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  2و ص  4002ديسًرب  42جريذة األَباء األحذ ادلىافق 

 يف انتقرير انرابغ نهًكتب اإلمنائي حىل وضغ ادلرأة انؼربيت

 يشاركت ادلرأة انكىيتيت يف احلياة انسياسيت مل تتى بسهىنت نىجىد يىاقف يتشذد: األيى ادلتحذة 

فادة يٍ يالحظاته ويُاقشت انتقرير ميثال حتذيا جىهرا ويستذػي دراست يتأَيت نإل: انكُذري
 جىاَبه خلذيت ػًهيت اإلطالح وانتًُيت يف كم اجملاالث

 ػسة ػثًاٌ
نطُفت انكُذسٌ إىل دساست يخأَُت نهخمشَرش انشاعرغ   . دػج يذَشة ادلشكض اإللهًٍُ نهطفىنت واأليىيت د

ضلى هنىع ادلشأة يف "ػُىاٌ  نربَايش األيى ادلخغذة اإلظلائٍ عىل انخًُُت اإلَساَُت يف انؼامل انؼشيب ورنك حتج
ولانج دص انكُذسٌ أٌ انخمشَش حطشق نىػغ ادلشأة انكىَخُت حؼهًُُا وطغُا وسُاسُا ووظُفُا . "انؼامل انؼشيب

وأدعُا ولاَىَُا يف سُالّ انؼشيب انؼاو وػًٍ إشاساث ػاعشة ونكُها ْايرت وإعظراتاث يخُىػرت  هرج     
 .ّ طلبت كبًنة يٍ ادلخخظظرٌن انؼرش   حوأػذ طفغت 292َخكىٌ انخمشَش يٍ . االعظاتاث وانخغذَاث

واغلاد رلخًغ ادلؼشفرت وسفرغ   خىسُغ دائشة احلشَاث َطانب عوانخمشَش عشيخّ َُادٌ عاإلطالط انذؽلمشاطٍ و
 . انخذخم األصُيب

 جتاوز انُىاقض انثالثت
ت، حترذَا  ير ػًرال األ أػهً صذول وػغ  2002حمشَش انخًُُت االَساَُت انؼشعُت اجلذَش عانزكش أٌ 

 .يف ادلؼشفت، واحلشَت، ومتكٌن انُسات: صىْشَا َخًزم يف جتاوص َىالض رالد

َخؼذي يطهب هنىع ادلشأة يف انبهذاٌ انؼشعُت رلشد إعماق احلك "سد يف انخمشَش شلا و: أػافج و
فانؼًم يٍ أصم هنىع ادلشأة . عكوإَظاف انُسات يٍ غنب حاسؼلٍ ولغ ػهُهٍ، وكالعلا واصٌب ويطهٌب 
لذ  انبهذاٌ انؼشعُتأٌ  ال خالف يف .انؼشعُت َخضاوص كم رنك إىل احلشص ػهً هنؼت انىطٍ انؼشيب عأسشِ

انُهىع عادلشأة، ونكٍ ياصانج أيايُا أشىاؽ نبهىؽ انغاَاث انُهائُت  متكُج يٍ حتمُك إصلاصاث يشهىدة يف
إٌ يهاوَّ ػخًت حبمً . يف انىطٍ انؼشيبنُهىع ادلشأة " انخًُُت اإلَساَُت انؼشعُت"حمشَش  ادلشغىعت وفك حظىس

لُذ اإلصلاص نُخى هنىع ادلشأة يف انىطٍ انؼشيب يٍ خالل ادلساواة يف اكخسا  وحىظُف انمذساث انبششَت 
فىػغ ادلشأة يف انبهذاٌ انؼشعُت ؽلزم زلظهت حفاػم ػذَذ يٍ انؼىايم انزمافُت . ومتاو انخًخغ عاحلمىق

اسُت انيت حخشاعك عطشَمت يشكبت، وعؼؼها إشكايل انطاعغ، مبا َؼّىق هنىع واالصخًاػُت وااللخظادَت وانسُ
وػهً انشغى يٍ كم رنك، فمذ متكُج َسات ػش  يٍ حتمُك إصلاصاث يبهشة يف . ادلشأة يف انىطٍ انؼشيب

 ". سلخهف رلاالث انُشاؽ انبششٌ
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 انتؼهيى يا قبم ادلذرسي

شَش إىل َمض كبًن يف ْزا انُىع يٍ انخؼهُى يف انبهذاٌ يف انخؼهُى يا لبم ادلذسسٍ أشاس انخمو: حطشلجو
انؼشعُت ونكٍ انكىَج ونبُاٌ واإلياساث انؼشعُت ٍْ األكزش اصلاصا عُذ حظم َسب اإلنخغاق يف انخؼهُى يرا  

وحطشق انخمشَش إىل حفىق انبُاث يف انخؼهُى االعخذائٍ يف انكىَرج  %.  07لبم ادلذسسٍ فُها إىل أكزش يٍ 
 (. 07ص )َخائش يششوع ادلؤششاث انخشعىَت انزٌ أػذحّ اجلًؼُت انكىَخُت نخمذو انطفىنت  اسخُادا إىل

 انتؼهيى انؼايل  يفحتقيق ادلساواة بني اجلُسني 

يف ارُيت ػشش عهذا ػشعُا يُها يف سضالث انخؼهُى انؼايل وأشاس انخمشَش إىل حتمُك ادلساواة عٌن اجلُسٌن 
الث يف انخؼهُى انؼايل ػهً ػذد انزكىس نكٍ َسبت كبًنة يرٍ طرال    وَضَذ ػذد انُسات ادلسض. انكىَج

كًا متُض عؼغ اجلايؼاث انؼشعُت "ووسد يف انخمشَش  (.00ص )ادلُطمت انزكىس َهخغمىٌ عانذساست يف اخلاسس 
ػذ انبُاث يف يؼاًَن لبىل انطال  ػٍ انطانباث ، عُذ َمبم طال  اذلُذست وانبخشول يف صايؼت انكىَج 

نكرٍ  .  ..08عًُُا حمبم انطانباث نهخخظظاث َفسها مبؼذل  9076ُم ادلزال مبؼذل حشاكًٍ ػهً سب
  (.00ص " )ادلُطمت حشهذ يغ رنك حتىال يف حىصهاث انفخُاث عانذساست يف رلاالث ػهًُت وحمُُت يخمذيت

 ابذاع ادلرأة يف اجلاَب األديب وبذاياث انىػي

وػٍ اعذاع ادلشأة يف اجلاَب األديب أشاس انخمشَش إىل انشواَت وعذاَاث انىػٍ انفشدٌ ويىاصهت رمافرت  
وسعطج سواَاهترا  طؼىعاث كزًنة  انكىَخُت نُهً انؼزًاٌ انيت واصهجانذوَُت وركش انخمشَش عشوص لهى األدَبت 

 ( . 226، 640، 649، 66ص )عانىالغ 

انسُذة خانذة أمحرذ  ايشأة كىَخُت وٍْ أػًال نىايغ يٍ ػًُهٍ  وركش انخمشَش أَؼا َبزة ػٍ َسات
واعذة يٍ مثاين عُاث اخخاسْا وانذْا نهًشاسكت يف إداسة ششكت وانذْا "انمطايٍ عُذ صات يف انخمشَش عأهنا 

. و 6661وأطربغج سئُسرت انشرشكت يف    ". انمطايٍ نهخضاسة –اخلُُين "نهًشاسكت يف إداسة ششكت 
انششكت عؼذ وفاة وانذْا، ونكُها عاػج عظخها فًُا عؼذ، وأسسج شرشكت ػماسَرت   واسخًشث يف إداسة 

 (. 671ص " )كًا متخهك طُذنُت خاطت هبا يُز ػششٍَ ػايا. خاطت هبا

 انؼًانت انُسائيت انىافذة
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 246ْرى  ( عراألنف )وسد أٌ ػذد انؼايالث ادلهاصشاث يف انكىَج وػٍ انؼًانت انُسائُت انىافذة 
وحطشق انخمشَرش  (. 661ص %  ) 06. 1امجايل انمىة انؼايهت انُسىَت انؼايهت يف انذونت وأٌ انُسبت يٍ 

 ".CEDAWسُذاو "احفالُت انمؼات ػهً مجُغ أشكال انخًُُض ػذ ادلشأة إىل يىلف انكىَج يٍ 

 اناليساواة يف طحت األيىيت وانطفىنت

صراتث  ..( وفُاث انشػرغ   اخلذياث انظغُت ويؼذل)وػٍ اناليساواة يف طغت األيىيت وانطفىنت 
 .انكىَج ولطش واإلياساث وانبغشٍَ ػًٍ انذول انؼشعُت انيت حشهذ حًُُت عششَت يشحفؼت

 وضغ انقاَىٌ وتطبيقه

وأشاس انخمشَش إىل أٌ ػًهُت وػغ انماَىٌ وحطبُمّ وحفسًنِ يف انؼامل انؼشيب حتكًها انزمافت انزكىسَت 
وػغ ادلشأة انكىَخُت سُاسُا فزكش أٌ يشاسكت ادلشأة يف احلُاة يىاػغ يف ػذة وحُاول انخمشَش . يف ادلماو األول
، 196، 185ص ) عسهىنت َظشا نىصىد يىالف سُاسُت يخشذدة مل حخىانخؼذَم انخششَؼٍ األخًن انسُاسُت ع

وحتج ػُىاٌ ادلشأة يف احلشكاث اإلساليُت حُاول انخمشَش عظىسة ػاعشة ولىف انكخهت اإلساليُت (. 90، 49
 (. 95ص )انربدلاٌ انكىَيت ػذ عظىل انُسات ػهً عمىلهٍ انسُاسُت يف انخظىَج وانخششُظ يف 

 األحىال انشخظيت

ولاسٌ انخمشَش عٌن أْى لؼاَا األعىال انشخظُت يف انكىَج وعٌن دول ادلغش  انؼشيب وخهض انخمشَش 
اث األعرىال انشخظرُت يف   ادلشأة إال أٌ حشرشَؼ إىل أٌ انخششَغ انكىَيت َخؼًٍ َظىطا هتذف إىل محاَت 

 (.179ص )ادلغش  انؼشيب أكزش حمذيُت واعخؼادا يٍ يظاْش انخًُُض يُها يف ادلششق انؼشيب 

 خالطت انتقرير

ونكٍ انطائش ال ػلهك إال " حتسٌن وػغ ادلشأة وكًا صات يف انخمشَش  وحخًزم خالطت انخمشَش يف
واسؼت وفؼانت يف اجملخًغ ادلذين انؼشيب، يكافغت، شكت واجلُاط اِخش انالصو، يف َظشَا، ْى لُاو ع. جبُاعٌن

حُؼىٌ حتخها انُسات انؼش  وانشصال ادلُاطشوٌ نُهىع ادلشأة، يف أَشطت حضداد احساػا وػًما، نهًساعلت، 
يٍ َاعُت، يف إعذاد اإلطالط اجملخًؼٍ ادلسخهذف ويٍ َاعُت أخشي، متكٌن انُسات يف انبهذاٌ انؼشعُت كافت 

 ".ِ واالسخفادة يُها يف خذيت أغشاع هنىع انُسات، واأليتيٍ صين مثاس

 يبذأ انذػى انتفضيهي
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ػهً ػشوسة اػخًاد يبذأ انذػى انخفؼُهٍ ادلؤلج، أو انخًُُض اإلغلايب، يف كم رلخًرغ   وَؤكذ انخمشَش
ػشيب عسب ظشوفّ اخلاطت، نخىسُغ َطاق يشاسكت انُسات يف سلخهف رلاالث انُشاؽ انبششٌ، عىت حخفكك 

 .ُعىن انخًُُض انيت دايج لشوَا ػذ انُسات

 

 

  

 

 

 

 


