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 : قدمـــةامل

 

   تعرٌف العالقات العامة و توضٌحها
:  هً (العاللات العامة) بأأ : العاملٌأ فً مجال االعالم ٌعرفوأ          أًن 

فهنالن البعض  .آلف األشخاص فً جمٌع  نحاء العالمامهنة مهمة ٌمارسها 
 مؤسسة منفردة، واخروأ ٌعملوأ فً (العاللات العامة )مأ المحترفٌأ فً 

  ،ٌعملوأ فً العدٌد مأ الشركات والمؤسسات التً تتعامل مع  الف الزبابأ
 ٌعملوأ فً مؤسسات المطاع العام فً حٌأ هنالن آخروأالعمالء، و

والوكاالت الحكومٌة والجمعٌات المهنٌة والتجارٌة والمنظمات غٌر الربحٌة 
 فضال عأ مأ ٌعمل والمدارس والجامعات والمستشفٌات والفنادق، 

المؤسسات والشركات الكبٌرة والصغٌرة، والكثٌر مأ هؤالء ٌعملوأ داخل 
السؤال الذي وٌعمل على نطاق دولً و عالمً، هنالن مأ فً حٌأ  بلد نهم،

 لة ٌكمأ فًهوالول و- هناٌتبادر إلى الذهأ 
 ؟  (العاللات العامة) ما معنى -
مهمة و ضرورٌة لحٌاتنا؟  (العاللات العامة )هل -

 فً مختلف المٌادٌأ واألنشطة؟ (العاللات العامة)وما  الدور الذي تؤدٌه - 
 

مأ كلٌة –  مأ جامعة امرٌتوس (جٌمس غرونٌن)لمد كتب البروفسور       
بأنه الحظ عأ طرٌك عمله لمدة  ربعٌأ عاما بوصفه   : (مارٌالند بارن)

بأأ هنان خمسة  :  كافة فً  نحاء العالم(العاللات العامة)مدرس و باحث فً 
:  وهً،اتجاهات

  تٌأ مهنة ذات معرفة علمٌة  و ثمافٌة واسع(العاللات العامة) صبحت :  وال 
 وظٌفة إدارٌة  كثر مأ كونها وظٌفة (العاللات العامة) صبحت : ثأنٌا 

. اتصال تمنٌة 
وهم  لل إهتماما  ، صبح العاملوأ فٌها مستشارٌأ إستراتٌجٌٌأ:  ثالثا 

 .بالدعاٌة فً وسابل اإلعالم، كما كأأ ٌحدث لسلفهم
مأ كونها مهنة  و وظٌفة ٌمارسها الذكور  (العاللات العامة)  نتملت:رابعا 

مأ البٌض إلى مهنة تسٌطر علٌها اغلبٌه  نثوٌة مع خلفٌات عرلٌة و تمٌٌزٌة 
.   عنصرٌة

ًن   ممتصرة على  انها وظٌفة عالمٌة  كثر مأ(العاللات العامة) صبحت : خامسا
. أ ابلد مأ البلد
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 :ومرة  خرى ٌتبادر الى الذهأ التساؤل اآلتً
تارٌخ العاللات العامة ؟ هو  ما    -

 ؟هل هو موضوع جدٌد  و انه ٌغور عمٌما فً التارٌخ     - 
ممارسة ات االولى لبدايالٌختلفوأ حول موضوع الٌوم نرى  أ المؤرخٌأ   
 ٌأ تمت ممارستها  صال مأ الناحٌة التملٌدٌة، و متى، و(العاللات العامة)
،  االمرٌكٌة تطورت فً الوالٌات المتحدة(العاللات العامة )بأأ :ٌمال لكأ و

غٌر  أ العلماء الباحثٌأ الصٌنٌٌأ آشاروا إلى  أ الحكام الصٌنٌٌأ مارسوا ما 
 الحالٌة لبل  كثر مأ خمسة آالف سنة، و مع  أ (العاللات العامة)ٌشبه 

 (العاللات العامة)الممارسة البدابٌة األولٌّة بد ت لبل  لف سنة،إالًن  أًن  مهنة 
و لكأ مؤخرا .  الحالٌة  صبحت على ما هً علٌه األأ لبل مبة سنة فمط

   أ العالم، ا مأ مهنة إلى وظٌفة فً العدٌد مأ بلد(العاللات العامة)تحولت 
 مهنة ٌمارسها األشخاص للحصول : هً(العاللات العامة)  أ :وهذا ٌعنً

 تم دراستها مأ لبل اشخاص لغرضسلون وعلى دخل، ولكنها لٌست لواعد 
ن لكأ هناي، و لم (لعاللات العامة) تعلٌم رسمً لـ:نللعمل،إذ لم ٌكأ هناا

علمٌة ذات هٌكل معرفً ٌنبغً تدرٌسه، و لم تكأ هنان  ودراسات بحوث
معاٌٌر معترف بها للتطبٌك الفعال، و ال مبادئ  خاللٌة للتطبٌك، ولذلن ٌمكأ 

الممارسون )  بأنهم،1991 فً العام (العاللات العامة)وصف العاملٌأ فً 
 لٌس لدٌهم (لعاللات العامة) أ الممارسٌأ لـ:  وهذا ٌعنً، (نالمرتجلو

  .معرفة نظرٌة لما ٌمارسونه
  للمنظمة  و الشركة  و المؤسسة؟(العاللات العامة)التً تمثلها  االهمٌةو ما

 عأ طرٌك تمنٌاتها، و لٌس عأ طرٌك (العاللات العامة)لمد تم تعرٌف  
  ساتذة فً التمنٌات، (لعاللات العامة)أ معظم الممارسٌأ لـانظرٌتها لمد ن

، ذلن عأ طرٌك معرفتهم لالسس التً ٌعتمدوأ علٌها فً التغطٌة االعالمٌةو
  تصمٌم الخطب، وكٌفٌة كتابةالنشرات الصحفٌة، واصدار ومعرفتهم بكٌفٌة

فضال عأ  اللماءات الفدٌوٌة، و تمثٌل اللوبٌات الحكومٌة، واجراءالكراسات، 
 .و تنظٌم األحداث الخاصة، إعداد التمارٌر السنوٌة

وأ فً تمنٌات عملهم اأ ٌكونوا  ٌتخصصجب على العاملٌأ الذٌأوي    
الذٌأ ٌموموأ  (األطباء)وخٌر مثال على ذلن  بارعٌأ بالمهأ االخرى،

 بتولٌد ٌموموأ و ٌوصفوأ األدوٌة، و ٌجبروأ العظام، وبالعملٌات الجراحٌة،
 كتابة  فً جهزة المختبراتاالساتذة  م ٌستخد فً حٌأ، الحواملالنساء

المنالشات، وتحدٌد ولماءات الاالختبارات، وإلماء المحاضرات، وعمد 
        كتابة الملخصات مأ المحاموأ به ٌموم فضال عأ ماالواجبات البٌتٌة، 
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األدلة إلى  ووي فً المحاكم، و تمدٌم الشهوداحضور الدعو المرافعاتو
المهأ لذلن ٌجب على الممارسٌأ المحكمة، وإعداد الوصاٌا والعمود فً كل 

 أ ٌمتلكوا لاعدة مأ المعرفة النظرٌة لتوجٌه التمنٌات التً ٌستعملونها، 
  فاألطباء ٌجب علٌهم اأ ٌفهموا البٌولوجٌا والتشرٌح وعلم النفس،

،وٌحاولوأ توظٌفه فً كٌفٌة تعاملهم  علم النفسا ٌفهمو علٌهم  أوالمدرسوأ
 فً فهم المبادئ المأنونٌة و فلسفة ا ٌبرعو علٌهم اأًن  الناس،والمحاموأمع

. التشرٌع 
 هٌكال مأ المعرفة الخاصة، بحٌث (العاللات العامة)      لمد طّور علماء 

لذلن و فً مستوى مكافا للمهأ المعترف بها، (العاللات العامة)  مهنةتضع
 ال ٌكتبوأ و ٌصمموأ النشرات والكراسات؛ (لعاللات العامة)فالممارسوأ لـ
تأخذ على عاتمها مسبولٌة  مأ األفضل للمؤسسة  أ  بأنًنه:ألنهم ٌعتمدوأ

  جل الدعاٌة؛ ألأ حتى ٌجتهد مأ االعتماد على مأ ٌموم لهذه المهمة،
هم ٌحبوأ  ْأ تظهر  سماؤهم فً وسابل اإلعالم، و بدال مأ ذلن ئساؤر

  أَّ الطرٌمة األكثر فعالٌة للتواصل :ٌستعملوأ مثل هذه التمنٌات؛ ألنهم ٌروأ
 لنجاح شركتهم  و مثلىاإلستراتٌجٌة ال:  هً،مع الجمهور  و الر ي العام

فإّأ لذلن فة عأ طرٌك التمنٌات، و فضال عأ  كوأ المهنة معر،مؤسستهم
 خصصوا معظم جهودهم و نشطتهم  للتواصل (لعاللات العامة)الممارسٌأ لـ

  ْأ ٌؤثروا فً ستطٌعوأبأنّهم ي:  اعتمد معظمهمفً حٌأمع وسابل اإلعالم، 
 ّأ المنظمات  و المؤسسات و عداد كبٌرة مأ الناس عأ طرٌك الدعاٌة فمط، 

بأنهم ٌمكأ  ْأ :  ٌؤمنوأ(العاللات العامة) رجال عمد الى توظٌفالتً ت
 تلن هترٌدعلى وفك ماٌُْحصلوا على  عداد غفٌرة مأ الناس لٌتصرفوا 

.  فً وسابل االعالم وجدٌدةجٌدة صورة عأ طرٌك خلك؛ وذلن المنظمات 
 

ًن ودلة ٌدركوأ   بأأَّ الناس ٌمارسوأ :    والٌوم بد  الممارسوأ األكثر تمّرسا
الرلابة والسٌطرة على كٌفٌة استخدامهم لوسابل اإلعالم الى حٍد  كبر بكثٌر 
مأ السٌطرة على سلون وسابل اإلعالم مأ الناس الذٌأ ٌستعملوأ وسابل 

 حٌث ٌستخدم الناس ،اإلعالم، وهذا ٌنطبك بشكل خاص على حالنا الٌوم
 ووسابل اإلعالم االجتماعٌة ، والمدونات  للبحث عأ تبادل ،اإلنترنت

المعلومات بمدٍر   كثر مأ استخدام وسابل اإلعالم الجماهٌري، ومأ ثم لم 
نطباعات إ (وسابل اإلعالم) و،(العاللات العامة) : كل مأ ممارسًكوأيُ 

، والصور لٌست  كثر مما ٌظأ الناس، "صور" والتً غالبا ما تسمى ،لوٌة
-- وأ ألنفسهم، وهم ٌحرصوأ على  فكارهم الخاصة صورمعظم الناس يف
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عأ المنظمات  و الشركات  و المؤسسات، ومأ -- صور خاصة بهم 
 ٌموموأ بمساعدة الناس على  (لعاللات العامة) ّأ الممارسٌأ لـ: المحتمل

 ْأ تتصرف بلمنظمة ى الابناء صورة إٌجابٌة عأ المنظمة عندما ٌشٌروأ  
ٌفهم الممارسوأ : بطرق كما ٌرٌدها الناس خارج المنظمة، وبعبارة  خرى

إنه ٌجب على المنظمة  أ تخدم مصالح الناس  :  اآلأ(لعاللات العامة)لـ
 لخدمة مصالح  جاءتالمتضررٌأ مأ المنظمات إذا كانت هً  ٌضا

التً توّظف  فراد الٌوم المنظمات فمد بدات المنظمات التً توظفهم، ومأ ثم، 
 (العاللات العامة)بأأ :  و شركات العاللات العامة تعترف(العاللات العامة)

 لٌمة (العاللات العامة)للـ  أ :علٌهم  أ ٌُدركواووظٌفة إدارٌة مهمة، : هً
ُعلٌا للمنظمة؛ ألنها تساعد على تحمٌك التوازأ بٌأ المصلحة الذاتٌة 

 و مصالح الناس الذٌأ ٌتأثروأ بالمنظمة  و الذٌأ لدٌهم السلطة ،للمنظمة
".  الر ي العام"ب ماٌسمى وللتأثٌر فً تنظٌم الناس، ا

 

 عمل المرأة بالعالقات العامة    
 

 صبحت وظٌفة ادارٌة معترف بها، فإّأ   (العاللات العامة)ما  أ    ب   
تمدمها لد تاثر باالعداد الكبٌرة مأ النساء اللواتً دخلأ المهنة، ففً معظم 

، و غلبٌة العاملٌأ المهنٌٌأ هم مأ (العاللات العامة)البلداأ نرى  أ طلبة 
ًن او تملٌداًن استثنوا فٌه النساء مأ االدوار : النساء، وٌمكأ  أ نمول انّه ُعرفا

توصل الباحثوأ الى  نه مأ الصعب لبول النساء كمدٌروأ لد ، واالدارٌَة
لكً تتمدم عملٌا و كتمنٌات و فنٌات، و:، وحتى(لعاللات العامة)تنفٌذٌٌأ لـ

و تتطور ال بد مأ منح النساء السلطة الضرورٌة لممارسة  (العاللات العامة)
، فضالًن عأ التغٌٌر فً الجنس  و التحول مأ (العاللات العامة) دوارهأ فً 

ثنً فً بٌباتهأ،   تنوع عرلً،  ي  بمثابةصاروالذي  ،الذكورٌة الى األنوثة
- مجموعة متنوعة مأ االثنً”:فجمهور المنظمة فً الولت الحالً هو

ة الجنسٌات لها اٌضا جمهورها دالشركات المتعدإأًن  :فً حٌأ نرى، ”الجنسً
العاللات )لذلن اضطرت هذه الشركات الى تطوٌر مباديء والمتنوع؛ 

المتعددة الثمافات للتواصل مع مختلف  نواع الر ي العام المتنوع  (العامة
  مأ عدّهاكمهنة بدال (العاللات العامة)محلٌا و عالمٌا، وال ٌمكأ ممارسة 

 وظٌفة ادارٌة او وظٌفة ادارٌة بدال مأ   عدّهاوظٌفة او وظٌفة بدال مأ
مجموعة مأ التمنٌات ما لم ٌكوأ لدى الممارسوأ هٌكال مأ المعرفة 

ففً االعوام الخمسٌأ االخٌرة  ٌستندوأ فٌه الى البحوث العلمٌة المتوفرة لهم،
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بخطوة متمدمة  (العاللات العامة)لامت مجموعة صغٌرة مأ الباحثٌأ فً 
كبٌرة، فً الوالٌات المتحدة، ومأ ثم فً جمٌع  نحاء العالم بتطوٌر نظرٌة و

على مستوى  (العاللات العامة)شاملة للعاللات العامة بحٌث وضعت 
المانوأ والطب والتعلٌم، : متكافًء مع المهأ االخرى المعترف بها، مثل

بإستعارة كثٌفة مأ المبادئ  (العاللات العامة)وفً البداٌة لام باحثوا 
  أ :،  واستطاعوا(االتصاالت و علوم اجتماعٌة و سلوكٌة): االخرى، مثل 

  .ٌطوروا هٌكلهم الخاص مأ النظرٌة والبحث
التً  ثٌُرت او وضعت واألأ دعونا ندلك و نفحص بعض االفتراضات      

  .زالة اٌة إلتباسات حول ذلنإ، و(العاللات العامة) بخصوص 
 اوهً دور ،دارةإبمثابة  (العاللات العامة)هل تُعّد : والسؤال المطروح هو

أ بٌبتها  و اأ تبنً الجسور الى هذه عتمنً، وهل تموم بعزل المنظمة 
هً وظٌفة  (العاللات العامة)المنظمة، وكٌف ٌمكأ  أ نعرفها ؟ وهل 

العاللات )وظٌفة تنظٌمٌة نوعا ما، واي مأ الطرق االربع لرؤٌة  تسوٌمٌة  و
العاللات )هً االفضل لوصف المهنة، والتركٌز المركزي فً  (العامة
 زاء الر ي العام ؟إتجاه المسبولٌة  (العامة

            
        بأأ الناس حول العالم اكثر ترابطا :الحظ العدٌد مأ الباحثٌأ      لمد 

          فاالموال والمعلومات تتدفك بشكل  سرع مأ لبل، ،واتصاال مأ لبل
والخدمات التً تنتج فً جزء مأ  العالم تنتشر الى جمٌع  نحاء   والبضابع

العالم بأسرع مما كاأ، و صبح السفر الدولً  ٌسر واسرع واكثر تكرارا،  ي 
 .(العولمة)بـ أ التواصل الدولً اصبح شابعا و عاما، وهذا مانسمٌه 

 
العولمة والخصخصة )واستنادا الى هؤالء العلماء والباحثٌأ، فإّأ     

  خذت تشكل المجتمعات وااللتصادات فً جمٌع  نحاء العالم، و (والتحرر
لمد  دت تكنولوجٌات االتصال دورا ربٌسا فً تعجٌل و تسرٌع عملٌة 

 لبث (االلمار الصناعٌة) :، وسهلت تكنولوجٌات االتصال، مثل(العولمة)
 مهما كأأ ذلن ،فً  ي جزء مأ العالمونت بسٌطة انمل  ي حادثة مهما نو

اللحظة نفسها لحدوث تلن الحادثة، فً الجزء نابٌا عأ الكرة االرضٌة كلها 
  و بما  أ  لٌس موجودا بعد،1(االخبار المحلٌة)أ ما ٌسمى بـا: لذلن نمول

 صبح اكبر  (العاللات العامة)أًن مجال  و حمل إ ف،العالم  صبح عالما اصغر
 .واوسع 

                                            
1
 McDowell,Melody, 1997&Dr.P.R. Rao,) 1998). 
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العاللات ) جمعٌة وطٌنة واللٌمٌة خاصة بـ ستٌأ لمد برزت اكثر مأ 
( 600)أ هنان ا ففً الوالٌات المتحدة وحدها ن،19892لبل العام  (العامة

فً ،1989لسم جامعً ٌمدم دورات لطلبة الكلٌات والخرٌجٌأ فً العام 
 لمبة مدٌر (دٌالهاي)، وفً مسح تلفونً اجرته مجموعة (العاللات العامة)

 (العاللات العامة)بأأ : منهم%87جاب  تنفذي عشوابٌا فً الوالٌات المتحدة 
أ ذلن انة مهمة خالل االعوام الثالثة الى الخمسة المادمة، و ناستحتل من

 فً العام -نلوأاتورن و سن- والحظ ، 1996 فً العام  لد تم إجرابهالمسح
أ لأ تكوأ بالضرورة هً افً بلد مأ البلد (العاللات العامة) بأّأ 1999

نٌة توضح تطور ا دراسة مٌدا خمس عشرةعاللات عامة فً بلد اخر، و لدم
 كٌف ٌمكأ ممارسة  فضال عأ وصففً مختلف البلداأ، (العاللات العامة)
فً المنظومات االجتماعٌة والسٌاسٌة وااللتصادٌة االخرى  (العاللات العامة)

 .
 (العاللات العامة) ،كانت العضوٌة فً جمعٌة 2001فً نهاٌة العام ف      

 بلدا، وهً تمثل نموا تسعٌأعضومأ  (900) اكثر مأ  تصل الىالدولٌة
اعلنه او ماصرح به ربٌس  ستنادا الى ماإ عأ العام السابك (%20)ممداره 

 ، و بسبب الزٌادة الهابلة فً 2001فً العام - جان دٌناأ -هذه الجمعٌة 
نالش الباحثوأ  (العاللات العامة)بروز العولمة و  ًًن فً الحٌاة المعاصرة ُي

 (العاللات العامة)كانت ممارسة فٌما إذا : (لعاللات العامة)والممارسوأ لـ
. ٌمكأ  أ تتم بالطرٌمة نفسها فً جمٌع  نحاء العالم 

إغناء هٌكلٌة المعرفة فً : ٌكمأ فً أ الهدف مأ هذه الدراسة        ا
، و مضاعفة األدبٌات المابمة التً تعود لمسألة ممارسة (العاللات العامة)
العاللات )ممارسة : فً جمٌع  نحاء العالم، ومأ بٌنها (العاللات العامة)

 .فً بلد عربً  (العامة
 

  العامة العالقات ممارسةتارٌخ 

 
همٌة حٌأ ننظر الى سٌاق اال واسعمعنى  (العاللات العامة)أ لتارٌخ     ا

نراه صراع الموى الناجم عأ التغٌر السٌاسً وااللتصادي واالجتماعً، 
 :بـ (العاللات العامة)ٌُلخص تارٌخ 

 
                                            
2
  Kruckeberg, regional public relations associations 1995. 
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  .مدة الر ي العام الفاشل للمشروع االمرٌكً ما بعد الحرب االهلٌة  -1
           استأجرت الشركات عندمامدة الر ي العام الحسأ االطالع،  -2

 .والمؤسسات الكبٌرة الصحفٌٌأ لكتابة لصصهم 
مدة الفهم المتبادل لما بعد الحرب العالمٌة األولى التً ادت الى  -3

العاللات )فً السلوكٌات لتطبٌمها على  ستخالص دروس وعبرا
 .(العامة

 
 واالحتجاجات ضد ، مدة التعدٌل المتبادل التً بد ت بالنشاط البٌبً -4

 الحرب، وحركة الدفاع عأ المستهلكٌأ، وحركات الحموق المدنٌة 
. والمساواة 

 الى بناء هٌكل نظرٌة ٌحتاج (لعاللات العامة)لـ فالجسم المعرفً         
، (العاللات العامة)عدد مأ االسبلة االساسٌة فً جوهر  المعرفة، وهنان

  ؟، وما الذي تفعله فً المجتمع(العاللات العامة) حول طبٌعة والتً تتمحور

 

،عأ 1920 فً كتابِه الشهٌر لعام (ادوارد بٌرنٌز)لمد لخص  نموذج     
 طوره فً نصوصه الكالسٌكٌة فً العام لد و،تشكٌل الر ي العامكٌفٌة 

 كٌف ٌستند :بحٌُث ٌبٌّأ (هندسة الموافمة والرضا)تحت عنواأ ، 1955
:  المداخل الجدٌدة، مثل الىالعصري بِعّدِه تحدٌا  (العاللات العامة)تفكٌر 

العاللات )نظرٌة التنسٌك المشترن، وانموذج التناسك ذي الوجهٌأ لتطوٌر 
 (.غرونٌن)على ٌد العالم  (العامة

غالبا ما تمترح التغٌٌر فً  اآلراء السلبٌة،  (العاللات العامة)  أ برامج     
، -هٌجنن و وٌجنن- و لكأ استنادا الى نظرٌة .و تحوٌلها الى آراء اٌجابٌة

نّه ٌواجه إ ف،(َمْحُشورا)اذ عندما ٌتمسن شخص براٌه بموة {: والتً فحواها
- ستام وغرونٌن-  وٌُعرف ،(مطولا)  نه : ننا نمولو ،بر ي منالض له

 نفسه، ّأ  ٌتمسن الشخص بر ٌٌأ  و اكثر متنالضٌأ فً الولتا: (التطوٌك)
ولذلن مأ غٌر المحتمل  ومأ المستحٌل  أ نغٌر االراء تماما مأ السلبٌة الى 

. }االٌجابٌة  و بالعكس 

 

 العالقات العامة تأنٌث  
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 عأ عمل المر ة  بهذه الدراسة لم تكأ هنان معلومات كثٌرةشروععند ال   
، و عند مراجعة االدبٌات توصلت الى انها نالصة (العاللات العامة)بـ

صعبة  (العاللات العامة)أ ا: عتماداًن على فكرةإِ ،واالفتمار الى المواد اضفى 
فً البحث والدراسة، ومأ الصعوبة دراسة مهأ المر ة فً المجال؛ ألأ مهأ 

 (العاللات العامة)أ دور اهً لٌست مشهورة كفاٌة، و (العاللات العامة)
العاللات )أ تارٌخ ا: ٌستلزم عادة تجنب تسلٌط االضواء، والنتٌجة هً

لم ٌكشف سوى بضعة هوٌات، وبالتأكد مأ االدبٌات،  ي مأ آراء  (العامة
العاللات )أ النساء ٌُناسبأ بشكل افضل ا: المهنٌٌأ والمحترفٌأ ٌبدو لنا

 وجود النسبة :مأ الناحٌة العاطفٌة والسٌكولوجٌة، وهذا لد ٌفسر (العامة
 ستٌعاب إ ولعل على الرجال تمع مسبولٌة .العالٌة مأ النساء فً هذا المجال

. واستخدام الصفات والممٌزات التً تجعل المر ة فً ر س المهنة
العاللات )  أ الجٌل الممبل مأ عمال :2003عام فً ال (ماكاي)ٌمول       
سٌشهد تسوٌة لالختالفات المدركة بٌأ الرجال والنساء فً كٌفٌة  (العامة

وي للذكور واألناث فً المهنة، االتفكٌر والسلون، وحتى لد ٌشهد إنتشار متس
حمل  أ : (بٌرما ساغار)و كما ٌمول البروفسور الهندي والبرٌطانً 

نه ا االبسط، ويهوالمثالومازال حمال واعدا و مرغوبا،  (العاللات العامة)
  ول هندي (ساغار) ٌٌعدن الملٌل جدا مأ الرجال ٌموموأ بهذا العمل، ولُهنا

عكس مستمبال ولد  .ٌتملد منصبا فً المنظمة الدولٌة لمستشارٌة االتصاالت
. تشاؤمٌا لهذه الصناعة اذا ما بمٌت غٌر متوازنة

ٌخشوأ وجود اعداد متزاٌدة  (العاللات العامة)أ العدٌد مأ ممارسً ا      
مشتركة تخفض  (طبمة)مأ النساء فً هذا المجال، االمر الذ ي ٌسبب تنامً 

فً السلم المشترن للشركات، وٌعتمد  (العاللات العامة)مأ حالة وظٌفة 
 ، فعندما النساء فً حالة ادنى مأ الرجالاأّ  على المستوى العالمً،البعض

. تؤدي الى تدهور و تشوه هذه المهنة  (العاللات العامة)تتسلم المر ة وظٌفة 
نتمادات تعّد جرٌبة بما فٌه الكفاٌة لالعالأ عأ هذه الهموم، الأ بعض اا     

 عأ مهنً ،2005فً مسح العام  وولكننا نسمع الهمهمات والتذمر،
  أ  جداًن  بأنه مأ المهم:(هال)فً شمالً  نكلترا  وصت  (العاللات العامة)

جذابة جدا للنساء، و أ نستوعب االثر  (العاللات العامة) لماذا تكوأ :نعرف
أ هذا االمر مهم ا: الحالً والمستمبلً لتأنٌث هذا المجال، والجدل الدابر هو

اذا ما رغبت الصناعة بالحفاظ على سمعتها المتنامٌة، و تواصل مسٌرتها 
 . 3الحمٌمٌة فً المستمبل

                                            
3
 International Hall of Fame,Magazine,  2005. 
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 الجمهور؟ عدت عملٌة التأنٌث الى التعاوأ والحساسٌة م هل 

ًن، واتصاالًن إ صبحت اكثر  (العاللات العامة)أ ا: مأ المؤكد  و لكأ لد .نفتاحا
ٌكوأ هذا هو مجرد نتٌجة عأ تجزبة وسابل االعالم، وتطور شبكة األنترنت 

متناغمة مع هدف  (العاللات العامة)التً تشجع على جعل ممارسة 
. جمهورها 

فً الولت الذي ٌعتمد معظم الُكتاب على  أ المر ة مناسبة و مالبمة و        
ذ  ّأ إ ،أ ذلن غٌر مسوغ علمٌاا إالّ  ّأ البعض ٌرْى ،(لعاللات العامة)لـ

نت ا لد جرت فً ولت ن(الصناعة)الكمٌة المحدودة مأ البحوث المتعلمة بـ
ادوار الذكور واألناث لدٌمة، و عفى علٌها الزمأ، و ما زالت طرق تفكٌر 

. الذكور واالناث مستمرة و متواصلة
 ٌعكس ببساطة فً العالم (العاللات العامة)أ تزاٌد اعداد االناث فً ا        

  فً العام(موشارت)فمد لخص . الطبٌعة المتغٌرة لنظام التعلٌم االسترالً
     طرٌمة النظام المصممة لتعدٌل الالتوازأ فً النظام خالل االعوام2005

الذي ٌحدث و.  على األناث منه والذي كاأ ٌفضل الذكور( 2010-2015 )
وزأ الذكور فً ا أ األناث ٌلعبأ لعبة الصٌد، و ٌبدوانهأ ٌتج:اآلأ، هو

 : مثل،أ التعلٌما: األنجازات االكادٌمٌة، فبعض االكادٌمٌٌأ ٌعتمدوأ
إّأ : وأٌعتمدلد كانوا اما البعض االخر، ف.   تأنٌثهلد تم (العاللات العامة)

 تخص الجنسٌأ مسألة التعبٌر الذاتً، والتحلٌل اللفظً، و معالجة المعلومات،
العاللات )إّأ الكفاءتٌأ الربٌسٌتٌأ والضرورٌتٌأ فً فً حٌأ  ذكراًن وانثى،

مالاله ٌفضالأ المر ة، واستنادا الى  التعبٌر اللفظً والتحرٌري (العامة
مأ الواضح  أ االناث ٌمسكوأ بحافة منزلمة ): 2005فً العام موشارت 

 و لم ٌؤدوا ، الذكور االسترالٌٌأ ال ٌؤدوألمعداّأ فً هذه المجاالت فٌما 
 وخصوصا الكتابة ،لافٌة الربٌسةث األناث فً اي مأ الموالف البجودة ما  دته

: لذلن ٌبدو ،(سو  مأ نظرابهم فً الدول الممارنة اوهم لٌسوا ، ...والتحدث 
ٌمكأ تطبٌمه  (العاللات العامة)أ ما ٌنطبك على استرالٌا فً مجال التعلٌم و ا

  وانكلترا و كندا، حٌث تكوأ  االتجاهات االمرٌكٌةفً الوالٌات المتحدة
 ّأ ٌكمأ فً حدى التعلٌالت التطبٌمٌة لزٌادة النساء إواأ   هً السابدة،نفسها

، والمزٌد مأ النساء (العاللات العامة)موضوع المزٌد مأ النساء ٌدرسوأ 
،  على  ساس ماتمثله هذه المهنة مأ بساطة حسب ماٌعتمدوأٌدخلأ المهنة

 فً حٌأ  أّ  هذه االعداد الكبٌرة مأ النساء، نسبة: على  أ ذلن ال ٌوضح
 : 1998 فً العام (براوأ)الملٌل مأ الرجال ٌدرسوأ الموضوع، و كما لال 
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هً مجرد الجزء األول مأ تلن الصناعة التً  (العاللات العامة)أ اربما 
  ذ تتزاٌد اهمٌة ،تشهد المساواة فً الجنس، و فً المعلومات االلتصادٌة

ٌما ٌخص الفروق فً فاالتصال، ولد تكوأ  لٌست مكانا سٌبا كبداٌة، ف
أ لها تأثٌرا كبٌرا فً اختٌار الذكور واألناث ا : نعتمدٌمكأ اأّ الدماغ، ال

التحرٌرٌة ) أ اللغة و ، بدال مأ التعمٌم والمول(العامة لعاللات)لـ
ًن لـ(والشفوٌة   أ األناث اكثر :ذ ٌبدوإ، (لعاللات العامة)هً عنصرا ربٌسا
 وعأ طرٌك البحث فً هذا المجال ،نجذابا للموضوعا اكثر ( و/ و )مالبمة 

 و لكأ ذلن غٌر صحٌح، .أ األناث اكثر مٌال نحوالمهارات اللغوٌةا: تبٌّأ
أ الذكور اكثر لدرة فً الرٌاضٌات، واألناث اكثر مالبمة ااذا ن)أ ا :بسبب

 صعوبة لتمبل الرجال فً مجال الحٌاة اّأ هنالن: فنرى،للمدرة الشفوٌة
 . 4( و دورهم المسٌطر فً هذا المجال ،السٌاسٌة
 ٌبدواأ هنان الملٌل مأ االدلة الثابتة للفروق الكبٌرة بٌأ :ختصارإ    وب

الرجال والنساء فً المدرة على التطبع  و التواصل  و فً طرٌمة عمل 
فً معظم ف ) ،لتضابإب ( 2004  فً العامكٌمل)وكما وضعها  الدماغ،

 كما .(ٌرى الباحثوأ فً الدماغ، مثل بمٌة الباحثٌأ ما ٌبحثوأ عنهالحاالت 
أ الرجال والنساء ٌمٌلوأ الى التفكٌر بطرق ا : ٌرى، والذي(بالند)لال 

نه لٌس كل النساء ٌفكرأ ا:  ودعنا نمول، ولكأ كل فرد بطرٌمته.مختلفة
. بطرٌمة واحدة، ولٌس كل الرجال ٌفكروأ بطرٌمة اخرى

 فالدخل ،  غٌرهّأ البعض اكثر صلة مأإ : اظهرت جمٌع  النتابجلد و    
الٌمكأ عدهّ سببا لرغبة النساء بدراسة الموضوع اكثر مأ الرجال، إذ 

توصلت هذه الدراسة الى فارلا بسٌطا فً الرواتب بٌأ الرجال والنساء، 
أ ا ): ذ لاال، ا  (2005فً العام هوتوأ وهال )كل مأ ٌده  و  كده  وهذا ما 

التحلٌل االحصابً المفصل لمسح الرواتب الربٌسة، ومراجعة الدراسات 
 عدم وجود سبب تجرٌبً لالعتماد بوجود تمٌٌز فً :المابمة كلها تدلل على

 .(العاللات العامة)الرواتب على اساس جنسً فً مهنة 
أ هنان تمٌٌز للٌل  و ال تمٌٌز على اساس ا 5 لمد بٌنت دراسة هوتوأ

فً شمالً  نكلترا  (العاللات العامة)الجنس، وفً عملٌة مسح لمحترفً 
 اي  أ هنان فارق صغٌر فً ، الى النتٌجة نفسها العملٌة توصلت

أ هنان عدم إتفاق ثانوي ان:(هال )التحصٌالت بٌأ الذكور واألناث، و لالت 
                                            
4
 Rosemary,Sayers, political life and their dominant role there, as cited in Bland, 2005. 

 . للعاللات العامة(الوٌن ) للرواتب فً مجلة 2001 دراسة العام الىنتابج الاستندت   5
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والممارسات مأ النساء ٌحصلأ الل بملٌل مأ المحترفٌأ . حول الرواتب فمط
 بأنهأ ٌتمتعأ :على الرغم مأ التحمك (العاللات العامة)الذكور فً 

على الرغم وكاأ ذلن فً الصناعة  م غٌر الصناعة   بمواصفات اكثر سواء
 (التوازأ)الٌمكأ اغفال مسألة و ،مأ التعلٌمات السلبٌة فٌما ٌخص الساعات
، و حتى فً اٌة   (العاللات العامة)بٌأ العابلة والعمل كسبب لعدد النساء فً 

. مهنة 
 بأأ االلتصادٌٌأ الذٌأ :(ستٌف بنكر)ٌمول عالم النفس االمرٌكً       

 أ الرجال والنساء ٌختلفوأ : درسوا تطبٌمات االستخدام لد الحظوا مأ زمأ
 على حالة التوازأفً  ولوٌاتهم فً الحٌاة، فالرجال بالمعدل ٌطاردوأ 

 .حساب عوابلهم

اما النساء، فٌطرحأ وزنا اكثر إتزانا، و مرة اخرى نفكر فً االحصابٌات، 
  والرجال حالة التوازأ، ٌحافظأ علىالعابلة وبأ بالًٌالنساء ي:فالنتٌجة هً

. لة حاالعلى أ حافظو ياللة، وعائال بوأباليال
 ذكرتها التًمسألة اخرى ذات عاللة بما ذكرناه اعاله، و (بنكر)وٌطرح    

 هنان بعض االمور فً اأّ : تبٌّأالنساء فً مسوحات المجموعات المركزة، اذ
الحصول على ب المابلٌة  :الحٌاة التً تمدرها النساء اكثر مأ الرجال، مثل

 (العاللات العامة)بأأ :  و ذكرت النساء،فً حٌاتها (بولت جزبً)وظٌفة 
.  هً وظٌفة مرنة تسمح لهأ بأخذ اطفالهأ، ثم ربما العمل مأ داخل البٌت

و لمد نالش عدد مأ المستشارٌأ الذكور هذه النمطة مأ المهنة، واثارت هذه 
( 2006  فً العامووالترز) و خصوصا ،النمطة العدٌد مأ الباحثٌأ والعلماء

شارت الى تدنً عمل النساء فً تكنولوجٌة  التً  (وٌكلً رلٌو)مجلة ي ف
فتكنولوجٌا المعلومات ال تجذب النساء بسبب  ،المعلومات لالسباب نفسها

التخلً عأ الحٌاة : ثمافتها والساعات الطوٌلة على الماعدة، وهذا بدوره ٌعنً
ففً المأنٌا بٌنت  االجتماعٌة النشطة، واهمال الهواٌات، وتأخٌر الزواج،

           الصحافة ن: على سبٌل المثال–  بأأ المهأ الثمافٌة :الدراسات
        نموذج الل صرامة مأ العمل، والحٌاة اٌمكأ  أ تخدم ن– والتصمٌم 

وترتٌباتها؛ لذلن مأ المحتمل  أ نرى المر ة تماٌض بٌأ العمل والعابلة، 
 ازدواجٌة العمل، وتحصٌل المال جزبٌا  و ازدواجٌة تحصٌل العمل :بمعنى

 . 6أ اخرىاو مهنة التسوٌك للنماذج، وهذا ما لمسناه فً بلد

                                            
6 Gottschall.) dual earner and marketised career‟ patterns),  2002 . 
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  التنوع :      والفسحة  التً اختارها المستجٌبوأ لثالث مناطك ربٌسة هً
أ النساء ا : بٌنت لد،(العاللات العامة)واالبداع والتحدي العملً للعمل فً 

 فً العام( كالٌأ)ٌمتلكأ إبداعات اكبر تجاه هذه المهنة، كما بٌّأ واشار 
إأ إهتمام المر ة بالحرف االكثر ابداعا هً نماذج  ): الذي لال ، و2001

 (العاللات العامة)نت ا أ ن:  الى فكرةلودنا، وهذا ي(على النمط االجتماعً 
 مفاهٌم ابداعٌة : والذي ٌتضمأ،(االجتماعً الناعم)المبدأ ما زالت هً 

 وهذا ٌرجع الى  أ ،مأ مهارات االعمال التجارٌة الشالة مفضلة اكثر
ما زالت منضوٌة تحت السام العلوم االجتماعٌة  (العاللات العامة)دورات 

 الكلٌات التجارٌة، وهذا ( و/و)بدال مأ  نضوابها تحت المدارس التجارٌة 
  ، (لعاللات العامة) لـاالجتماعًالوالع ٌجذب النساء اللواتً جذبهأ الجانب 

ثار بعض المستجٌبوأ للمسوحات على آو فً بعض المسوحات التً  جرٌت 
 المسح الذي كذلن، و2005 فً العام (فولمار) إلٌها هذه المسألة كما  شار

العاللات )شرأ الى  نّهأ اخترأ آ مأ النساء %(72) أ : اثبت اجري
العاللات )بسبب الجانب االبداعً فٌها، وهذا ٌفسر سٌادة المر ة فً  (العامة
 ولذا على الرجال  أ ٌستوعبوا المزاٌا التً تتحلى بها المر ة ،كمهنة (العامة

 .  (العاللات العامة)للسٌطرة على 

 

  الفقرتأنٌثو (م أُنثىأذكر )الجنس  
  

      والحكم عموما كانت السبب ،أ هامشٌة المر ة فً العملٌة السٌاسٌة     ا
 أ الحكم ِبعّدِه مفصل العاللة ، وواالثر للتمدم البطًء الذي احرزته المر ة

 : نتٌجة وكاالت تنمٌة التعاوأ؛بٌأ الدولة والمواطأ لد تزاٌد باستمرار
 ، وهذا 7 وترلٌة التنمٌة المستدامة،كماعدة اساسٌة لمحاربة الفمر والظلم

ٌرجع الى  أ الحكم ٌشكل المرارات السٌاسٌة حول توزٌع الثروات، 
 ومأ جهة اخرى على الحكم  أ ٌُعٌد اختراع ،وتخصٌص لوة الر ي العام

االفتمار الى الموة  : للفمٌر، ثم  أ تعرٌفات الفمر تتسع لتشمل- نفسه كحامً
التخاذ المرارات، والوصول الى المعلومات، وٌجب  أ تلبً تجارب كل مأ 
النساء والرجال، خصوصا و أ النسبة العظمى مأ النساء ٌعشأ فً  وضاع 

فمٌرة اكثر مأ الرجال، واأ ما هو حدي لعملٌات الحكم هواأ ٌؤخذ فً 
 نتٌجة ؛أ الرجال والنساء ٌواجهوأ اشكاال مختلفة مأ الفمرا: الحسباأ

                                            
7
 Baden, the promotion of sustainable development, (2000). 
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الدوارهم و حاجاتهم المختلفة والمتباٌنة، فالحكم ٌستجٌب للفمر الذي ٌلبً 
حاجات النساء، و لذلن فهو لٌس بالضرورة اّأ ٌستهدف النساء وٌعزلهأ، بل 

. الرجال والنساء:لمصالح لكل مأاالدوار المختلفة والمسبولٌات واٌتفهم   
 أ تراكٌب الحكم المعاصرة لد عدّت  عدادا سٌبة للتعامل مع الفمر     ا

 ،والظلم، ألأ هذه التراكٌب هً منحرفة وغٌر متساوٌة  صال فً تركٌبها
وتشخٌص افتراضات ادوار  ولغرض معاملة الفمرعلى وفك طبٌعة التجارب،

الجنس فً تراكٌب الحكم عأ طرٌك عاللات الموى الصرٌحة بٌأ النساء 
، فمد تم إجراء دراسة والرجال، والتً ٌجب  أ توضع فً مستوى التحدي

للفمٌر - التفكٌر الحالً حول العاللة بٌأ الحكم الحامًخلصت الى اّأ 
طار الحكم الدولً لحموق إذ ٌجب  وال وضع المنالشات فً سٌاق إوالجنس، 

لٌها على اساس السٌاسات إأ لبل االستمرار فً النظر ااألنس
الماكروالتصادٌة الوطنٌة والالمركزٌة، والمؤسسات واالدارة العامة 

، والتً ٌمكأ  ّأ نتلمسها نونٌة و حكم العابلةاوالدٌمولراطٌة واألنظمة الك
       :باآلتً

 
الرابطة النظرٌة بٌن الجنس والحكم والفقر  -1

 
      أ الحكم الجٌد مؤسس على لابلٌة المواطنٌأ على طلب الجدارة ا       

الحك بالمشاركة فً صنع المرار  :واالهلٌة فً ثالث مناطك عرٌضة هً
 8العام، و تضمٌأ حاجات و مصالح الناس فً السٌاسة، وتخصٌص الموارد

، و أ المابلٌة على طلب و ممارسة هذه االهلٌات مرتكزة على ادوار الجنس، 
وعاللات الموة غٌر المتكافبة، و أ استثناء الجنس مأ المواطنة هو مرتبط 

،  بالعالمالعام للسٌاسة  الذي ٌشخص دور الرجال(الخاص/العام)باالنمسام 
.  9واالستخدام المدفوع االجر، والمر ة فً الرعاٌة و تربٌة االطفال فً البٌت

 ممثالت سٌاسٌات، و ال تترجم مصالحهأ مكأ عدّهأ أ النساء ال ي      
كجزء ( والعنف المنزلً، و تربٌة االطفال،الحاجات الصحٌة:مثال)الجنسٌة،

، وهذا له اثر فً تجرٌد السٌاسة 10 جٌد مشترن للجمٌع مرنومأ المجتمع، 

                                            
8
  (Baden 2000),Ibid. 

9
 (Meer and Sever 2004(women‟s in caring and child-rearing in the home.  

10
 (Meer and Sever 2004(,Ibid 
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مأ مصالح النساء، والفشل فً االعتراف بمسابل الموة المتضمنة فً تلبٌة 
. 11واة بٌأ النساء والرجالاالالمس

 

ٌُْث التَّْذِكٌِر أو التَّأنٌث) الجنس -2  والحكم  (من َح
 

 الخاص حول مسابل يالستشارا       لمد ََصرَح مكتب االمم المتحدة 
 مسألة مركزٌة للتنمٌة، و :بأأ المساواة فً الجنس هو: الجنس، وتمدم المر ة

ُطر حموق االنسأأ الدول المولعة على حماٌة مجموعة  لزمت إ ،تخفٌف الفمر
كونٌة مأ الحموق التً ٌستطٌع المراء والمواطنٌأ الهامشٌٌأ على المطالبة 

تفالٌة تملٌص كل  نواع التمٌٌز ضد المر ة، إ:  مثل،وهذه االدوات بها،
 كل هذه االدوات لد اكدت على اطر الحموق الربٌسة، .للعملتفالٌة بكٌأ إو

وبوجه خاص فً العاللات الخاصة بالحموق االجتماعٌة وااللتصادٌة التً 
 الحركات ؤديفً العدٌد مأ الحاالت تتعّد ذات اهمٌة خاصة للمر ة، ف

النسوٌة مع منظمات المجتمع المدنً دورا ربٌسا فً الضغط على الحكومات 
ولكأ . لتنفٌذ االتفالٌات وااللتزامات التً ولعتها ضمأ اطار العمل الدولً

الرغم مأ التمدم المهم، فإّأ لدرة العدٌد مأ النساء لتحمٌك هذه الحموق على 
النساء الفمٌرات ٌفتمرأ الى المعلومات والتعلٌم  فهً لدرة محدودة،

الحقوق  : مما ٌؤدي الى بروز فجوة بٌأ.نونٌةاوالوصول الى العملٌات الك
  .لحقوق على الورق واالفعلٌة

 
 طر العمل االقتصادٌة الماكروٌةأُ - 3

  فً السنوات األخٌرة خضعت تنمٌة المطاع الخاص والمطاع العام     
. نٌةاوالمؤسسة على الحموق االنس (الفمٌر حماٌة)لالعتراف بالحاجة الى نمو 

 و لكأ لم . 2001  فً العامشار مكتب االمم المتحدة للمستشار الخاصآكما 
.  ٌكأ هنان سوى تمدم الل فً ربط ذلن باشكال الجنس والفمر والظلم

ولمد جربت االلتصادٌات النسوٌات تلبٌة هذا االمر بتجنب االشارة الى      
  إذ تم منالشةالدور الذي تؤدٌه النساء فً االلتصادٌات الجمعٌة  و الكلٌة،

 ٌُعتم ، والذيالحضور االعظم للرجال فً االلتصاد الرسمً المدفوع االجر
على عمل النساء غٌر المدفوع فً التصاد الرعاٌة الضروري لدعم و حماٌة 

                                            
11 Baden, S., 2000, „Gender, Governance and the Feminization of Poverty, 
Women and Political Participation: 21st Century Challenges, New York: UNDP 
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بأأ النساء :  و لمد بٌنت البحوث،12الموى العاملة، ورعاٌة االطفال والمسنٌأ
 العمل الزراعً :بضمنه، وممثالت بشكل غٌر مناسب فً االلتصاد العالمً

غٌر المدفوع، و دٌمومة المزارع، والعمل المنزلً، والعمل المؤلت، و أ 
سٌاسات االلتصاد الماكروي تزٌد مأ العمل غٌر المدفوع عأ طرٌك 

أ الذكر ا: خصخصة الخدمات، وتطبٌك التعلٌمات المصرفٌة التً تفترض
 .هو جالب الخبز، و تفشل فً توزٌع الثروة لربات البٌوت الفمٌرات 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
12

 (Baden, S., 2000, „Gender).Ibid 
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 والذي ،خالل االعوام العشرة الماضٌة  ُسس صندوق المبادرات للنساء     و
ٌستهدف ربط االلتزامات والتعهدات الحكومٌة بالوالع، واجبارها على 

  تخصٌص الموارد المطلوبة التً تسعى الى تطبٌك المساواة بٌأ الجنسٌأ، 
 مرالبة اثر االجراءات المالٌة،  تكمأ فًوهنان صنادٌك اكثر تطورا مهمتها

: التً تعنًو ،التخفٌض فً النفمات االجتماعٌة على التصاد الرعاٌة :مثل
ادخال تضمٌنات للعمل غٌر المدفوع للمر ة الفمٌرة، وعلى الرغم مأ  أ هذا 

ثر   و، االنفاقلصورالتحسأ فً تدفك المعلومات المطلوبة، و: االمر ٌعنً
الّ  نه لٌس هنالن داللة على  أ ذلن ٌمكأ  أ ٌؤثر إذلن فً النساء والفمراء، 

فً ستراتٌجٌات تخفٌض الفمر على مستوى تفكٌر الوزارات المعنٌة ازاء 
. نوعٌة الجنس

 
ـــة يمقرطـيالد- 4

أ إسهام النساء وتمثٌلهم فً عملٌة صنع المرار ا :      وضحت البحوث
 ،  فضال عأ ذلن، و كما آشرنا 13ٌمكأ  أ ٌخفض مأ مستوٌات فمر األناث

 االفتمار الى الموة حول :تسعت مؤخرا لتشملإاعاله، فإّأ تعرٌفات الفمر لد 
صنع المرار فً الحٌاة العامة، و كذلن فمر الدخل، و مع ذلن فإّأ األنظمة 

اسٌة الحالٌة تضع حواجز وعمبات على إسهام المجموعات الهامشٌة، يالس
 وحاجاتهم ،متماسكة مأ المصالح فالنساء والفمراء ال ٌتمتعوأ بمجموعة

لتسوٌة االشكال االخرى مأ الظلم والالمساواة، والتشكل دوابر  نتخابٌة 
 أ العمل االٌجابً هو واحد و ،جغرافٌة تستند إلٌها اغلب األنظمة الساسٌة

فً  مأ االستراتٌجات التً استخدمت على نطاق واسع لزٌادة اعداد النساء
استخدمت بفعالٌة  لد (الكوتا) ةصحنت انظمة الحصاالوظٌفة السٌاسٌة، و ن

الوطنً والمحلً لتحمٌك كتلة مهمة للنساء داخل : كبٌرة على المستوٌٌأ
نه البد مأ انات واالحزاب السٌاسٌة والحكومات المحلٌة، على االبرلم

 أ النساء لد ال ٌلتزمأ بالضرورة بعدالة الجنس  و حكم حماٌةاب: االعتراف
تمٌل الى جلب النخبة مأ النساء الى  (الكوتا  و الحصة)الفمٌر، فأنظمة 

أ البرلمانٌة  و ا، فاللج14اللواتً ٌستخدمأ كوكالء للرجال   و،الوظابف

                                            
13

 (Baden 2000).Ibid 

 
14

 Goetz and Jenkins, Quota system, 2005. 
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االجهزة الوطنٌة للنساء لد ترى مكانا جٌدا لدعم جهود السٌاسٌات مأ االناث 
لتمدم المساواة بٌأ الجنسٌأ، ومرالبة التشرٌعات والسٌاسات الجدٌدة، و مع 

 15.دذلن غالبا ما تكوأ هذه االجهزة تفتمر الى التأثٌر السٌاسً والموار
 
المحاسبة واصالح المؤسسات - 5

      إّأ إالسهام االكبر للنساء لأ ٌؤدي تلمابٌا الى تغٌر فً وضع حكم 
 أ االمر ،و16تركٌبٌة لتلبٌة مصالح الجنسالحواجزالالذكور فً المؤسسات و

 إذ تتمرر االهلٌات، والموارد المخصصة، ،على مستوى المؤسساتٌكوأ 
واالسواق المنظمة على  أ استثناء االفراد و مصالحهم العاملة فً المسرح 

. 17السٌاسً عادة تنمل الى استثناء المؤسسات
أ المؤسسات عموما لٌس لدٌها حوافز  و سٌاسات لتلبٌة و سد الظلم ا     

بأأ المؤسسات العامة ٌجب  أ : بٌأ الجنسٌأ على الرغم مأ الحمٌمة المابلة
تكوأ لابلة للحساب لتطوٌر و تنمٌة المساواة بٌأ الجنسٌأ، و مراعاة مصالح 

النساء، و أ محاسبة مؤسسات الخدمات العامة تتمٌز بتضمٌنات خاصة 
النساء الفمٌرات لد ٌكأ اكثر اعتمادا على  تتلخص بأأ للفمراء مأ النساء

 و لد ٌتأثرأ .الرعاٌة الصحٌة والضماأ االجتماعً: الخدمات العامة، مثل
دفع اجور المستخدم  و : بصورة غٌر مناسبة بمسابل الدخول والوصول، مثل

، فضال عأ ذلن فإّأ الخدمات العامة غالبا ما تستهدف 18مستلزمات الهوٌة 
كأمهات  و رعاٌة االطفال، والرجال فً : النساء فً ادوارهأ الجنسٌة

فً حٌأ النساء فً الموى العاملة بحاجة الى الخدمات ، 19كعمال: ادوارهم
حموق العمل والحماٌة، و فً حالة مؤسسات المطاع الخاص، : اٌضا، مثل

حٌث مصالح المستهلكٌأ، ومنافسة واضعً السٌاسة، فمأ الصعب تطبٌك 
      .آلٌات المحاسبة

 الفســـــاد-6

                                            
15

 Goetz and Jenkins.Ibid  
16 Goetz, A.M and Jenkins, R., 2005, Re-thinking Accountability,IDS Gender 
Working Group, Gender and Governance: Proposal for Concept Development 
and Workshop, mimeo, 2005. 

17 United Nations Office of the Special Adviser on Gender Issues and the 
Advancement of Women (OSAGI), 2001, Joint Workshop on Governance, 
Poverty Reduction and Gender Equality, Vienna 23 – 25 April 2001. 
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     لمد جرت منالشات مستفٌضة حول الفساد فً المطاع العام، و محاسبة 
نت النساء الل اأ نا :و لمد تركزت المنالشات حول. المسبولٌأ عأ ذلن

 التفاضلً :االثر  على  أ ما لم ٌحلل  بشكل مستفٌض هو.فسادا مأ الرجال
للفساد على النساء والرجال، وكٌف توضع االجراءات المضادة للفساد على 

. اساس افتراضات خاصة الدوار الجنسٌأ، والعاللات
           أ الفساد الذي ٌستنزف الموارد العامة، وٌسلب الكثٌر مأ االموال 

الضرورٌة مأ التنمٌة االلتصادٌة الوطنٌة  و الخدمات االجتماعٌة ٌؤثر 
    بشكل غٌر مناسب فً النساء والفمراء الذٌأ ٌعتمدوأ اعتمادا كلٌا علٌها،

ولد تكوأ النساء فً وظابف الل لوة لمواجهة الفساد عندما ٌحدث، ومأ ثم  
 تمدٌم الجنس ممابل خدمات خاصة  و : مثل،فمد ٌواجهأ اشكاال مأ الفساد

 (الحك بالمعلومات) بخصوص ولمد وفرت حمالت الحركات النسوٌة .موارد
الطلب بالمحاسبة مأ  آلٌات ثمٌنة للتفوٌض الجماعً للنساء الفمٌرات

.  المؤسسات
 
 المجتمع المدنـــً -7

                لمد عدّت منظمات المجتمع المدنً كآلٌة لمواجهة لوة الدولة، 
أ بناء اواستخدامها لمحاسبتها فٌما ٌخص االلتزامات إزاء المواطنٌأ؛ لذلن 

 ٌكوأ فٌها الفرد إذتسٌٌس المصالح المشتركة، : الحركات االجتماعٌة ٌتضمأ
المطاع )غٌر المحظوظ لد اصبح ضررا تركٌبٌا، ولذلن اصبحت مسألة 

ولمد  دت حركات المجتمع المدنً، . ، وضمأ مدى الحكم(المنظم الجٌد
والنمابات ، أاومنظمات حموق االنس، الحركات النسوٌة: بضمنهاو

 ادوارا  والتً  دت وحركات حموق االرض للفمراء،والمنظمات الجماهٌرٌة
ربٌسة فً تجمٌع الوزراء، والدفاع الجراء التغٌٌرات فً التشرٌعات، وزٌادة 

ة والظلم، فخالل العمود الماضٌة نجحت المنظمات اواونشر الوعً بالالمس
حموق النساء االجتماعٌة وااللتصادٌة  الخاصة بالنسابٌة فً تسٌٌس المسابل

و لمد دعً . والعنف ضد النساء، واإلساءات االخرى لحموق األنساأ
الوطنً والدولً لمعالجة مثل هذه المسابل بالحلول : الممثلٌأ على المستوٌٌأ

ومع  أ منظمات المجتمع المدنً ُعدّت سمة ممٌزة للدٌمولراطٌة    السٌاسٌة،
 ولكنها لٌست بالضرورة اّأ تموم بتطوٌر المجتمعات .والحكم الصالح

نً ا فإّأ هذه المنظمات تع،وٌة مأ حٌث الجنس مثل بمٌة المؤسساتاالمتس
 . 20وٌة تعمل على استثناء مجموعات معٌنةااٌضا محطات لوى غٌر متس
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      وفً العدٌد مأ السٌالات، فمد تملص الدور السٌاسً للمجتمع المدنً، 
 تُجبر منظمات المجتمع المدنً االستٌالء على امدادات الخدمات التً حٌث

أ مثل ا :تجهزها الدولة، وهذا مهم بوجه خاص للنساء الفمٌرات، على اساس
ًن  رعاٌة كبار السأ والمرضى ، و حتى عندما : هذه الخدمات تشمل عموما

تستطٌع هذه المنظمات الدفاع عأ مصالح النساء، فإّأ لدرتها على التاثٌر فً 
التراكٌب الحكومٌة الرسمٌة تتملص و تتحدد نتٌجة مجموعة مأ العوامل، 

للة الخبرة والتجربة والتعلٌم والتمٌٌز الجنسً واالفتمار الى االرادة : مثل
. السٌاسٌة

 
الالمركزٌــــة - 8

     لمدعدّت الالمركزٌة خطوة اٌجابٌة نحو وضع الحكومات تحت طابلة 
ولمد كشفت .  بجعل المرار السٌاسً ٌنزل الى المستوى المحلًو ،الحساب
بأنه حٌثما كانت الموارد، فإّأ الالمركزٌة هً االداة االفضل : البحوث

لٌام النساء : مأ الفمراء والمجموعات الهامشٌة، مثل عدد لمشاركة اكبر 
:  و لكأ ال بد مأ التذكر.تخاذ المرار، ومرالبة  نشطة الحكومات المحلٌةإب

ولمد .  بأأ موفري الخدمات المحلٌة لٌسوا مسبولٌأ عأ المٌزانٌات الوطنٌة
 المستوى ى أ إجراءات تخفٌض الفمر ٌكوأ افضل عل: بٌنت بعض التعلٌمات

. 21الوطنً
أ النساء ٌستفدأ ا: ضاافترتم        ومأ وجهة نظر التمٌٌز الجنسً، فلمد 

 نتٌجة السٌاسات المحلٌة ؛مأ المركزٌة الموة لصنع المرارات فً الهٌبات
نتٌجة التمٌٌدات على ) ،التً تناسب اكثر النساء مأ السٌاسات الوطنٌة

، واأ لوتهأ فً السٌاسات المحلٌة (الحركة، واالفتمار الى الخبرة والتجربة
أ التراكٌب ا: أ فً السٌالات الغربٌة، وفً الوالعاطٌر البلد تبستكوأ الل 

البطرٌركٌة ٌمكأ  أ تكوأ بموة على المستوى المحلً، و ٌمكأ دمجها مع 
الهٌبات االعتٌادٌة غٌر المابلة للحساب  و الهٌبات غٌر الرسمٌة والعاللات 

المجتمعٌة، والتً تجعل االمر اصعب على النساء لممارسة تأثٌرا لوٌا، وذي 
 الطبمة  و بسببواة ا فأأ اشكال الظلم والالمس،و فً هذا المستوى 22معنى

الطابفة تصبح صعبة على النساء الفمٌرات للمشاركة واإلسهام كما فً  ي 
. خرآمستوى 
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الحقوق القانونٌة والوصول الى العدالة -9
النساء تواجه : ّأ المجموعات الفمٌرة، والتً ال حول لها و ال لوة، مثلا      

: التمٌٌز ضمأ دواخل  نظمة الحكم المانونٌة على ثالثة مستوٌات، هً
نٌأ تمٌٌزٌة حول الملكٌة الشخصٌة  وغٌاب التشرٌع الو ): لوانٌأ- 1

. (المناهض للعنف 
 (متطلبات المعلومات  و اجراءات االدلة ) نظمة لانونٌة - 2
.  (كالماضً والمحامً:  نحراف الذكورإِ )آراء ثمافٌة - 3

     على  أ اصالح الهٌاكل الدٌمولراطٌة، و صٌاغة الدساتٌر فً العالم 
أ ادخال حمولهأ فً االنامً لد وفر للحركات النسابٌة نمطة دخول لضم

غالبا ما تضٌف هذه التشرٌعات  نظمة متوازٌة ف، ومع ذلن 23التشرٌعات

نونٌة المابمة جنبا الى الانونٌة، إذ هنالن مجموعات جدٌدة مأ الحموق الك
نٌأ انٌأ الرسمٌة و غٌر الرسمٌة واالعتٌادٌة، و أ استخدام المواجنب مع المو
اكثر شٌوعا عندما ٌكوأ االفراد بعٌدٌأ عأ مركز الدولة  االعتٌادٌة هو

االلتصادي، و ذلن مأ المؤكد سٌؤثر -جغرافٌا، ومأ حٌث المولع االجتماعً
نٌأ الرسمٌة، و أ الموانٌأ افً حٌاة الناس الفمراء بدال مأ استخدام المو

االعتٌادٌة ضرورٌة بشكل خاص للمر ة للوصول الى العدالة بما  نها تمٌل 
والطالق والعنف ج الزوا: الى السٌطرة على العابلة  و المسابل المنزلٌة، مثل

  نّه مأ المحتمل :نوأ االعتٌادياضد النساء، و تبٌأ البحوث عند تطبٌك الك
. 24نوأ الرسمًا أ التحصل المر ة على حمها مأ العدالة بدال مأ تطبٌك الك

 
 

حكم االســــرة  -10
         كتخصٌص الموارد: المرارات داخل البٌت:       ٌشمل حكم االسرة 

    لرار فض النزاعات، : والوراثة والمنح وبعض المسابل المنزلٌة، مثل
هنا تكوأ العاللات بٌأ الجنسٌأ ذات ووتربٌة االطفال، والعنف فً المنزل، 

نة، وهً لمصلحة اتأثٌر فً المر ة عندما تكوأ هذه العاللة غٌر متوز
الرجل، وخصوصا للمر ة الفمٌرة  و العاطلة عأ العمل، ولٌس لدٌها اٌة 

إنشطة خارج المنزل، وهذه العاللات غٌر المتوازنة تؤسس لعنف منزلً 
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واأ حكم  ٌزداد خالل ُمدّد عدم االستمرار  و الصراع فً المحٌط العام،
العابلة ٌدمج كذلن المسابل الخاصة للجنس واالخاللٌات ضمأ الكفة الموٌة 

  .عتٌاديعدّ طبٌعً  و اي ِ على  ساس اأ ذلنالمسٌطرة
 الذي ٌستثنً العابلة مأ المناظرات العامة (الخاص/العام)        أ األنمسام 

ة الجنسٌة اواأ المسالتزاماتها لضمإ والسٌاسٌة ٌحل الدولة  و ٌعفً الدولة مأ 
لحموق المر ة فً هذه المجال، و ٌضع العنف المنزلً خارج اختصاص 

 تجاهنونٌة لد تصبح عمٌاء اأ األنظمة الكا: المؤسسات الحاكمة، والنتٌجة هً
نوٌا للمشكالت االجتماعٌة  و السٌاسٌة ارؤٌة العنف بِعدّه طبٌعٌا  و ث

، ولذلن فالمر ة الفمٌرة بوجه خاص ذات فرص الل، وموارد الل 25االخرى
 فً البٌت، خصوصا فً حالة العنف  ةاواللتخلص مأ موالف الظلم والالمس

. المر ة:  بذلن الموجه للجنس اآلخر، و نعنً
ًن، ا      أ التمسٌم بٌأ العام والخاص هو لحد ما محتوى مزٌف نظرٌا وتطبٌمٌا

 هنان روابط لوٌة بٌأ حٌاة االسرة وحٌاة العمل، وصنع المرار حٌث  أّ 
تمسٌم المسبولٌات المنزلٌة، :  الذي ٌتوسط المفاوضات، مثل(العام/السٌاسً)

أ اعضاء اوالتنافس على الموارد النادرة، والمرارات حول االطفال، وام
العابلة، فهذه المفاوضات تجري فً سٌاق عاللات الجنسٌأ، وهً التً 

. ستشكلها تجارب وخبرة الصحة والولت وفمر الدخل
 فضال عأ فهم الروابط بٌأ المجاالت العامة ٌمكأ المول انّه :         و خٌرا

أ الدولة دابما تتدخل فٌما اب:  فمأ المهم االعتراف بالحمٌمة المابلة،والخاصة
، و أ عملٌات الحكم تطرح بعض االفتراضات (المجال الخاص)ٌسمى بـ

 سٌكوأ هنان :حول بناء و تركٌب اهل البٌت والعاللات، فعلى سبٌل المثال
الرجل الكاسب المعٌل الذي ٌؤثر فً لدرة مختلف الناس لطلب الحماٌة 

لدولة كذلن سٌطرة مباشرة عأ طرٌك الموانٌأ والتشرٌعات لوالخدمات، و
 .26.على الجنس والحمل والوراثة والوصاٌة على االطفال والزواج
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