيل غير عادي على أيدي 

وفي مجتمعات اللجوء ‘ وبعض الفتيات تعرضت لالغتصاب عدة مرات 

ففي ظل األوضاع االقتصادية والمعيشية القاهرة تزيد وتيرة العنف الذي 

يمارسه ذكور األسرة ضد نسائها وفتياتها وفي كل الحاالت فإن المرأة 

مل مسؤولية الجميع، فرد الذي يتحفريسة ضغوط نفسية كبيرة فدائما هي ال

فاألم يمزقها القلق على أطفالها الذين تعرضوا لصدمات نفسية قاسية 

تحولت لدى بعضهم إلى أمراض عضوية ومنهم من يحرم من التعليم 

والقلق على الزوج المصاب فال  يجبرون على العمل في ظروف قاسية،و

رن على جبيستطيع العمل وال يتمكن من الحركة وعلى الفتيات الالئي ي

زيجات قسرية والبعض يتعرضن لمضايقات وتحرشات في ظل السكنى 

 المشتركة وعدم توفر عوامل الخصوصية التي تحتاجها المرأة.

في ظل  مشكلة انحراف الناشئة إلى ميول إجرامية أو إلى إرهاب: .10

البيئات االجتماعية واالقتصادية القاهرة يسهل جذب الشباب الناشئة إلى 

والجريمة وفي الشوارع ينتشر المتسولون من جميع  سبيل االنحراف

األعمار وخاصة الصغار وبعض النشء ينجذب نحو تيارات الفكر 

المتطرف التي توفر له الدخل وتمنحه القوة وتسمح له بفرض سيطرته 

 (1)على اآلخرين.

في  مشكلة الشعور باالغتراب والحساسيات مع المجتمع المضيف: .11

االقتصادية في أوضاع كثير من الالجئين من ظل النقلة االجتماعية و

أوضاع متوسطة أو ميسورة في بالدهم األصلية إلى وضع الفقر في الدول 

المضيفة مع تولد وتفاقم شعور شديد بالقهر والعزلة واالغتراب لديهم 

يعزز من هذا أن المشكالت االقتصادية الموجودة لدى بعض المجتمعات 

ون لالجئين بصفتهم منافسين على األرزاق المضيفة قد جعلت أهلها ينظر

وفرص العمل محدودة أصال، أيضا وضعهم اإليماني واالقتصادي يجعلهم 

  (2)يشعرون بالدونية والعزلة وعنصرية من المجتمع المضيف.

                                                 
(1)

 .41تقرير منظمة المرأة العربية، وضع الالجئات والنازحات في الدول العربية، مرجع سابق، ص 
(2)

 42المرجع سابق، ص 
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 المبحث الثالث: حقوق وواجبات الالجئين

 
 تم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين:

 

 : حقوق الالجئينلمطلب األولا

 مطلب الثاني: واجبات الالجئينال

 

 لالجئين: حقوق االمطلب األول
قبل أن أتحدث عن حقوق الالجئين أود أن أوضح بعض معاني الحق وكلمة واجب، 

بالضم  ، والحقةد الباطل والحق أيضا واحد الحقوقالحق هو ضالحق في اللغة: 

 (1) حقاق.معروفة والجمع ُحق وُحقق و

 (2) يء يجب وجوبا، لزم واستوجبه استحقه.وجب الشالواجب في اللغة: 

ً وواجبات فكما تلزم دولة الملجأ بحقوق وضمانات  إن على أطراف اللجوء حقوقا

 (3).الالجئين يلزم الالجئون بواجبات تجاه دولة الملجأ

في سائر العصور السابقة لإلسالم تم االعتراف بحقوق الالجئين إال أنها كانت تنظر 

ع فال اعتراف لشخصه بالقدر الواجب له ولما جاءت الشريعة لالجئ على أنه متا

اإلسالمية أعلنت قدره وشرعت له من الحقوق ما جعله يأخذ مكانته الالئقة فحفظت 

له نفسه ودينه وماله وعرضه وعقله إضافة إلى االعتناء بصفته وكيانه رحمة به 

ً عليه مراعاة لوضعه وانطالقاً من أن الشريعة اإلسال مية صالحة لكل زمان وتخفيفا

بعض حقوق  سان مكانته ومنزلته وحقوقه وسيتم عرضومكان وهي من أعطت لإلن

 الالجئ التي كفلتها الشريعة اإلسالمية وهي:

، وإذا أراد الالجئ أو المصلحةإلقامة بها قدر الحاجة وا :دخول دار اإلسالم .1

إنه يمكنه اإلقامة فلالحتماء مما يهدد سالمته وأمنه وحياته  دخول دار اإلسالم

بها ويجب على إمام المسلمين أو من يقوم مقامه أن يأذن له في الدخول مادام 

ْره  قد جاء لهذا الغرض قال تعالى: "  يَن اْستََجاَرك فَأَجِّ كِّ ْشرِّ ْن اْلم  َوإِّْن أََحٌد مِّ

ْم  ِّ ث مَّ أَْبلِّْغه  َمأَْمنَه  ذَلَِّك بِّأَنَّه  ونَ َحتَّى يَْسَمَع َكاَلَم ّللاَّ   (4)".قَْوٌم اَل يَْعلَم 

ً منا دعوته  .2 حفظ الدين: من حق الالجئ أن نتركه على دينه وإن كان مطلوبا

ينِّ قَْد تَبَيََّن إلى اإلسالم إال أننا ال نكرهه عليه قال تعالى: " اَل إِّْكَراَه فِّي الد ِّ

 ِّ َن اْلغَي  ْشد  مِّ ن مهما كانت فقد أقرت الشريعة بالمحافظة على دين اإلنسا (5)".الرُّ

 (6) ديانته سواء كان مسلم أو غير مسلم.

                                                 
 .62ح، مرجع سابق، صالرازي، مختار الصحا (1)

 .295المرجع السابق، ص (2)
(3)

 .11،12عبد العزيز محمد عبد هللا السعوي، حقوق الالجئين بين الشريعة والقانون، مرجع سابق، ص  
(4)

 .6التوبة آية 
(5)

 .256البقرة آية 

 .80،81ص عبد العزيز محمد عبد هللا السعوي، حقوق الالجئين بين الشريعة والقانون، مرجع سابق،( 6)
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حفظ النفس: هذا حق مشترك بين الالجئ وغيره لكونه من الحقوق العامة،  .3

فإذا قام مسلم بقتل أحد عمداً لجأ إلى دار اإلسالم اقتص منه كما لو قتل مسلم 

نْ عمداً، فيحرم االعتداء على نفس الالجئ قال تعالي: " يَن  َوإِّْن أََحٌد مِّ كِّ ْشرِّ اْلم 

ْم قَْوٌم اَل  ِّ ث مَّ أَْبلِّْغه  َمأَْمنَه  ذَلَِّك بِّأَنَّه  ْره  َحتَّى يَْسَمَع َكاَلَم ّللاَّ اْستََجاَرك فَأَجِّ

ونَ   (1)".يَْعلَم 

 ك ْنت مْ  إِّنْ  اْْليَاتِّ  لَك م   بَيَّنَّا "قَدْ  تعالى: قال التكليف مناط هو العقل العقل: حفظ .4

ل ونَ   يضل بغيرها التي اإلدراك آلة ألنه العقل أهمية كانت ذاوبه (2)"تَْعقِّ

 دار في لالجئ الشريعة كفلت هنا ومن عليها االعتداء ويحرم اإلنسان

 تسول من لكل عقوبات ووصفت والعقل النفس في له الكاملة الحماية اإلسالم

 (3) االعتداء. أنواع من نوع بأي الالجئ على االعتداء نفسه له

كد على حماية حياة وعرض الالجئ، اإلسالم جاء وأ حفظ العرض: إن .5

بصيانة عرضه طوال  الملجأفالالجئ حينما يمنح اللجوء يجب أن تلتزم دولة 

مدة إقامته فيها ولم يقف اإلسالم عند حفظ العرض لالجئ فحسب بل امتد إلى 

 نسله إذا طلب الالجئ شمولهم بالحماية.

إذا دخل الالجئ بالد اإلسالم جاز له  حرية التنقل والتمتع بالمرافق العامة: .6

التنقل في أنحاء البلد الذي دخله ويستثنى من ذلك األماكن المحظور دخولها 

 مثل مكة المكرمة غير أنه يشترط في جواز تنقله أن ال يكون هناك ضرر.

إليه  يأويالسكن المناسب له: لالجئ الحق في اختيار المسكن المناسب الذي  .7

، كما أن ذلك ضرر بما يجاوره من المسلمين  يترتب علىبشرط الويأمن فيه 

لمسكنه حرمة فال يجوز ألحد أن يدخله بدون إذن منه وال يجوز مضايقته في 

 السكن من غير مبرر شرعي.

حقه في التعامل: من حق الالجئ أن يتعامل مع الناس فله أن يشتري ما يحتاج  .8

سالم فال يتعامل بما ال يجوز إليه أثناء لجوئه وهو في هذا يخضع ألحكام اإل

 (4)التعامل به في دار اإلسالم مثل الربا.

حقه في الملكية: يحق لالجئ الحصول على نفس الحماية الممنوحة لمواطني  .9

الدولة في الملكية كاالختراعات والتصاميم أو النماذج والعالمات المسجلة 

                                                 
(1)

 .6التوبة آية 
(2)

 .118آل عمران آية 

محمد أمين الشهير بابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير األبصار، تحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمد عبد  (3)

 .227،273، ص(، دار عالم الكتب3ج )الموجود، الشيخ على محمد معوض،
(4)

 ، )بتصرف(.85،88وي، حقوق الالجئين بين الشريعة والقانون، مرجع سابق، صعبد العزيز محمد عبد هللا السع 
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ألدبية والفنية واألسماء التجارية وفي مجال حماية الحقوق على األعمال ا

 (1)والعلمية.

حقه في البر: ينبغي اإلحسان والمساعدة ومد يد العون لالجئ إذا  .10

، والمسلم عندما يعامل الالجئ من باب اإلحسان إليه والرأفة به ج إلى ذلكاحتا

 غير المسلم بالحسنى بقصد ترغيبه لإلسالم فإنه يؤجر على عمله.

لشريعة من متع بما منحته ادفع االعتداء عنه: من حق الالجئ أن يت .11

، فإذا منع من هذه الحقوق أو من بعضها فله الحق في حقوق داخل دار اإلسالم

الدفاع عن نفسه وذلك برفع أمره إلى والة األمر ليدفعوا االعتداء ويمنحوه 

 )2(حقوقه.

حقه في الحرية الشخصية: خلق هللا الناس أحراراً فالالجئ له الحرية  .12

و حبسه أو معاقبته من وحماية شخصيته من أي اعتداء أ في الرواح والمجيء

، فلالجئ الحق بالتمتع باألحوال الشخصية مساواة مع أهل البلد غير وجه حق

 دون ظلم وجور.

المسلم لقوله  ال يرثفر لكاأن يرث وأن يورث: اتفق الفقهاء على أن ا .13

نِّ  أهللَولَن ي ْجعََل "تعالى:  ْؤمِّ يَن َعلَى ٱْلم  ْلَكافِّرِّ وعن أسامة بن زيد  (3)"يَن َسبِّيال  لِّ

. (ال يرث المسلم الكافر وال الكافر المسلم) ال:عن النبي صلى هللا عليه وسلم ق
(4) 

عدم إعادته إلى دولة االضطهاد: يعد هذا من أهم الحقوق التي يحرص  .14

عليها الالجئ وألهمية هذا الحق فقد أقرته الشريعة حيث نصت على ضرورة 

، فقد قام أبو طالب برفض تسليم جئ إلى مواطن االضطهادإعادة الالعدم 

النبي صلى هللا عليه وسلم إلى قريش حيث قال: "امض على أمرك وافعل ما 

 أحببت فوهللا ال أسلمك". 

حقه في الحماية حتى إبالغ المأمن: حرصت الشريعة اإلسالمية على  .15

بالغه مأمنه تعزيز حماية الالجئ عند الخروج من بالد اإلسالم بضرورة إ

عام ونيف  ١٤٠٠سابقة بذلك كافة القوانين والمواثيق الدولية بما يزيد عن 

 وعشرين.

حقه في التعليم: ضمنت الشريعة اإلسالمية حق الالجئ في التعليم  .16

 بوصفه من رعايا تلك الدولة اإلسالمية.

                                                 
(1)

 .9، ص(2008 )مركز تطوير المؤسسات األهلية الفلسطينية، الدليل اإلرشادي حول االتفاقية الدولية الخاصة بوضع الالجئين، 

 .280،283، ص1405،1985لة دكتوراه، سعد ابن سعيد ابن عواض القحطاني، عقد األمان في الشريعة اإلسالمية، رسا (2)
(3)

 .141النساء آية  
(4)

 (.1674\1البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، ) 
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لقضاء في الدولة التي حقه في التقاضي: من حق الالجئ اللجوء إلى ا .17

الحكم في النزاع فإذا انعدم القضاء انعدم األمن وساد الظلم وعمت و لجأ إليه

 (1)الفوضى.

بعد أن استعرضنا حقوق الالجئ في الشريعة اإلسالمية بقي أن نستعرض حقوقه في 

 القانون الدولي وهي:

الحق في الحماية من اإلعادة القسرية: إن هذا الحق يعتبر من المبادئ  .1

الحماية الدولية لالجئين وتظهر أهمية هذا الحق األساسية التي يبنى نظام 

ابتداء في كون أن باقي الحقوق الخاصة بالالجئين ال يمكننا الخوض بها دون 

تثبيت الحق في عدم اإلعادة القسرية فكافة الحقوق الخاصة بالالجئين ال 

يتصور قيامها إذا انتهك هذا الحق وذلك كون أن رد الالجئ أو طرده قد 

ه للخطر عالوة على أن هذا الحق ال تخلو منه االتفاقيات الخاصة يعرض حيات

بالالجئين وبهذا أصبح الحق في الحماية من اإلعادة القسرية من القانون 

 الدولي أي أصبح ملزما لكل الدول.

الحق في عدم التميز: يعتبر هذا الحق من الحقوق األساسية لحقوق اإلنسان  .2

عنه العديد من حقوق اإلنسان األخرى وهو  عموما فهو بمثابة حق عام يتفرع

نقطة البداية واالنطالق لكافة الحقوق والحريات األخرى وهو من الحقوق 

الهامة ألنه قد يكون التميز ابتداء هو السبب األساسي في قيام حاالت اللجوء 

وذلك عندما تقوم دولة ما باتباع سياسة تميزية مجحفة ضد جماعة عرقية 

يها مما يجعل هذه الجماعة في وضع من االضطهاد والذي معينة موجودة ف

يدفعها إلى اللجوء. وقد يصاحب التميز في مراحل اللجوء تميز فئة من 

أو  ،الالجئين على حساب فئة أخرى في الحماية الممنوحة لهم إما بسبب دينهم

وقد ينظر لالجئين في الدولة  ،أو جنسهم ،أو نوعهم االجتماعي ،عرقهم

ا يؤدي إلى من السكان المحليين لهم كمنافسين في شتى المجاالت ممالمضيفة 

 (2).تحفيز شرارة التميز

حق الالجئ في العودة: ورد في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان التأكيد على  .3

 وأنه يحق لكل فرد مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده والعودة إليه. ،حق العودة

يض الالجئين عما فاتهم من كسب مادي حق الالجئ في التعويض: يعني تعو .4

 (3) وتعويضهم عن اآلالم النفسية التي لحقت بهم جراء تهجيرهم.

                                                 
(1)

 )بتصرف(. 89،98ص عبد العزيز محمد عبد هللا السعوي، حقوق الالجئين بين الشريعة والقانون، مرجع سابق، 
(2)

المؤتمر الدولي الثاني، الالجئون في الشرق األوسط، األمن اإلنساني د. فواز أيوب المومني، د. محمد فؤاد الحوامدة، أبحاث  

 .95،96، ص(1، ط2017جامعة اليرموك، )التزامات المجتمع الدولي ودور المجتمعات المضيفة، مؤتمر علمي محكم، 
 .13،14هناء صالح جمال أبو رمضان، حق العودة لدى الالجئين الفلسطينيين، مرجع سابق، ص (3)
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حق الالجئ في الرعاية الصحية: بسبب اللجوء يتعرض الالجئون أثناء  .5

والتعب الشديد المصاحب بالخوف وعدم الشعور  ،قدومهم من نقص في الغذاء

فهو ال شك يحتاج إلى الكساء الكافي  باألمان مما يحتم على الدولة رعايتهم

 (1)الذي يقيهم حر الشمس وبرد الشتاء والغذاء المتنوع.

حق االنتماء للجمعيات: تمنح الدول المتعاقدة الالجئين المقيمين بصورة  .6

والمستهدفة للربح، ، نظامية في إقليمها بصدد الجمعيات الغير السياسية

 في نفس الظروف لمواطني بلد أجنبي. والنقابات المهنية، أفضل معاملة ممكنة
(2) 

تسهل الدول المتعاقدة بقدر اإلمكان استيعاب حق الالجئ في التجنس:  .7

الالجئين ومنحهم جنسيتها، وتبذل على الخصوص كل ما في وسعها لتعجيل 

إجراءات التجنس وتخفيض أعباء ورسوم هذه االجراءات إلى أدنى حد 

 (3) ممكن.

الالجئة التي أجبرت على ترك بالدها أصبحت  حقوق الالجئات: المرأة .8

مشردة ومعرضة ألبشع أنواع العنف يجب أن تحظى باهتمام كبير من قبل 

الدول المتعاقدة وبالرغم من أن لها حقوق كجميع الالجئين إال أنها تنفرد 

 باحتياجات خاصة بها وسأورد بعضاً منها:

 لنفسية.الحصول على الحماية من االعتداءات البدنية وا -

 عدم استغالل وضع الالجئات استغالالً جنسياً وجسدياً. -

 االعتراف بالالجئات كأشخاص لهن اعتبارهن. -

 مراعاة خصوصياتهن وذلك بعزلهن عن الرجال في المخيمات والسكن. -

 بصورة كاملة كونهن مسؤوالت عن أطفالهن.حصولهن على الرعاية  -

 يش.تأمين وظائف لهن تساعدهن على الع -

 (4)مراعاة ظروفهن خاصة العامالت منهن باختيار العمل المناسب لهن ولقدراتهن. -

الحق في الحصول على وثائق هوية ووثائق سفر: إن من بين األمور التي  .9

يهدف إليها القانون الدولي لالجئين إلى تحقيقها هي إيصال الالجئين إلى حالة 

إلنسانية في الدولة التي تحتضنه من االستقرار في العيش وهو متمتع بحقوقه ا

ولتحقيق ذلك فإن الالجئين بحاجة لمنحهم بطاقات هوية وشخصية ووثائق 

سفر ليتسنى لهم ممارسة حياتهم بشكل عادي وإجراء معامالتهم الحياتية من 

عقود وتجارة وزواج وما شابه ذلك وأيضا ممارسة حقهم في العمل والتعليم 

 د إلى آخر.والقدرة على االنتقال من بل

                                                 
 .115العزيز محمد عبد هللا السعوي، حقوق الالجئين بين الشريعة والقانون، مرجع سابق، ص عبد (1)

 .15، مؤتمر األمم المتحدة للمفوضية بشأن الالجئين وعديمي الجنسية، المادة رقم1951االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين  (2)

 .34ة للمفوضية بشأن الالجئين وعديمي الجنسية، المادة رقم، مؤتمر األمم المتحد1951االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين  (3)
(4)

 )بتصرف(. 111،123عبد العزيز محمد عبد هللا السعوي، حقوق الالجئين بين الشريعة والقانون، مرجع سابق، ص  
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الحق بالعمل المأجور: يعتبر الحق في العمل من الحقوق األساسية  .10

لإلنسان وذلك ألن العمل المدر للدخل يحقق لالجئين االكتفاء الذاتي 

واالستقرار واألمن النفسي كما أن فتح فرصة العمل لالجئين يغنيهم من تلقي 

الذي يعيشون فيه  المساعدات للعيش وبهذا ال يجعل منهم عبئا على المجتمع

بل يكون أفراد منتجين يستفاد منهم في تفعيل العجلة االقتصادية في الدولة 

إن الغاية من هذا الحق هي ليس العمل فقط بل الغاية ‘ التي يعيشون في كنفها

هو قدرتهم على حل مشاكلهم التي ال يمكن حلها إال بمنحهم هذا الحق وبأجر 

 (1)الذاتي واالستقرار األسري. اءاالكتفكاف ومنصف وعادل لتحقيق 

حق الالجئ بنقل ممتلكاته حال انتهاء اللجوء: يحق لالجئ بنقل كل  .11

حال انتهاء اللجوء إلى دولته ممتلكاته من أراضي دولة اللجوء من موجودات 

 .ال إلى دولة أخرى بقصد االستقرارأو حال رغبته االنتق

دولة اللجوء: البد لدولة منح الالجئ نفس المعاملة الممنوحة لمواطنين  .12

اللجوء منح الالجئ نفس المعاملة التي تمنحها لمواطنيها فيما يخص التعليم 

األولي والصحة والقانون ويمنح الالجئون أفضل معاملة ممكنة فيما يخص 

وخاصة على صعيد متابعة الدراسة واالعتراف  ،فروع التعليم غير األولي

مية الممنوحة لهم في الخارج واإلعفاء من بالشهادات المدرسية والدرجات العل

 الرسوم والتكاليف وتقديم المنح الدراسية.

حق التعاطي الحر أمام المحاكم: يكون لكل الجئ حق التعاطي الحر  .13

أمام المحاكم ويمتع بالمعاملة نفسها التي يتمتع بها المواطن من حيث المساعدة 

 .القضائية واالعفاءات المقررة له أمام المحاكم

  (2)كما ذكر القانون الدولي بعض الحقوق مثل حق التعليم وحق العمل وحق التقاضي.

مما سبق نستخلص إن إعطاء الالجئ حقوقه، يمكنه من تلبية وسد احتياجاته في كل 

 الجوانب، ويساعده على أداء دوره بالشكل المطلوب وإن كان الجئاً.

 

 المطلب الثاني: واجبات الالجئين
جئ حقوق إال أن عليه واجبات يجب عليه االلتزام بها من الناحية الشرعية وبما أن لال

 ومن الناحية القانونية وهي ما سنتحدث عنه في هذا المطلب.

 

 

 

                                                 
(1)

 )بتصرف(. 103‘101د. فواز أيوب المومني، د. محمد فؤاد الحوامدة، أبحاث المؤتمر الدولي الثاني، مرجع سابق، ص 
(2)

مركز تطوير المؤسسات األهلية الفلسطينية، الدليل اإلرشادي حول االتفاقية الدولية الخاصة بوضع الالجئين، مرجع سابق،  

 ، )بتصرف(.10،11ص
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 واجبات الالجئين في الشريعة اإلسالمية:

ال يذكر كتاب هللا بطعن وال تحريف: ألن الطعن فيه من قبل الالجئ يعد أن  .1

ً إلنهاء اللجوء من قبل دولة اإلسالم وإخالالً منه بواجب أساسي من  مسوغا

ً أن يلتزم بكالم هللا ويتمثل  واجباته. فيتوجب على الالجئ إن كان مسلما

ذا وإن كان غير مسلماً أن ال يذكره بطعن أو سب أو تحريف صوناً له ألوامره

َ َوَرس ولَه   "تعالى: الكتاب العظيم قال  يَن ي ؤذ وَن ّللاَّ لََعنَه م  ّللاَّ  فِّي الدُّنيَا إِّنَّ الَّذِّ

ين ا هِّ َرةِّ َوأََعدَّ لَه م َعذَاب ا م   .(1)"َواْلخِّ

ن  "تعالى: قال  ازدراء: أن ال يذكر الرسول بتكذيب أو .2 م م ِّ َوإِّن نََّكث واْ أَْيَماَنه 

ْم الَ  َة اْلك ْفرِّ إِّنَّه  ينِّك ْم فَقَاتِّل واْ أَئِّمَّ ْم َوَطعَن واْ فِّي دِّ هِّ ْم بَْعدِّ َعْهدِّ ْم لََعلَّه   أَْيَماَن لَه 

(2)"يَنتَه ونَ 
ً أو غير مسلم أن ال يتعرض لسيرة   يجب على الالجئ مسلما

الرسول صلى هللا عليه وسلم أو لذاته أو لسنته بتكذيب أو ازدراء، فإن وقع 

(3) .الالجئ في هذه األمور فإن لجوؤه ينتهي
 

طاعن في الدين كافر، وهو إن الأن ال يذكر دين اإلسالم بذم فيه وال قدح:  .3

الذي ينسب إليه ما ال يليق به، أو يعترض باالستخفاف على ما هو من الدين، 

ينِّك ْم فَقَاتِّل واْ "قال تعالى:  ْم َوَطعَن واْ فِّي دِّ هِّ ن َبْعدِّ َعْهدِّ َوإِّن نََّكث واْ أَْيَمانَه م م ِّ

ْم لَعَلَّ  ْم الَ أَْيَماَن لَه  ةَ اْلك ْفرِّ إِّنَّه  ْم يَنتَه ونَ أَئِّمَّ هللا بقتلهم وقتالهم إذا فأمر  (4)"ه 

 (5) .طعنوا في دينكم، أي إذا طعن الذمي في الدين انتقض عهده

المنع من إظهار المحرمات في دار اإلسالم: يجب على الالجئين أن يمتنعوا  .4

عن إظهار المحرمات بين المسلمين كالمسكرات والمخدرات ولحم الخنزير 

لم تمنح اللجوء إال االلتزام بهذا كون دولة اإلسالم ب وما أشبه ذلك، ويج

بمقابل امتثال الالجئ بعدم األذية لإلسالم والمسلمين وذلك بعدم ارتكابه 

 للمحرمات بين ظهراني المسلمين لما في ذلك من إشاعة للفحشاء والمنكر.

المي لمجتمع اإلسااللتزام باآلداب العامة، نظام الدولة وعدم التعرض ألمنها: ل .5

اء في بهذه اآلداب أينما كانوا سو يلتزمون، فعلى الالجئين أن آدابه الخاصة به

، وعليهم االلتزام بأنظمة الدولة التي وضعت المسكن أو السوق أو غيرهما

 التي يحصل بها تنظيم شؤون الحياة داخل المجتمع المسلم.لصالح المجتمع 

الالجئ األصلية: يعد هذا  منع الالجئ من ممارسة األعمال التي تهدد دولة .6

الواجب من مقتطفات األخوة اإلسالمية واإلنسانية لتحرير القلوب من وطأة 

                                                 
(1)

 .21األحزاب آية  
(2)

 .10التوبة آية  

 .126،127ع سابق، صعبد العزيز محمد عبد هللا السعوي، حقوق الالجئين بين الشريعة والقانون، مرج (3)
 .10التوبة آية  (4)

 )أبي بكر محمد ابن عبد هللا المعروف بابن العربي، أحكام القرآن، خرج أحاديثه وعلق عليه محمد عبد القادر عطا، (5)

 .460، ص(، دار الكتب العلمية2هـ، ج534،468
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التعصب المقيت والحقد القاتل الذي قد يدور بخلد الالجئ عقب نزوحه من 

 دولته األصلية بمحاولة النيل منها أومن نظامها العام.

جوار: يعد هذا الواجب من منع الالجئ من ممارسة األعمال التي تهدد دول ال .7

القضايا المهمة التي أولتها الشريعة اإلسالمية عناية فائقة تشهد لها بسموها 

اَل "وريادتها وذلك عن طريق األمر بحسن الجوار بطريقة إيجابية قال تعالى: 

وك م  ج  ينِّ َولَْم ي ْخرِّ يَن َلْم ي قَاتِّل وك ْم فِّي الد ِّ ك ْم أَن يَْنَهاك م  ّللاَّ  َعنِّ الَّذِّ يَارِّ ن دِّ م ِّ

ين طِّ ْقسِّ بُّ اْلم  َ ي حِّ ْم إِّنَّ ّللاَّ ط وا إِّلَْيهِّ وه ْم َوت ْقسِّ (1)."تَبَرُّ
 

 واجبات الالجئين في القانون الدولي:

الواجبات المتعلقة بالمحافظة على النظام العام واألمن الوطني تجاه دولة  .1

دول التي تمنح أنه يجب على ال ١٩٥١( من اتفاقية ٤الملجأ: نصت المادة )

حق اللجوء أن ال تسمح لألشخاص الالجئين أن يقوموا بأنشطة تنافي أهداف 

األمم المتحدة ومبادئها ومن ثم يلزم كل من يتمتع بحق اللجوء أن يلتزم بهذا 

 الواجب.

الواجبات التي تفرضها اعتبارات المحافظة على العالقات الودية بين الدول:  .2

بفرض القيود على  رض على دولة الملجأ االلتزامنجد أن أغلب االتفاقيات تف

الالجئين لمنعهم من ممارسة األنشطة السياسية التي قد تهدد أنظمة الحكم في 

 أي دولة أخرى.

واجبات متنوعة أخرى للفرد إزاء الجماعة واآلخرين تنص عليها التشريعات  .3

 الوطنية: 

 أن ال يجهل القانون. -

 تي يمكن أن تطلب منه في حالة الطوارئ والكوارث.أن يؤدي الخدمات المدنية ال -

 أن يتعاون مع الدولة في مجال األمن والرفاهية االجتماعية. -

 أن يحافظ على البيئة الطبيعية. -

 (2)أن يحافظ على القيم الثقافية ويهتم بها ويحمي اآلثار واألماكن التاريخية. -

 

تصادي، والسياسي وغيره، ال نستخلص مما سبق، أن التوازن االجتماعي، واالق

يكون إال بإعطاء الحقوق وأداء الواجبات، وبالتالي سيتحقق التمكين واالكتفاء لكل 

 فرد في المجتمع.

                                                 
 .28الممتحنة آية  (1)
(2)

 )بتصرف(. 130،141ين بين الشريعة والقانون، مرجع سابق، ص عبد العزيز محمد عبد هللا السعوي، حقوق الالجئ 
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 الفصل الثالث

االقتصادي على المرأة العربية  تأثير التمكينالدراسة الميدانية على مدى 

 واقتصاديا   الالجئة اجتماعيا  

 

 
االقتصادي على المرأة  تأثير التمكينعلى مدى  الميدانية بالدراسة يختص هذا الفصل

بتوزيع االستبانة على بعض  الباحثةحيث قامت  العربية الالجئة اجتماعيا واقتصاديا

منطقة الريحانية على والجمعيات والمؤسسات التي لها عالقة بالمرأة العربية الالجئة 

الالجئة في تركيا والمساهمة  بهدف التعرف على الوضع االقتصادي للمرأة العربية

 .ية الالجئة من التمكين االقتصاديفي وضع بعض المقترحات التي تعين المرأة العرب

 وقد تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين:

 

 المبحث األول: طبيعة الدراسة الميدانية

 المبحث الثاني: نتائج الدراسة الميدانية
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 المبحث األول: طبيعة الدراسة الميدانية
 

 تأثير التمكينعلى مدى  يختص هذا المبحث بمناقشة طبيعة الدراسة الميدانية

وذلك بتحديد مجتمع  االقتصادي على المرأة العربية الالجئة اجتماعيا واقتصاديا

الدراسة وعينتها باإلضافة إلى طرق وأساليب جمع البيانات وأداة الدراسة التي 

والمعلومات واألساليب اإلحصائية  استخدمتها الباحثة للحصول على البيانات

المستخدمة لتحليل البيانات، كما تم عرض الصعوبات التي واجهت الباحثة خالل 

 الدراسة.

، وصفي من عملت الباحثة على اتباع المنهج الوصفي التحليلي منهجية الدراسة:

خالل خالل الزيارات المكتبية واالطالع على الدراسات السابقة، وتحليلي من 

يانات التي تم جمعها من خالل االستبانة التي تم تصميمها وفق الخطوات العلمية الب

المعتمدة لهذا الخصوص ومعالجة البيانات وتحليلها لإلجابة على أسئلة الدراسة 

 .واختبار فرضياتها

التركية خالل لى الدولة مجتمع الدراسة النساء الالجئات إ : تضمنمجتمع الدراسة

 .2018-2011عوام من األ

 :الدراسةعينة 

من الجنسية  الجئة امرأة 160عملت الباحثة على اخذ عينة عشوائية مكونة من 

 116استبانة وتم استعادة  160حيث قامت بتوزيع اليمنية والسورية والفلسطينية 

 .صالحة للتحليل االحصائي

 األساليب التالية:ثة على استخراج عملت الباح :حصائيةاإلالطرق 

والنسب المئوية لتحليل خصائص عينة الدراسة ديمغرافيا وتحديد  تالتكرارا-١

 .ومعرفة تفاصيل البيانات الشخصية للعينة مؤشرات القياس المعتمدة في الدراسة

 .لتحديد مستوى استجابة أفراد العينة على إجابة أسئلة االستبانةوساط الحسابية األ-٢

وعة درجة انحراف أو تشتت مجم هو قيمة احصائية تعبر عن اإلنحراف المعياري-٣

 الحسابي. عن وسطهاالعينة  إجاباتمن 

وهو اختبار يستخدم في مقارنة متوسط عينة بقيمة  one sample t-test اختبار-٤

 .الختبار الفرضياتمفترضة للمجتمع وأيضا 

لقياس ثبات أداة االستبانة ودرجة  كرو نباخالفا  Cronbach Alphaمعامل -٥

 بات في فقرات االستبانة.مصداقية اإلجا

 

 ثبات أداة الدراسة:

الفا  Cronbach Alpha قامت الباحثة باستخراج ،داة الدراسةمن أجل قياس ثبات أ

دراسات االجتماعية وهي قيمة مقبولة في ال 0.70شارت القيمة الى حيث أ كرو نباخ

 .داة الدراسةأن هناك ثبات في ألى وهذا ما يشير إ

 :ت الباحثةالصعوبات التي واجه

وما  ،وعقبات تعيق الباحث في دراسته ،ال تكاد أي دراسة أن تخلو من الصعوبات

 اوز أكثرها وهي:من أبرز الصعوبات التي بحمد هللا وتوفيقه تم تج ،سيتم ذكره
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قلة المصادر التي تخدم موضوع الالجئات فضال عن قلة المصادر العربية  .1

 في تركيا.

بة على االستبانة في الوقت المطلوب وضعف ضعف استجابة الالجئات لإلجا .2

 تفاعلهن مع االستبانة.

ضعف استجابة بعض الجمعيات والمؤسسات التي لها عالقة مع الالجئات  .3

 بحجة أنها من خصوصيات العمل.
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 : نتائج الدراسة الميدانيةالمبحث الثاني
مية التمكين يختص هذا المبحث بما توصلت إليه الدراسة الميدانية فيما يتعلق بأه

االقتصادي للمرأة العربية الالجئة من خالل نتائج التحليل اإلحصائي لعينة الدراسة  

التي اعتمدت فيها من خالل عرض إجاباتهم عن طريق المتوسطات  المتغيراتب

الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل متغيرات الدراسة، كما يتناول هذا المبحث 

 بالدراسة. اختبار الفرضيات المتعلقة

 أوال : نتائج التحليل:  

 البيانات الشخصية:-١

 

 أوال : العمر 

 

 النسبة المئوية  التكرارات  المتغير 

20-30 

31-40 

41-50 

 القيم المفقودة 

58 

29 

26 

3 

50 

25 

22.4 

2.6 

 %100 116 المجموع الكلي 

 

-20ن ما بين % من عينة الدراسة أعماره50ظهرت البيانات أعاله إلى أن هناك أ

وكذلك هناك  40-31% من أفراد العينة أعمارهن ما بين 25وكذلك هناك  30

% 2.6سنة وأخيراً هناك  50-41% من أفراد عينة الدراسة أعمارهن ما بين 22.4

 من عينة الدراسة من القيم المفقودة.
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 ثانيا : الجنسية 

 

 النسبة المئوية  التكرارات  المتغير 

 السورية 

  اليمن

  الفلسطينية

 اخرى 

 القيم المفقودة 

67 

2 

40 

1 

6 

57.8 

1.7 

34.5 

0.9 

5.2 

 %100 116 المجموع الكلي 

 

ة هم % من أفراد عينة الدراس57.8أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي إلى أن هناك 

من الجنسية الفلسطينية  34.5ية و% من الجنسية اليمن1.7من الجنسية السورية و

% من أفراد العينة هم من الجنسيات األخرى وكذلك هناك 0.9سبته وكذلك هناك ما ن

 جنسيتهم.من عينة الدراسة لم يحددوا  5.2
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 ثالثا : الوظيفة

 

 النسبة المئوية  التكرارات  المتغير 

 ربة بيت 

 عاملة 

 اخرى 

 قيم مفقودة

67 

13 

33 

3 

57.8 

11.2 

28.4 

2.6 

 %100 116 المجموع الكلي 

 

عينة الدراسة هم من % من أفراد  57.8عرض نتائج الدراسة إلى أن هناك  تبين من

% من عينة الدراسة من العامالت وهذه نسبة 11.2، وكذلك هناك ربات المنازل

% من عينة الدراسة يعملن 28.4هناك  ككل، وكذلكبسيطة على مستوى الالجئات 

% من القيم 2.6في وظائف أخرى أي حرف مهنية وأعمال حرة وكذلك هناك 

 المفقودة.
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 رابعا : الدخل

 

 النسبة المئوية  التكرارات  المتغير 

 ليرة 2000أكثر من  جيد

 ليرة  1500متوسط 

 ليرة 1000أقل من  ضعيف

9 

58 

49 

7.8% 

50%. 

42.2% 

 %100 116 المجموع الكلي 

 

سة من ذوي % من أفراد عينة الدرا7.8تبين من خالل عرض النتائج أعاله أن هناك 

 اللجوء،الدخل الجيد وهذه نسبة ضئيلة جدا وتدل على تردي معيشة الالجئات في بيئة 

% 42.2وكذلك هناك  بها،% من الدخل المتوسط وهي نسبة ال بأس 50وأن هناك

من أفراد عينة الدراسة من الدخل الضعيف وهي نسبة تدل على سوء دخل األسرة 

 تحسن مستوى الدخل.لي اقتصاديوأنها بحاجة إلى تمكين 
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7.006.005.004.00more74
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 فراد األسرة أخامسا : عدد 

 

 النسبة المئوية  التكرارات  المتغير 

4 

7 

 كثر أ

41 

30 

45 

35.3 

25.9 

38 

 %100 116 المجموع الكلي 

 

من عينة الدراسة لديهم أفراد أسرة  35.3أشارت نتائج التحليل أعاله إلى أن هناك 

% من عينة الدراسة لديهم 38وهناك  أفراد،عة لديهم سب 25.9أربعة أفراد، وهناك 

 .وهذا مؤشر لضرورة التمكينأكثر من سبعة أفراد في األسرة الواحدة 

 

 

 

  

Family Numbers 

Family Numbers 
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4.00more42
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 سادسا : عدد االطفال 

 

 النسبة المئوية  التكرارات  المتغير 

2 

4 

 كثر أ

 القيم المفقودة 

69 

16 

29 

2 

59.5 

12.8 

25 

1.7 

 %100 116 المجموع الكلي 

 

% من أفراد عينة الدراسة 59.5رت نتائج التحليل لبيانات عدد األطفال أن هناك أظه

من أفراد عينة الدراسة لديهم أربعة اطفال ،وكذلك  12.8وأن هناك  طفلين،لديهم 

% من عينة الدراسة لديهم أكثر من أربعة أطفال ، وكذلك القيم المفقودة هي 25هناك 

 % . 1.7بنسبة 

 

 

  

Children Numbers 

Children Numbers 
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 ل األسرةسابعا : معي
 

 النسبة المئوية  التكرارات  المتغير 

 باأل

 الزوج 

 خاأل

 الالجئة  المرأة

 القيم المفقودة 

24 

43 

11 

17 

21 

20.7 

37.1 

9.5 

14.7 

17.1 

 %100 116 المجموع الكلي 

 

أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي للبيانات الشخصية لعينة الدراسة إلى أن هناك 

ينة من ع 37.1، وأن هناك دراسة يخضعون إلعالة األبعينة ال% من أفراد 20.7

عينة الدراسة % من أفراد  9.5، وكذلك هناك الدراسة يخضعون إلعالة الزوج

نة يخضعون إلعالة % من أفراد العي14.7، وكذلك هناك يخضعون إلعالة األخ

 % .17.1، وأن القيم المفقودة في عينة  الدراسة هي ما يعادل المرأة الالجئة
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 ثامنا : متغير التعليم 

 

 النسبة المئوية  التكرارات  المتغير 

 ميةأ

 ابتدائي

 اعدادي

 ثانوي 

 جامعة 

7 

27 

31 

33 

18 

6 

23.3 

26.7 

28.4 

15.5 

 %100 116 المجموع الكلي 

 

المستوى التعليمي للمرأة الالجئة  أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي أعاله إلى أن

ك ، وأن هنامن أفراد عينة الدراسة غير متعلمات %6 سب:يتراوح بين هذه الن

وكذلك هناك  ،في التعليم االبتدائيةن المرحلة م % من أفراد عينة الدراسة هن23.3

وكذلك هناك  ،مرحلة إعدادية في التعليم من أفراد عينة الدراسة لديهن%  26.7

% من أفراد 15.5وكذلك هناك  ،ثانوية % من أفراد عينة الدراسة تعليمهن 28.4

هذه النسب وإن كانت ال بأس بها لكن يظل المستوى جامعي،  عينة الدراسة تعليمهن

التعليمي المرتفع هو من يسهل وصول المرأة إلى التمكين االقتصادي بالشكل 

 وترتقي في سلم المهن بتعليمها. المطلوب،
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  االجتماعيةتاسعا : الحالة 

 

 المئوية  النسبة التكرارات  المتغير 

 عزباء

 متزوجة 

 مطلقة 

 رملة أ

 قيم مفقودة 

19 

72 

11 

13 

1 

16.4 

62.1 

9.5 

11.2 

0.9 

 %100 116 المجموع الكلي 

 

نة الدراسة هن من النساء العازبات، من عي 16.4تبين من النتائج أعاله إلى أن هناك 

لحة من المتزوجات وهي نسبة كبيرة جدا تجعل المرأة بحاجة مهن  62.1 وأن

ي كونها مسؤولة عن أسرة خاصة أن المعيشة في تركيا تحتاج إلى للتمكين االقتصاد

%  9.5ة، وكذلك هناك يتحسن مستوى المعيشي لألسرل تكاتف جهود المرأة والرجل

 % 20وبالتالي أكثر من  % من النساء األرامل، 11.2، وكذلك هناك من المطلقات

هن الالتي يحتجن أكثر من غيرهن إلى  من العينة هن مطلقات أو أرامل وهؤالء

 % من القيم المفقودة.0.9وكذلك هناك  العمل،
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 عاشرا : سن الزواج 

 

 النسبة المئوية  التكرارات  المتغير 

 سنة  18قبل 

 سنة  18بعد 

 القيم المفقودة 

43 

61 

12 

37 

53 

10 

 %100 116 المجموع الكلي 

 

% من أفراد عينة الدراسة 37عاله إلى أن هناك أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي أ

وهذه نسبة تشير إلى وجود زواج مبكر في أوساط الالجئات  18تزوجوا قبل سن 

% من أفراد العينة 53الذي من أسبابه هو الحرمان من االكتفاء الذاتي ، وأن هناك 

 .% من أفراد عينة الدراسة من القيم المفقودة10، وهناك  18تزوجوا بعد سن 
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 طفال الحادي عشر: عمل األ

 

 النسبة المئوية  التكرارات  المتغير 

 نعم 

 ال 

 القيم المفقودة 

70 

35 

11 

60 

30 

10 

 %100 116 المجموع الكلي 

 

% من أفراد العينة أجابوا بنعم وهذه النسبة تدل 60أظهرت البيانات أعاله أن هناك 

جعل أطفالها يعملون، وأن هناك أجابوا على وجود حاجة عند المرأة الالجئة مما ي

 % من عينة الدراسة.10بال، أي أنه ال يوجد عمل لألطفال، وكذلك القيم المفقودة هي
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 طفال من يعملإذا كان من األ

 

 النسبة المئوية  التكرارات  المتغير 

 18قل من أ

  18كثر من أ

 القيم المفقودة 

31 

48 

37 

26.7 

41.5 

31.8 

 %100 116 مجموع الكلي ال

 

% من أفراد عينة الدراسة لديهم أطفال 26.7تبين من البيانات أعاله إلى أن هناك 

سنة وهذه النسبة تشير إلى احتياج األسرة إلى عمل مما  18يعملون بعمر أقل من 

% من أفراد عينة الدراسة لديهم أبناء 41.5يجعلها تدفع أبنائها إلى العمل، وأن هناك 

% من عينة الدراسة لم يجيبوا على 31.8سنة ،وأن هناك  18ون بعمر أكثر من يعمل

لى الجهات الرسمية التركية اعتمادا إكونهم يخافون من وصول البيانات  هذا السؤال

 طفال.ى أن القانون التركي يمنع عمل األعل
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 الثاني عشر: الرغبة في العمل 

 

 وية النسبة المئ التكرارات  المتغير 

 نعم 

 ال 

 القيم المفقودة 

83 

32 

1 

71.6 

27.6 

0.9 

 %100 116 المجموع الكلي 

 

% من أفراد عينة الدراسة 71 ما يقرب من  أظهرت نتائج التحليل أعاله إلى أن هناك

لديهم الرغبة في العمل وهذه نسبة كبيرة جدا تدل على احتياج المرأة الالجئة 

% من أفراد العينة ليس لديهن الرغبة في العمل قد 27.6 اقتصادياً ومهنياً ، وأن هناك

وكذلك  للعمل،يكون منعا من ولي األمر أو الخوف من الفشل لكونها عدم مؤهلة 

 %. 0.9هناك القيم المفقودة 
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 الحاجة الى العمل:

 

 النسبة المئوية  التكرارات  المتغير 

 حاجة مادية 

 حب العمل 

 مركز اجتماعي

 اخرى 

 قيم المفقودة ال

72 

17 

5 

1 

21 

62 

14 

4 

0.8 

18 

 %100 116 المجموع الكلي 

 

تبين من خالل العرض للبيانات الشخصية أن هنا توجد ثمرة هذا االستبيان حيث 

% من أفراد عينة الدراسة لديهم حاجة مادية في العمل وهي نسبة تشير إلى 62هناك 

% من أفراد عينة 14حاجة لديها، وأن هناك أهمية تمكين المرأة اقتصاديا تلبية لهذه ال

% 4الدراسة لديهم حب العمل تأكيدا على أهمية العمل بالنسبة للمرأة، وكذلك هناك 

من أفراد عينة الدراسة  0.8، وهناك ة لديهم مركز اجتماعيمن أفراد عينة الدراس

نة ، وهناك القيم المفقودة في عين أجل أهداف أخرى مثل ملئ الفراغيعملون م

 %.18الدراسة هي 

 

 
 

 

othersocialwork lovefisical need 

ifyeswhy

80

60

40

20

0

Fr
eq

ue
nc

y

ifyeswhyWork Need 

Work Need 



 

 

103 

برلين -المانيا  /ية والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيج    

 

 واالنحرافات المعيارية لفقرات االستبانة األوساط الحسابية -٢

 االجتماعيةالمعيارية لفقرات العوامل  واالنحرافات( األوساط الحسابية ١جدول رقم )

 والثقافية 

الوسط  الفقرة  

 الحسابي 

االنحراف 

 المعيارية 

 1.77106 2.7672 أواجه عنفا في التعامل من المجتمع - 1

 2.18053 3.6379 أواجه عنفا في التعامل من ولي أمري- 2

خدمات معالجة ضحايا العنف ضد النساء - 3

 متوفرة

2.7069 1.74962 

 2.01410 2.8534 يوجد تمييز ضد المرأة في توزيع الغذاء- 4

 1.88919 2.6983 يوجد تمييز ضد المرأة في الرعاية الصحية- 5

 1.84423 2.9138 والتقاليد تهضم حقوقيالعادات - 6

 1.94389 3.8276 أواجه منعا من زوجي في أن أعمل خارج البيت- 7

 2.13142 3.3017 زوجي لديه راتب شهري- 8

 1.96117 2.8793 أشارك زوجي في الدخل بالعمل خارج البيت- 9

 1.82445 3.3621 نتغذى في اليوم ثالث وجبات رئيسية- 10

 1.98637 3.2500 دات االغاثية تلبي احتياجاتناالمساع- 11

 1.95870 4.1810  يوجد مرض مزمن في أحد أعضاء األسرة- 12

 1.54910 3.9828 الخدمات الصحية متوفرة- 13

 1.68482 3.6983 خدمات الحمل والوالدة متوفرة- 14

 1.74634 3.7328 الخدمات التعليمية متوفرة- 15

 1.76574 3.1724 وتدريب للنساءتوفر دورات تأهيل - 16

 1.91459 3.6724 وجود احتياج لمشاركة المرأة في العمل- 17

وجود دعم لمشاريع المرأة الالجئة الخاصة من  18

  قبل المنظمات والمؤسسات

2.5000 1.68110 

وجود دعم لمشاريع المرأة الالجئة الخاصة من - 19

 الحكومة التركية

2.3017 1.71043 

 61907. 3.2337 الحسابي الكلي الوسط  

 

أظهرت نتائج األوساط الحسابية أن غالبية أوساط فقرات العوامل االجتماعية 

واالقتصادية والثقافية هي تحت المتوسط وهذا ما يشير إلى أنه ال يوجد اهتمام كبير 
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 3.2337بهذه العوامل تجاه المرأة الالجئة في تركيا وأن الوسط الحسابي الكلي هو 

 .61907بانحراف معياري و

حيث كانت أعلى فقرة من فقرات العوامل االجتماعية والثقافية واالقتصادية فقرة 

 4.1810حيث كانت ذو وسط حسابي يوجد مرض مزمن في أحد أعضاء األسرة 

 وهذا يشير إلى أن المرأة الالجئة بحاجة إلى عمل حتى تستطيع العناية بأسرتها، تليها

أي أن المرأة  3.9828حيث كانت ذو وسط حسابيية متوفرة الخدمات الصحفقرة 

أواجه منعا من زوجي في الالجئة تعاني من نقص في الخدمات الصحية ، تليها فقرة 

 . 3.8276حيث كانت ذو وسط حسابيأن أعمل خارج البيت 

وهذا يشير إلى  3.7328كانت ذو وسط حسابي الخدمات التعليمية متوفرة أما فقرة 

 خدمات التعليمية التي بدورها تعيق المرأة الالجئة على مواصلة تعليمها.نقص في ال

وهذا  3.6379كانت ذو وسط حسابي أواجه عنفا في التعامل من ولي أمري فقرة 

يشير إلى أن المرأة الالجئة تعاني من عنف يمنعها من المشاركة االجتماعية والثقافية 

 3.6983كانت ذو وسط حسابي متوفرة  خدمات الحمل والوالدةواالجتماعية، وفقرة 

وجود احتياج ، أما فقرة للمرأة الالجئة الحامل في تركيا وهذا يدل على قلة الرعاية

دليل على احتياج المرأة  3.6724كانت ذو وسط حسابي لمشاركة المرأة في العمل 

 للعمل حتى تتمكن اقتصاديا.

 االقتصاديارية لفقرات النمو المعي واالنحرافات( األوساط الحسابية ٢جدول رقم )

 والمجتمعي 

الوسط  الفقرة  

 الحسابي 

االنحراف 

 المعيارية 

المرأة موردا بشريا هاما إلحداث نمو - 1

 مجتمعي

5.0431 1.21148 

مشاركة المرأة في النشاط االقتصادي يحسن - 2

 مستوى األسرة المعيشي

4.9828 1.41411 

قق النمو االقتصادي والمجتمعي يتح- 3

 بمشاركة المرأة في القطاع الزراعي فقط

2.5431 1.66494 

ارتفاع مستوى الدخل ينمي الوعي الثقافي - 4

 لدى المرأة

4.5862 1.67368 

 1.60684 4.4741 البد من استقاللية مالية للمرأة- 5

 1.55045 4.5690 المرأة تسهم في خطط وبرامج التنمية- 6

 1.37148 4.8793 أة اقتصادياالمجتمع بحاجة لمشاركة المر- 7

تعليم المرأة يدفعها إلى ميدان العمل ويجعلها - 8

 موجودة في كل المجاالت

5.2672 1.19679 

عمل المرأة يجعلها شخصية متكاملة منتجة - 9

 متميزة

5.0862 1.32251 
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عمل المرأة يساعدها على مواجهة مشاكل - 10

 الحياة

5.0517 1.40090 

 1.36905 5.1121 نمي مهاراتهاعمل المرأة ي- 11

القضاء على األمية عند النساء سبب في تقدم  12

 المجتمعات

5.2500 1.36334 

تهميش المرأة من المشاركة االقتصادية  - 13

 واالجتماعية يعرقل من تقدم المجتمعات

4.8087 1.53266 

 حققالعمل يتوفير فرص للنساء في جوانب  - 14

 المجتمعية التنمية

5.0259 1.51205 

 1.01 4.76 الوسط الحسابي الكلي

 

المعيارية إلى أن جميع  واالنحرافاتتبين من خالل استخراج األوساط الحسابية 

 واالجتماعيرتفعة وهذا ما يشير إلى أن النمو االقتصادي وساط الحسابية هي ماأل

ي الكلي هو الوسط الحساب نر ايجابي على تمكنيها اقتصاديا وأثللمرأة الالجئة له أ

وهذا يتطلب إلى مشاركة المرأة في كل المجاالت  1.0 1وبانحراف معياري    4.76

وباألخص المجال االقتصادي تلبية الحتياجاتها واحتياجات أسرتها أوال ثم احتياجات 

 .ثانيا مجتمعها

تعليم المرأة وقد كانت أعلى فقرة من فقرات النمو االقتصادي والمجتمعي هي فقرة 

وكانت ذو وسط ا إلى ميدان العمل ويجعلها موجودة في كل المجاالت يدفعه

في النمو االقتصادي أي أن تعليم المرأة يمكنها من المشاركة  5.2672حسابي

القضاء على األمية عند النساء سبب في تقدم المجتمعات ، تليها فقرة والمجتمعي

السابقة داللة أهمية وهي مرتبطة بفقرة التعليم  5.250حيث كانت ذو وسط حسابي 

 التعليم عند المرأة وأنه من أساسيات تقدمها في كل مجاالت الحياة.

، وأن 5.1121كانت ذو وسط حسابي بعمل المرأة ينمي مهاراتهاوإن الفقرة الخاصة 

التنمية المجتمعية  ص للنساء في جوانب العمل يزيد منتوفير فرالفقرة الخاصة ب 

في مجاالت العمل  ذا يشير إلى أن هناك نقصوه 5.0259كانت ذو وسط حسابي

 للمرأة.

كانت ذو وسط حسابي  عمل المرأة يساعدها على مواجهة مشاكل الحياةأما فقرة 

كانت ذو وسط عمل المرأة يجعلها شخصية متكاملة منتجة متميزة ، وفقرة 5.0517

سة وهذا يدل نقص الثقة عند المرأة فهي بحاجة شديدة إلى ممار 5.0862حسابي 

 العمل لتطوير شخصيتها ومساعدتها على مواجهة مشاكل الحياة.
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المعيارية لفقرات استمرارية التعليم  واالنحرافات( األوساط الحسابية ٣جدول رقم )

 الالجئة  للمرأة

الوسط  الفقرة  

 الحسابي 

االنحراف 

 المعيارية 

 1.21990 5.0862 تعليم المرأة يساعدها من العمل خارج البيت 1

وجود مستوى معين في التعليم ينبغي أن تصل  2

 إليه كل امرأة

4.3103 1.74163 

تعليم المرأة يزيدها قيمة ومكانة في مجتمعها  3

 من خالل مشاركتها في كل المجاالت 

5.3966 .98581 

 1.12312 5.3707 تعليم المرأة يحقق وجود فرص كثيرة للعمل 4

 1.06304 5.4052 اب خبرات عديدةتعليم المرأة يساعدها في اكتس 5

المرأة المتعلمة تزداد ثقتها بنفسها من خالل  6

ممارستها كل األنشطة سواء تعليمية أو ثقافية 

 أو اقتصادية

5.5431 .94540 

تعليم المرأة يساعدها على مواجهة كل عقبات  7

 الحياة من منع وحرمان لحقوقها

5.2414 1.17674 

متواجدة في عدة قطاعات  تعليم المرأة يجعلها٨ 8

 اقتصادية

5.1466 1.28031 

تعليم المرأة أحد المعطيات الهامة والمؤثرة في  9

 تمكينها اقتصاديا

5.0259 1.32180 

تعليم المرأة يرتبط ارتباطا وثيقا بتحسين صحة  10

 األسرة

5.2069 1.22664 

 1.34986 5.1121 تعليم المرأة يساعدها على مواجهة العنف 11

تعليم المرأة هو مصدر قوتها في صناعة  12

 القرارات األسرية

5.1466 1.28031 

 0.85 5.165 الوسط الحسابي الكلي 

 

المعيارية لفقرات استمرارية  واالنحرافاتالحسابية وساط من خالل استخراج األ

ن وهذا ما يشير إلى أ ،المرأة الالجئة في التعليم تبين أن جميع األوساط هي مرتفعة

اعدها على لى استكمال تعليمها وهذا ما يسالالجئة في تركيا تطمح بشكل قوي إ لمرأةا

بي الكلي لهذا المجال ن الوسط الحسا، وأفي تركيا واالجتماعين االقتصادي التمكي

 ،تعليم المرأة استمراريةوهذا يتطلب إلى  0.85المعياري هو  واالنحراف 5.165هو

، فقد كانت أعلى فقرة من فقرات تمكينها اقتصاديا ، ليسهلوممارسة حقها في التعليم

المرأة المتعلمة تزداد ثقتها بنفسها من خالل استمرارية التعليم للمرأة الالجئة فقرة 
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حيث كانت ذو وسط  أو اقتصاديةممارستها كل األنشطة سواء تعليمية أو ثقافية 

طة التي بالتالي أي أن كلما تعلمت المرأة فإنها تمارس كل األنش 5.5431حسابي 

 تعطيها زيادة في الثقة بالنفس مما يجعلها صاحبة قرار في كل شيء.

حيث كانت ذو وسط تعليم المرأة يساعدها في اكتساب خبرات عديدة تليها فقرة 

وكانت ذو  تعليم المرأة يحقق وجود فرص كثيرة للعملوفقرة  5.4052حسابي 

قيمة ومكانة في مجتمعها من خالل  تعليم المرأة يزيدهاوفقرة  5.3707وسط حسابي

ففيها داللة على أن  5.3966كانت ذو وسط حسابي  مشاركتها في كل المجاالت

من خالل مشاركتها بأكثر من فرصة في التعليم يكسب المرأة خبرات جديدة وعديدة 

 ميدان العمل.

 

لتي لصعوبات االمعيارية لفقرات ا واالنحرافات( األوساط الحسابية ٤جدول رقم )

 ة اقتصادية ن المرأيتحول دون تمك

الوسط  الفقرة  

 الحسابي 

 االنحرافات المعيارية 

 1.58694 3.7155 نظرة المجتمع الدونية للمرأة الالجئة 1

حرمان المرأة من حقها في التصرف  2

 بمالها

3.3621 1.61728 

خوف المرأة من عدم نجاحها في  3

 فيةمشروعها لعدم امتالكها الخبرة الكا

3.9741 1.73687 

 1.80726 3.7155 عدم توفر دور حضانة ألطفال المرأة  4

 1.71071 4.1724 العادات والتقاليد مؤثرة على المرأة 5

 1.83394 3.5431 الزواج المبكر 6

 1.78289 3.6724 عدم ثقة المرأة بذاتها 7

 1.79260 3.8879 غياب وعي المرأة عن أهميتها 8

 1.77309 4.1121 ال تساعد المرأة على العملبيئة اللجوء  9

غياب دور المنظمات والمؤسسات في  10

 مخيمات الالجئين

4.0000 1.70931 

األمية هي عائق أمام مشاركة المرأة  11

 بصورة فعالة في المجتمع

4.7672 1.60628 

قلة فرص العمل المناسبة للمرأة في بيئة  12

 اللجوء

4.4569 1.70111 

 1.77681 3.3707 جود مدارس في بيئة اللجوءقلة و 13

قلة توفير مواصالت للتنقل بيسر في  14

 بيئة اللجوء

3.2155 1.98606 
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 1.96115 3.4224 حرمان المرأة من التعليم 15

 1.95226 3.4224 عدم توفر األمان في بيئة اللجوء 16

 1.97961 3.1043 التحرش الجنسي للمرأة  17

 1.08 3.76 الوسط الكلي 

 

المعيارية من خالل التحليل اإلحصائي  واالنحرافاتأظهرت نتائج األوساط الحسابية 

عن األسئلة الخاصة بالصعوبات التي تعوق دون تمكين المرأة  إلجابات أفراد العينة

حول الصعوبات التي تواجهها المرأة  وساط حسابية متوسطةإلى أن هناك أ اقتصاديا،

 ،في المجتمع التركي االندماجويفتح لها المجال في  ،المرأة وهذا ما يشجع ،الالجئة

ن أي أ ،رتها على تخطي الصعوبات والوصول إلى درجة تمكينها في المجتمعوقد

في حال تهيئة بيئة ولكن يمكن التغلب عليها بسهولة  ،ليست بالمطلقة ،هذه الصعوبات

  3.76الحسابي الكلي الوسط  وقيام المؤسسات والمنظمات بدورها حيث أن ،اللجوء

تذليل الصعوبات أمام المرأة الالجئة وهذا يتطلب  1.08هو  وبانحراف معياري هو 

 بإيجاد الحلول التي تمكنها اقتصاديا.

فقد كانت أعلى فقرة من فقرات الصعوبات التي تحول دون تمكين المرأة اقتصاديا 

حيث كانت ذو وسط  تمعاألمية هي عائق أمام مشاركة المرأة بصورة فعالة في المج

تشير إلى ضرورة االهتمام بتعليم المرأة الالجئة وتوفير السبل  4.7672حسابي 

 الميسرة لها لمواصلة تعليمها على أكمل وجه.

حيث كانت ذو وسط  قلة فرص العمل المناسبة للمرأة في بيئة اللجوءتليها فقرة 

في بيئة اللجوء حتى وفيها داللة على وجوب توفير فرص العمل  4.4569حسابي 

 تتمكن المرأة الالجئة اقتصاديا.

حيث كانت ذو وسط  بيئة اللجوء ال تساعد المرأة على العملأما فقرة 

 غياب دور المنظمات والمؤسسات في مخيمات الالجئينوفقرة  4.1121حسابي

لعمل المرأة  متهيئةتشير إلى أن بيئة اللجوء غير  4.0000كانت ذو وسط حسابي 

 ياب دور المنظمات والمؤسسات في مخيمات الالجئين.بسبب غ

حيث كانت ذو وسط العادات والتقاليد مؤثرة على المرأة كما أنه من الصعوبات فقرة 

داللة على مدى تأثير العادات والتقاليد على المرأة الذي يؤدي إلى  4.1724حسابي 

 حرمانها من كثير من الحقوق.
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 اسةتبار فرضيات الدراخ ثانيا :
 

 ولى: الفرضية األ

ة في تمكين المرأ واالقتصادية االجتماعيةامل الفرضية العدمية: ال تساهم العو

 تركيا الالجئة في 

ة الالجئة في تمكين المرأ واالقتصادية االجتماعيةامل الفرضية البديلة: تساهم العو

 في تركيا

   

االنحراف  الوسط الحسابي

 المعياري

 لمعنوية مستوى ا قيمة اختبار ت

2.565 0.738 13.63 0.00 

 

ن قيمة اختبار ت هو أظهرت النتائج أ one sample testجراء اختبار من خالل إ

بول لى رفض الفرضية العدمية وقوهذا ما يشير إ 0.00مستوى معنوية وب 13.63

ة في تمكين المرأ واالقتصادية االجتماعيةن هناك أثر للعوامل أي أالفرضية البديلة 

 .جئة في تركياالال

 الفرضية الثانية: 

ثر في للمرأة الالجئة أ واالجتماعي االقتصاديالعدمية: ال يوجد للنمو الفرضية 

 تمكينها 

 ثر في تمكينهاللمرأة الالجئة أ واالجتماعي االقتصادييوجد للنمو لفرضية البديلة: ا

 

االنحراف  الوسط الحسابي

 المعياري

  مستوى المعنوية قيمة اختبار ت

4.76 1.01 13.33 0.00 

 

 وبمستوى معنوية 13.33ن قيمتها إلى أ one sample t-testتبين من خالل اختبار 

الفرضية  لى رفض الفرضية العدمية وقبولوهذا ما يشير إ 0.05اقل من  0.00

تمكينها في تركيا  دور كبير في االجتماعيوالتطور  االقتصاديالبديلة أي أن للنمو 

 هاة اقتصاديا وقدرتها على التفكير الحر يساعدها في تدعيم مركزرأفاستقالل الم

 االجتماعي واالقتصادي في المجتمع التركي.

 

 الفرضية الثالثة: 

ها مرارية تعليم المرأة الالجئة على تمكينثر الستالعدمية: ال يوجد هناك أالفرضية 

 اقتصاديا واجتماعيا

ها رية تعليم المرأة الالجئة على تمكينيوجد هناك أثر الستمرا البديلة:الفرضية 

 اقتصاديا واجتماعيا
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االنحراف  الوسط الحسابي

 المعياري

 مستوى المعنوية  قيمة اختبار ت

5.165 0.85 20.9 0.00 

 

 0.00 وبمستوى معنوية 20.9ن قيمت ت المحسوبة هي تبار إلى أظهرت نتائج االخأ

العدمية وقبول الفرضية البديلة أي  لى رفض الفرضيةوهذا ما يشير إ 0.05اقل من 

ة الالجئة وتمكنها ائية على استمرارية التعليم للمرأر ذو داللة احصن هناك أثأ

 االجتماعي واالقتصادي في تركيا.

 الفرضية الرابعة:

ة الالجئة في تمكنيها يوجد أثر للصعوبات التي تواجه المرأ: ال الفرضية العدمية

 ااقتصاديا واجتماعي

ة الالجئة في تمكنيها البديلة: يوجد أثر للصعوبات التي تواجه المرأ الفرضية

 اقتصاديا واجتماعيا

 

االنحراف  الوسط الحسابي

 المعياري

 مستوى المعنوية  قيمة اختبار ت

3.76 1.08 2.59 0.011 

 

 2.59تبين أن قيمتها   one sample t -testن قامت الباحثة باستخراج قيمأبعد 

وهذا ما يتطلب  0.05قل من وية أ( وبمستوى معن1.69الجدولية ) على من توهي أ

العدمية وقبول الفرضية البديلة أي أن هناك أثر كبير للصعوبات التي  رفض الفرضية

 تركيا.ة الالجئة في تمكينها اقتصاديا واجتماعيا في تواجه المرأ

 

م في تمكين المرأة تساه واالقتصادية االجتماعيةنستنتج أن العوامل  ما سبقمن خالل 

وذلك بتوفير الخدمات الصحية والتعليمية التي تساعد المرأة في  الالجئة في تركيا

للمرأة الالجئة  واالجتماعي االقتصاديللنمو أن ، باإلضافة إلى الوصول إلى التمكين

أثر في تمكينها، كما يوجد هناك أثر الستمرارية تعليم المرأة الالجئة على تمكينها 

حيث يكسبها التعليم الثقة بالنفس والمشاركة في المجاالت التي  يا واجتماعيااقتصاد

تخدم تخصصها التعليمي وكلما ارتفع مستواها التعليمي كلما حصلت على فرص 

، إال أنه يوجد أثر للصعوبات التي تواجه كثيرة تستطيع من خاللها أن تتمكن اقتصاديا

، وذلك بانتشار األمية بين أوساط جتماعياالمرأة الالجئة في تمكنيها اقتصاديا وا

النساء الالجئات وقلة فرص العمل التي تناسبها، باإلضافة إلى غياب دور المنظمات 

 .والمؤسسات في مخيمات الالجئين ومنها الزواج المبكر
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 النتائج والتوصيات

 :النتائج-١

تركيا اجتماعياً  لقد سعت هذه الدراسة إلى معرفة وضع المرأة العربية الالجئة في

ً لتقدم بعض الحلول المناسبة لظاهرة اللجوء الخاص بالمرأة العربية في  واقتصاديا

تركيا لترتقي بوضعها االجتماعي واالقتصادي، ونستخلص من هذه الدراسة النتائج 

 التالية:

 وجود أهمية لمشاركة المرأة العربية في الحياة االقتصادية. .1

ً بية الالجئة لتوجد لنفسها وضعالتمكين هو حق للمرأة العر .2 ً اجتماعي ا ً واقتصادي ا  ا

 أكثر استقراراً.

وهذا يؤكد  ،من أهم أسباب التمكين االقتصادي للمرأة هو الدافع االقتصادي .3

 ضرورة تمكينها اقتصادياً.

واإلحساس  ،من أهم مبادئ التمكين االقتصادي مبدأ االعتماد على الذات .4

 لمرأة العربية الالجئة.وهو ما تطالب به ا ،بالمسؤولية

ً تعود عليها بالنفع وألسرتها  .5 وجود آثار إيجابية في تمكين المرأة اقتصاديا

 ولمجتمعها ولدولتها.

ً كبيراً للمرأة العربية الالجئة فهي تحرمها من قدرتها على  .6 األمية تشكل عائقا

 التمكين االقتصادي.

التمكين االقتصادي فهو  التعليم من األدوات األساسية التي تساعد المرأة على .7

 يرتقي بمستوى مساهمتها في األسرة والمجتمع.

أهم المشاكل التي تعاني منها المرأة الالجئة مشكلة الغذاء والصحة اللذان  .8

 يعتبران أهم مقومات الحياة اإلنسانية.

 كما يوجد حقوق لالجئين إال أنه يوجد أيضاً واجبات عليهم يجب االلتزام بها.  .9

في تمكين  واالقتصادية االجتماعيةداللة احصائية على العوامل  هناك أثر ذو .10

 المرأة الالجئة في تركيا.

هناك ارتباط بين عوامل النمو المجتمعي ومشاركة المرأة اقتصاديا وهذا ما  .11

 يتطلب على توفير فرص عمل للمرأة.

هناك أثر ذو داللة احصائية الستمرارية تعليم المرأة في تمكينها اقتصاديا  .12

 اجتماعيا.و

هناك أثر ذو داللة احصائية للصعوبات التي تواجه المرأة الالجئة في تمكينها  .13

 في تركيا

هناك تأثير سلبي على المرأة الالجئة من خالل نقص الخدمات الصحية   .14

 والخدمات التعليمية.

 هناك وجود حاجة ورغبة شديدة عند المرأة الالجئة لمشاركتها في العمل. .15
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لقلة الدورات التي تؤهل المرأة الالجئة حتى تتمكن اقتصاديا هناك تأثير سلبي  .16

 واجتماعيا.

هناك تأثير سلبي في قلة تنمية مهارات المرأة على شخصيتها مما يجعلها   .17

 غير قادرة على المشاركة في العمل.

هناك ارتباط بين مشاركة المرأة في العمل وتحسن مستوى األسرة المعيشي  .18

 أة في كل المجاالت.وهذا ما يلزم وجود المر

هناك أثر إيجابي في تعليم المرأة على امتالكها شخصية متزنة وواثقة من  .19

 نفسها.

هناك أثر إيجابي في تعليم المرأة على قدرتها بالعناية بأسرتها من الناحية  .20

 الصحية والثقافية والمشاركة في القرارات األسرية.

من فرصة في العمل مما يكسبها  هناك ارتباط بين تعليم المرأة واقتنائها ألكثر .21

 ثقة بنفسها أكثر وقيمة ومكانة في مجتمعها.

على مواجهة عقبات الحياة من هناك أثر سلبي في عدم االهتمام بتعليم المرأة  .22

 وعنف وحرمان لحقوقها.منع 

هناك أثر ذو داللة احصائية للصعوبات التي تواجه المرأة الالجئة في تمكينها  .23

الدراسة أن أهم الصعوبات التي تواجه المرأة الالجئة في  في تركيا حيث أظهرت

 تركيا هي:

 .األمية هي عائق أمام مشاركة المرأة بصورة فعالة في المجتمع 

 .قلة فرص العمل المناسبة للمرأة في بيئة اللجوء 

 .بيئة اللجوء ال تساعد المرأة على العمل 

 .غياب دور المنظمات والمؤسسات في مخيمات الالجئين 

 ظرة المجتمع الدونية للمرأة الالجئة.ن 

 .خوف المرأة من عدم نجاحها في مشروعها لعدم امتالكها الخبرة الكافية 

 .عدم توفر دور حضانة ألطفال المرأة 

 .الزواج المبكر 

هناك تأثير سلبي على المرأة الالجئة في غياب وعيها على أهمية دور المرأة  .24

ت توعوية للمرأة الالجئة لتدرك أهميتها في مجتمعها وهذا ما يتطلب تقديم دورا

 في مجتمعها.
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 التوصيات  -2

 وصت الباحثة بما يلي:أ التي تم التوصل إليها على النتائج اعتمادا  

ضرورة توفير الخدمات الصحية والتعليمية للمرأة الالجئة في تركيا خاصة  .1

 في بيئة اللجوء.

مشاكل االجتماعية ة الالجئة على تخطي الالعمل على تشجيع المرأ .2

مما يساعدها على خالل دورات تدريبية تهتم بشخصيتها  منواالقتصادية 

  .العمل ومشاركتها في االندماج في المجتمع التركي

ل لى التوجه نحو التعليم المهني الذي يكفإتاحة الفرصة أمام المرأة الالجئة إ .3

ً مناسب لها دخالً  دورات مهنية  يفخاصة من ال تستطيع إكمال تعليمها بتكث ا

 .على التمكين االقتصادي وحرفية تساعدها

توفير فرص عمل مناسبة للمرأة الالجئة بحيث تستوعب كل النساء الالجئات  .4

 كٍل بحسب مهاراتها.

توفير أكثر من مدرسة في بيئة اللجوء حتى تتمكن المرأة الالجئة من مواصلة  .5

لالجئة بناء على قدراتها تعليمها وإتاحة الفرصة الستمرارية تعليم المرأة ا

 العلمية المختلفة.

وعي المرأة الالجئة بحقوقها ودورها في مجتمعها من خالل دورات توعوية  .6

حتى تنمي ثقتها بنفسها وتستطيع ممارسة حياتها بشكل مستقل وبصورة 

 .وتستطيع التغلب على العادات والتقاليد التي حرمتها من حقوقها أفضل

لمنظمات في بيئة اللجوء بتلبية احتياجات الالجئات تفعيل دور المؤسسات وا .7

 بشكل عام.

توفير دور حضانة ميسرة االجراءات حتى تستطيع المرأة الالجئة أن تمارس  .8

  أنشطتها وهي مطمئنة على أطفالها.
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 هـ. 1422، 1جاة، طدار طوق الن

البيهقي، أبي بكر أحمد بن الحسين علي، "السنن الصغير"، وثق أصوله  .5
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 .2003،1424، 3بيروت، طالقادر عطا، دار الكتب العلمية، 
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 .1283،1353أصوله وتصحيحه عبد الوهاب عبد اللطيف، دار الفكر، 

"، حققه وخرج أحاديثه الترمذي، اإلمام الحافظ أبي عيسى، "الجامع الكبير .8

 . 1996، 1وعلق عليه د. بشار عواد معروف، ط

التميمي، اإلمام أبي حاتم محمد ابن حبان ابن أحمد ابن حبان، "صحيح ابن  .9

 حبان"، المسمى اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان، بيت األفكار الدولية.

 الشوكاني، اإلمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني، "نيل األوطار .10

شرح منتقى األخبار من أحاديث سيد المختار"، خرج أحاديثه وعلق عليه 

 .1413،1993، 1عصام الدين الصبابطي، دار الحديث، القاهرة، ط

الطبراني، الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، "المعجم  .11

األوسط"، حققه أبو معاذ طارق بن عوض هللا بن محمد وأبو الفضل عبد 

 .1415،1995إبراهيم الحسيني، دار الحرمين، القاهرة، المحسن بن 
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1412،1991  . 
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د عبد الموجود والشيخ على محمد األبصار" تحقيق وتعليق الشيخ عادل أحم

 معوض، دار عالم الكتب.
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 .، لم تذكر السنةماجستير، جامعة الدول العربية

ية "، الزوجة وانعكاساته على العالقات األسر زيان، "عململيكة، بن  .16

جامعة منتوري  ،ة ميدانية بجامعة منتوري قسنطينةرسالة ماجستير دراس

 .2004قسنطينة،

 

 : الصحف والمجالت:سادسا  
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 المالحق

 

  استبانة

 القتصادي للمرأة الالجئة في تركيالتمكين اا

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 السيدة الفاضلة/ ....................................................

 ورحمة هللا وبركاتهالسالم عليكم 

 

تقوم الباحثة بعمل دراسة عن طرق وأساليب تمكين المرأة الالجئة التي يمكن أن 

تساعد المرأة الالجئة في مواجهة الصعاب من خالل مشاركتها االقتصادية والتعليمية 

واالجتماعية في المجتمع، وبهدف تحقيق األهداف التنموية للمجتمع من خالل تطور 

 ة المرأة في كل األنشطة.أساليب مشارك

والباحثة إذ وقع اختيارها على سيادتك ضمن العينة المختارة لهذه االستبانة التي من 

خالل أجوبتك عليها ستثري البحث وتساعدنا على إيجاد طرق مناسبة تساعد تمكين 

المرأة اقتصاديا .... لذا نرجو من سيادتك اإلجابة على العبارات التالية في ضوء ما 

 وافق مع رأيك الشخصي.يت

 

 

 وهللا من وراء القصد

 

 

 الباحثةإشراف الدكتور                                                                    

 محمد مهدي قائدأسماء                                                       د/ أشرف دوابه
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 البيانات الديموغرافية

 العمر:

 نسية:الج

 المهنة:   

      (١٥٠٠) متوسط      (٢٠٠٠)أكثرمن جيد    مستوى الدخل:

 (١٠٠٠أقل من ضعيف )

  أكثر                 ٧             ٤   عدد أفراد األسرة:

 

 أكثر     ٤      ٢       عدد األطفال:

 أنت  األخ  األب   الزوج    عائل األسرة: 

جامعي ثانوي  اعدادي  ابتدائي  أمية   ي: المستوى التعليم

 دراسات عليا  

 أرملةمطلقة  متزوجة  عزباء  الحالة االجتماعية:  

 سنة ١٨بعد  سنة  ١٨قبل   سن زواجك:

 

 ال نعم   هل يوجد من أطفالك من يعمل: 

 سنة ١٨أكثر من   سنة   ١٨أقل من  إذا كانت اإلجابة بنعم كم عمره: 

 

 ال  نعم  ل لديك رغبة للعمل؟ ه

 إذا كانت اإلجابة بنعم ما الدافع الرئيسي لخروجك للعمل؟

 دوافع أخرى  مكانة اجتماعية  حب للعمل ادية  حاجة م
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يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تمكين المرأة العربية اقتصاديا والعوامل  

 االجتماعية والثقافية

ال 

وجود 

 لها

بدرجة 

ودمحد

 ة جدا

بدرجة 

محدود

 ة

بدرجة 

متوسط

 ة

بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

كبيرة 

 جدا

 البند

أواجه عنفا في التعامل  -١      

 من المجتمع

أواجه عنفا في التعامل -٢      

 من ولي أمري

خدمات معالجة ضحايا -٣      

 العنف ضد النساء متوفرة

يوجد تمييز ضد المرأة -٤      

 في توزيع الغذاء

يوجد تمييز ضد المرأة -٥      

 في الرعاية الصحية

العادات والتقاليد تهضم -٦      

 حقوقي

أواجه منعا من زوجي -٧      

 في أن أعمل خارج البيت

زوجي لديه راتب -٨      

 شهري

أشارك زوجي في -٩      

 الدخل بالعمل خارج البيت

نتغذى في اليوم ثالث -١٠      

 وجبات رئيسية

المساعدات االغاثية -١١      

 تلبي احتياجاتنا

يوجد مرض مزمن -١٢      

 في أحد أعضاء األسرة 

الخدمات الصحية -١٣      

 متوفرة

خدمات الحمل -١٤      

 والوالدة متوفرة

الخدمات التعليمية -١٥      

 متوفرة
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 يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين عمل المرأة والنمو االقتصادي والمجتمعي  

 

بدرجة  البند

رة كبي

 جدا

بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 محدودة

بدرجة 

محدودة 

 جدا

ال 

وجو

د 

 لها

المرأة موردا بشريا -١

هاما إلحداث نمو 

 مجتمعي

      

مشاركة المرأة في -٢

النشاط االقتصادي يحسن 

 مستوى األسرة المعيشي

      

النمو االقتصادي -٣

والمجتمعي يتحقق 

بمشاركة المرأة في 

 زراعي فقطالقطاع ال

      

ارتفاع مستوى الدخل -٤

ينمي الوعي الثقافي لدى 

 المرأة

      

البد من استقاللية مالية -٥

 للمرأة

      

المرأة تسهم في خطط -٦

 وبرامج التنمية

      

      المجتمع بحاجة -٧

توفر دورات تأهيل -١٦      

 وتدريب للنساء

وجود احتياج -١٧      

 ركة المرأة في العمللمشا

وجود دعم لمشاريع -١٨      

المرأة الالجئة الخاصة 

من قبل المنظمات 

 والمؤسسات 

وجود دعم لمشاريع -١٩      

المرأة الالجئة الخاصة 

 من الحكومة التركية



 

 

124 

برلين -المانيا  /ية والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيج    

 لمشاركة المرأة اقتصاديا

تعليم المرأة يدفعها إلى -٨

ميدان العمل ويجعلها 

 ة في كل المجاالتموجود

      

عمل المرأة يجعلها -٩

شخصية متكاملة منتجة 

 متميزة

      

عمل المرأة يساعدها -١٠

على مواجهة مشاكل 

 الحياة

      

عمل المرأة ينمي -١١

 مهاراتها

      

القضاء على األمية  -١٢

عند النساء سبب في تقدم 

 المجتمعات

      

تهميش المرأة من  -١٣

االقتصادية  المشاركة

يعرقل من من التنميةو

 تقدم المجتمعات

      

توفير فرص للنساء  -١٤

في جوانب العمل يزيد 

 من  التنمية المجتمعية

      

 

 يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تمكين المرأة اقتصاديا واستمرارية تعليمها

بدرجة  البند

كبيرة 

 جدا

بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 دةمحدو

بدرجة 

محدودة 

 جدا

ال 

وجود 

 لها

تعليم المرأة -١

يساعدها من العمل 

 خارج البيت

      

وجود مستوى -٢

معين في التعليم 

ينبغي أن تصل إليه 

 كل امرأة

      

تعليم المرأة -٣

يزيدها قيمة ومكانة 

في مجتمعها من 
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خالل مشاركتها في 

 كل المجاالت 

تعليم المرأة يحقق -٤

فرص كثيرة وجود 

 للعمل

      

تعليم المرأة -٥

يساعدها في اكتساب 

 خبرات عديدة

      

المرأة المتعلمة -٦

تزداد ثقتها بنفسها 

من خالل ممارستها 

كل األنشطة سواء 

أو تعليمية أو ثقافية 

 اقتصادية

      

تعليم المرأة -٧

يساعدها على 

مواجهة كل عقبات 

الحياة من منع 

 وحرمان لحقوقها

      

تعليم المرأة -٨

يجعلها متواجدة في 

عدة قطاعات 

 اقتصادية

      

تعليم المرأة أحد  -٩

المعطيات الهامة 

والمؤثرة في تمكينها 

 اقتصاديا

      

تعليم المرأة  -١٠

يرتبط ارتباطا وثيقا 

بتحسين صحة 

 األسرة

      

تعليم المرأة -١١

يساعدها على 

 مواجهة العنف

      

المرأة هو  تعليم -١٢

مصدر قوتها في 

صناعة القرارات 
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 األسرية

 

 

 وجود صعوبات تحول دون تمكن المرأة اقتصاديا

 

 

بدرجة  البند

كبيرة 

 جدا

بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة  

 محدودة

بدرجة 

محدودة 

 جدا

ال 

وجود 

 لها

نظرة المجتمع -١

 الدونية للمرأة الالجئة

      

حرمان المرأة من -٢

قها في التصرف ح

 بمالها

      

خوف المرأة من -٣

عدم نجاحها في 

مشروعها لعدم 

 امتالكها الخبرة الكافية

      

عدم توفر دور -٤

 حضانة ألطفال المرأة 

      

العادات والتقاليد -٥

 مؤثرة على المرأة

      

       الزواج المبكر-٦

عدم ثقة المرأة -٧

 بذاتها

      

مرأة غياب وعي ال-٨

 عن أهميتها

      

بيئة اللجوء ال -٩

تساعد المرأة على 

 العمل

      

غياب دور -١٠

المنظمات والمؤسسات 

 في مخيمات الالجئين

      

األمية هي عائق --١١

أمام مشاركة المرأة 

بصورة فعالة في 

 المجتمع
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قلة فرص العمل -١٢

المناسبة للمرأة في بيئة 

 اللجوء

      

وجود مدارس  قلة-١٣

 في بيئة اللجوء

      

قلة توفير -١٤

مواصالت للتنقل بيسر 

 في بيئة اللجوء

      

حرمان المرأة من -١٥

 التعليم

      

عدم توفر األمان -١٦

 في بيئة اللجوء

      

التحرش الجنسي -١٧

 للمرأة 
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 التمكين االقتصادي

 للمرأة العربية الالجئة في تركيا
 

 


